
 

 یارث پدر 
 یباسمه تعال

 
 سر درده شدیدی داشتم 

 صدایه اهنگ تو گوشم اکو میشد و حالمو بد تر می کرد 
 دوس داشتم برم یه جایه ساکتو اروم 

 اما خیلی خوردم و نمی تونم پشت ماشین بشینم 
به سمممته مهران رفتم بایدمی گفتم منوبرسممونه خونه حون حالم خوب نیسممت 

 درخواستم گفت دیگه طاقت موندن ندارم مهران باشنیدن 
 مهران:باشه برولباساتوبپوش

 من:باشه رفتم
زیادمست نبودم بیشترحالم خوب نبودبه سمت اتاقی که لباس هاتوش بودرفتم 

دقیقه ای طول کشممیدکه 20باهزارمکافات لباسمماموضوک کردم اماده شممدنم 
نم  ک ن یاده روی  باشمممم ز من  تا بودهوووا  عادل  ت نه  ت نداشممم طره  خا ب

کنم اه اه همش گیروگرفتارم باهمین حرفاوغرزدن ها به حاالفرداشممرکتوحی کار
سته  ش شت فرمون ن شین پارک بود مهران پ سمت درحیاط میرفتم جایی که ما

 بودسوارماشین شدم وگفتم
 من:زودباش مهران یه دیقیقه دیگه بمونم کرشدم 

 مهران :باشه بابادارم میرم دیگه 
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مارت بزرگی مارت ،ض یدیم جلودرض ضت رسمم عدازنیم سممما پدری  ب که ارث 
بودپدری که یه اسممم بودیه حسمماب بانکی پرناخواسممته توضالمه مسممتی زدم 
زیرگریه پدری که نفهمیدمن رباط نیسممتم تد دخترشممم محبت می خوام پول 
دوای دردام نیسممت حواسممم به مهران نبودکه داشممت باتعم  نگام میکردح  

بایدم تعم  میکردمنی که کوه غروربودم بی احسممماس وسممنگ دل داشمممت 
بودمیعن  ازبچگی این طوری بودمچون مثل پدرم شده بودم بدون خداحافظی 
پیاده شممدم وبه سمممت درضمارت رفتم مهران هم ماشممینوگزاشممت توپارکینگ 
وخودش رفت میدونست دوست ندارم باهام صمیمی بشه کالدیواری ازجنس 
شکنه خیری ازاین  سی این دیواروب ستم ک شیده بودم دورخودم نمی خوا غرورک
شم ضمارت به حدی بزرگ بودکه  صمیمی ب شون  ادماندیده بودم که بخوام باها

دقیقه طول کشممیدتابه اتاقم برسممم اتاقم طبقه دوم ضمارت بودبایدازپله 15_10
هامیرفتم باالوهمین رومخم بود اخه این همه پله برای حیه؟ االنه که کله پابشم 

سلی ادم روتخت به میزضخالصه باکلی  بدبختی رسیدم به اتاقم وهمون جورافت
نه خوردم این قرص خواب  یدو گاه کردم قرص ارام بخش روبرداشممتم و ن

سمماله بایدباقرص 23اوربودتقریباپنج سمماله که بااین قرصممامی خوابم یه دختر
بخوابه تاوقتی  زنده بودی رفتارات ضذابم میداداالن یااون رفتارانمیزاره بخوابم 

شت پنمره رفتم به سردبودی پ صیرمن بودک حراانقدر ه حیاط نگاه کردم مگه تق
مامانم تنهاضش  بابام سر زا رفت ؟ مگه تقصیرمن بودکه حشم دیدنمونداشت؟ 
کامالکپی  خاطرهمین بودمن  مانم بودم ؟اره ب ما گه تقصممیرمن بودکه کپی  م
شه بادیدنم غم روحس می کردبرایه فراموش کردن این غم  مامان بودم وباباهمی

شو تو کار غرق کرده شدیم ولی من روز به  خود بود ما روز به روز پول دار تر می
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روز بی احساس تر میشدم حون کسی نبود بهم محبت کنه و من محبت کردنو 
 یاد نگرفته بودم یاد گرفته بودم کوه غرور باشم 

 پردهررو انداختم 
و از فکر گذشممته اومدم بیرون فکر کردن به گزشممته دردی رو دوا نمی کنه بلکه 

خت رفتم وخودم روش پرت کردم بدترم نم مت ت به سمم هام  یه رخم  یه رو ک
 ودراثرقرص خواب اورخوابیدم

 
شمام  سرم خیلی دردمیکردح شدم  شمام می خوردبیدار شدیدی که به ح بانور

ساضت  شدم  ساضت مواجه  ساضت 9روکه بازکردم با شرکت 8بودومن باید توی 
تاقم می بودم باضمله بلندشمممدم به سمممت سممرویس بهداشممتی که داخل ا

قرارداشممت رفتم بعدازاینکه دسممت وصممورتم روشممسممتم به طرا کمدم رفتم 
شیدم یه کفش  سفیدم پو شال  سفید  شلوارجذب  سکیم روبا شکی ضرو مانتوم
مشکی پاشنه بلندازکمدکفشام برداشتم بعدازپاکردن کفشم ازروی میزارایش یه 

تم فرزصممورتی به لبام زدم تندتندازپله هارفتم پایین به سمممت اشممپزخونه ر
ازیخچال به لیوان شممیربرداشممتم بعدازخوردن شممیرازدرورودی ضمارت بیرون 
رفتم باضمله به طرا ماشممین رفتم بعدازسمموارشمممدن باریموت درپارکینگ 

باشممرکت 10روبازکردمباسممرضت باالبه سمممت شممرکت رفتم حون سمماضت 
مهرگسممتران قرارداشممتم اههههههه لعنتی حه ترافید سممنگینی بااین ترافید 

سمرسماضت برسمم دسمتم روبه طرا ببد بردم اهنگ سماسمی سماقیا خداکنه 
صه بعدازحهل وپنج  شم خال سرگرم  درحال پخش بودزیادش کردم تاحداقل 
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سه برای همین دویدم  شروع جل شتم تا شرکت ده دقیقه وقت دا سیدم  دقیقه ر
طرا اسممانسممورداشممتم میدویدم که گوشممیم زنگ خورددرهین دویدن توکیفم 

یکدفعه به یه حیزی برخوردکردم داشممتم پخش زمین دنبال گوشممی بودم که 
میشممدم که یکی مانا ازافتادنم شممدتوبکل یکی فرورفتم سممرم روکه باالگرفتم 

 بااقای رادمنش که یکی ازکارمندهای شرکتم بودروبه روشدم
 من:اقای رادمیشه منوول کنید

 اون که بااین حرفم تازه به خودش اومده بودولم کرد
 

 جسارت نداشتم فقد نمی خواستم بیفتید رادمنش:ببخشیدقسد
 من:اشکالی نداره ممنون ازلطفتون اگه بریداونورممنون میشم

 وقتی ازجلوم رفت کنارداشتم به راهم ادامه میدادم که یه حیزی یادم اومد
 من:اقای رادمنش

 رادمنش:بله 
 من:االن ساضت اداریه شمابایدسرپستتون باشید

 اومدم منگنه بخرم  اقایه راد منش : بله البته من
 من : باشه مشکلی نداره فقد سریا ب گردید سر پستتون

روزدم حون شرکت توی یه 9به سمت اسانسورراه افتادوارداسانسورشدم دکمه 
شرکت رفتم 10ساختمان تماری  سمت در ستادبه  سورای سان شت ا طبقه قراردا

 زنگ روزدم مش سلیمان دروبازکرد
 مش سلیمان:سالم خانم

 سلیمان خسته نباشی من:سالم مش
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 واردشرکت شدم به سمت دفترم رفتم منشی بادیدنم بلندشد
 رضایی:سالم خانم 

 وصل شدم به خانم رضایی4براش سری تکون دادم وارداتاقم شدم بافشارضدد
 من:خانم رضایی به مش سلیمان بگیدیه قهوه بیاره اتاقم

 
هوه وارد باسینی ق بعدازحنددقیقه حندتقه به درخوردبابفرماییدمن مش سلیمون

 شدقهوه رو رویه میز گزاشت که زیر ل  تشکری کردم 
برایه کم شدنه سر دردم قهوه خوب بودباز خوب شد فرستاده هایه شرکت مهر 

 گستران 
صت  ساضت دیر تر میان و من فر شون زنگ زده بودن و گفته بودن که ید  خود

بار من شممانس  داشممتم تا قهوه بخورم و کمی خودمو اماده کنم حه ضم  ید
اوردم برگه هایه وضعیت شرکت رو در اوردم و دوره ای کردم تا توی ذهنم بمونه 

 و سوتی ندم 
تویه حساب کتاب ها و نموداد ها غرق شده بودم که متوجه شدم بعضی جاها 
حساب کتاب ها بهم نمی خوره مخصوصا تویه  حساب کتاب هایه انبارحدس 

 میزدم کاره کی باشه 
شی زنگ زد و گفت که طرا هایه اما مطمعن  نبودم تو همین افکار بودم که من

قرار داد اومدن خالصه جلسه با ذهن در گیره من  بر گزار شد ولی خوشبختانه 
نتیمش خوب بودوباضث امیدواری اما باید ببینم کی داره تو شممرکت دزدی می 

ازش  یدم اصالکنه داشتم به اتاق کارم بر می گشتم که دم در اقایه راد منش رو د
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شت  ضی ولمبازهیچ کس جرضت ندا سره مکروراز خود را شم نمی اومد پ خو
سر جام !  شوند  سر خیلی محترمانه منو می روی حرا من حرا بزنه اما این پ
 البته این اضترافیه که پیش شما کردم وارد اتاق کارم شدم که پشت سرم وارد شد 

 من : بله اقایه راد منش
سالم ست که حتما باید باهاتون در میون   اقایه راد منش :  شکلی ه ستش م را

 بزارم
 من : خ  بفرمایید

 اقایه رادمنش : اگه میشه بشینیم باهم صحبت کنیم
 من : باشه  حی می خورید ؟
 اقایه راد منش : قهوه  ممنون

 من : خانومه رضایی دوتا قهوه
 خانوم رضایی : حشم حتما . رفتم روبه روش نشستم

 تر بفر ماییدمن :لطفا زود 
ساب کتابا  شرکت دزدی می کنه ح اقایه راد منش : بله ببینید  ید نفر داره تویه 

 بعضی جاها بهم نمی خونه 
 من : بله منم امروز متوجه شدم مخصوصا تو تحویل دادن زضفرون ها

 اقایه راد منش : من ید راه حلی دارم
 من : نیازی به راه حل شما نیست خودم درستش می کنم

اااالاا همینم مونده از این کمد بخوام شممرکت بابایه منه  خودم از پسممش بر واا
 میام

 اقایه راد منش : باشه خود دانید
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درهمین لحظه مش سملیمان وارداتاق شمدقهوه هاروگذاشمت ورفت سدوسمتان 
 اسم رادمنش سروش هست (سروش قهوشوبرداشت وگفت :بااجازه

باهوش میدونه انگارمن بچه ام  سری تکون دادم پسره خله روانی خودشوخیلی
هه  جات اهه ندادمن تویکی رومینشممونم سممر گه راه حلم جواب  حاالببین ا
روزموخراب کرداگه انقدرتوکارش حرفه ای نبودزوداخراجش میکردم حیف که 
ستم کاری  ست برایه همین نمی خوا شرکت جایه بچه بازی نی بهش نیازدارم و 

 کنم که به نفا شرکت نباشه  
کاری تویه شرکت نداشتم امروز همین یه قرار مالقات بود که خوب پیش دیگه 

رفت  کالفه سویچ ماشینو برداشتم و از اتاقم زدم بیرون رو به رضایی گقتم من 
شمی گفت و به کار هاش  ضایی ح شکلی پیش اومد تماس بگیرر میرم خونه م

شت حراغ راهنمابودم  سمت خونه رفتم پ شدم به  شین  سوارما شد شکول  ه کم
 گوشیم زنگ خوردجواب دادم 

 من:الوبفرمایید
 مهران :سالم مهرانم غزل 

 من:بگومهران حی کارداری
 مهران :می خواستم بگم امش  مهمونی خونه کیان میای

شالله دفعه بعدمیام  سون ای سالم بر ست به کیان  من :نه مهران حالم خوش نی
 االن بایدقطا کنم پشت فرمونم بای

 دت باش بایمهران :باش مراق  خو
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حراغ که سممبزشممدراه افتادم نزدیکای ضمارت بودم که حشمممم به فسممت فودی 
عدازحسممماب کردن  نه ب که ببرم خو یه پیتزاگرفتم  پارک کردم رفتم  خورد
شین واردخونه  شدم ریموت پارکینگ روزدم بعدازپارک کردن ما شین  سوارما

سالن غذاخوری سمت  شلوارک ضوک کردم به  ساموبا یه تاب و م رفت شدم لبا
خانم  ماه پیش زهرا ید  تا ته شمممده بودم  غذای بیرون خوردن خسمم که از دی
واقارمضممون بودن زهراخانم به کارای خونه میرسممیدشمموهرشممم به باغ بعدازبه 
دنیااومن نوه اش به شممهرسممتانشممون برگشممتن بایددنبال به نفرمثل اونابودم البته 

به کارشممده زهراخانم وشمموهرش ازوقتی که من هفت سممالم بوداینمامشممکول 
بودن مثل مادرم بودبرام برا پیتزاروبرداشممتم توی سممطل اشممکال انداختم 
بعدازشممسممتن دسممتم به اتاقم رفتم روتختم درازکشممیدم حشمممام روبسممتم 

 بعدازحنددقیقه خوابم برد
 

حشمممام روبازکردم به سمماضتم نگاهی انداختم اووووه حقدرخوابیدم به خرس 
سرو شدم به  ستم بلند  یس رفتم تواینه به خودم نگاه کردمگفتم برومن جات ه

انقدرزیادخوابیده بودم حشمام پف داشت اب سردروبازکردم حندبارپاشیدم به 
شد  صورتم روخ شدباحوله  شمام بخوابم یه خورده که بهتر صورتم تاپف ح
کردم ازسممرویس بیرون اومدم خواسممتم ازاتاق بیام بیرون که باصممدای گوشممیم 

 مضق  گردکردم کیان بودجواب داد
 غزل:الوسالم

 کیان:سالم خانومی مهران تازه اومدگفت نمیای
 غزل:کیان ببخشیدواقعاحالم خوش نیست
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 کیان:غزل خانومی می خوای بیام ببرمت دکتر
 غزل:نه یه خورده استحراحت کنم خوب میشه تونگران نباش

 کیان:مگه میشه نگران ضشقم نشم
 بایه لحن معترک صداش کردم :کیااااااان

 حیه مگه دروغ میگمکیان:هان 
 غزل:کیان ماقبالحرا زدیم باهم

 کیان:ومنم گفتم انقدرمنتظرمیمونم تاتوجوابت مثبت بشه
 غزل:توحراگیردادی به من اینهمه دختردورت هست 

حالیشممون نیسمممت برای  ناغرور یان:خودت داری میگی دورت هسمممت او ک
 خودشون ارزش قاضل نیستن تومتفاوتی مکروری 

 لت کنم تافرداحرا میزنی بروبه مهمونات برس غزل:اوهههه بخوام و
 کیان:باشه بازم فرارکن مراق  خودت باش خداحافظ

 غزل :خداحافظ 
رفتم توفکرکیان پسمرخوبی بودوضمعش هم خوب بودبه قول خودش ضاشمقمم 
بودمنم خسممته شممدم ازتنهایی خدایاحی میشممدمنم مامان داشممتم اینهمه بچه 

شتن برای حی به من جون د سبت به مامان دا ادی جون مامانموگرفتی که بابام ن
من سممنگدل بشممه باباحرادوسممم نداشممتی منم بچه بودم محبت مادروپدرمی 
ستم نه محبت کارگرای خونمون روحرااااباباااا گریه میکردم وبا بابام حرا  خوا
میزدم اون یه بچه نوزادروقاتل زنش میدونسممت ازروزمین بلندشممدم روتختم 

یه میکرد یدم گر مان من بودم درازکشمم ما تل  قا عا که واق به این فکرمیکردم  م و
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یااتوبگوتوکه ازهمه حی باخبری من مامانموکشممتم؟انقدرگریه کردم که  خدا
ساضت  شدم  ستم 3نفهمیدم کی خوابم برد باحس گرمای زیادبیدار بامدادبودد

روی سرم گذاشتم ازجام تکون نمی تونستم بخورم بخاطرداغی تنم بدنم ضرق 
گه  بازبوددسممتم کرده بوددی تاق  یدم پنمره ا تازه فهم داشممتم ازهوش میرفتم 

صدای کیان  شتم ذوی اخرین تماس زدم مهم نبودکیه  شیموبردا رودرازکردم گو
 اومد

 کیان:الوبفرمایید
 معلوم بودخوابه شماره روهم نگاه نکرده به زورصداش زدم

 غزل:کیان
 کیان:غزل خانومم تویی حیشده صدات حرااینموریه 

قه بودکه غزل:کیان  عدازده دقی یاگوشممی روقطا کردم ب حالم خوب نیسمممت ب
صمدای ایفون اومدبه زوربلندشمدم دوبارنزدید بودازپله هاپرت شمم به کمد 
نرده هاتونستم کمی تعادلم روحفظ کنم. دکمه ایفون روزدم خودموتکیه دادم به 

 دیوار داشتم میوفتادم که کیان بکلم کرد
ی مگه نگفتم حالت خوب نیست بیام ببرمت کیان:غزل خانومم توحراانقدرداغ

ته  مام بسمم نداره حشمم یانی هم وجود بدون توک یدونی  گه نم دکترالمصممم  م
 شدنتونستم جواب کیان روبدم 

 
 اززبون کیان 

فت ضشممقم توبکلم بودوقتی اینموری  که ازهوش ر داشممتم دضواش میکردم 
 دیدمش دلم می خواسمممت میمردم دسممتاموانداختم زیرپاهاش بلندش کردم
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شم  شال بردا شین تندتندرفتم ازاتاقش یه مانتوپانچ و همونموریبردمش توی ما
دویدم طرا ماشین لباسو تنش کردم ماشین رو روشن کذدم بااخرین سرضت 
رفتم طرا بیمارسممتان دم بیمارسممتان که رسممیدم پیاده شممدم بکلش کردم رفتم 

 تممداخل دادزدم دکتردکتربیاین ضشقم ازدست رفت پرستاری فورااومدس
 پرستار:حه خبرته اقااینمابیماریستانه کلی مریض اینماست 

 مراضات مریض هام بکنید دادزدم:گورپدرمریض هاتون دکترکماست
پرسممتار:بیاین ازاین طرا  منوبردسمممت اتاقی غزل رو روی تخت گذاشممتم 

 بعدحنددقیقه دکتراومد
 دکتر:حیشده جوون بیمارستان روگذاشتی روسرت 

 طرا غزل رفت بعدازاین حرا به 
دکتر:تبش خیلی باالسممت خوب شممدزوداوردیش امکان داشممت تشممنج کنه 
بعدازوصممل کردن سممرمی به غزل رفت دسممت غزلم روتودسممتام گرفتم این 
دخترتمام دنیام بودسمرم رو روی دسمتاش گذاشمتم حشممام روبسمتم توهمون 

 حالت خوابم برد 
شدم تندازجیبم دراوردم جواب دا صدای موبایلم بیدار ستم با دم حون نمی خوا

 غزل بیداربشه 
 کیان:الوسامان بگوحیکارداری

 سامان:کمایی کیان مگه امروزازمهندسانقشه هارونمی خواستی 
 کیان:اههه سامان االن حال ندارم خودت رسیدگی کن من فردامیام شرکت

 سامان:بازتوازدنده حپ بیدارشدی که مثل سگ پاحه میگیری 
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شی ر شو خداحافظ گو شدم رفتم کیان:خفه  سامان ن وقطا کردم منتظرجواب 
 تواتاق خیره شدم به این فرشته کوحولودوست داشتنی

 
 "اززبون غزل"

 
 حشمام رواروم بازکردم دور برم رونگاه کردم

 
 فهمیدم بیمارستانم تازه اتفاق های دیش  یادم اومد

 
 اهههه ضزل نکبتمم گندت بزنن این حه کاری بود

 
و زنگ زدنم به کیان غرورم رو زیر پام گزاشممتم وای  با کار دیشممبم و گریه هام

 خدا
 منممم غزل معروا به کوه غرور حاال یه شبه ای کلش رو از دست داده بودم

 با صدای در از فکر بیرون اومدم خود سیریشش بود
 کیان:سالم بر بانو غزل

 من:سالم بر سر دسته ی گاو ها
 ¿کیان:حته؟

 من بیرون نمیخام ببینمت
 تشکرته ؟نمی اوردمت بیمارستان مرده بودی کیان:جای
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 من:به درکممممممم بیرونممممممممممم
 کیان:باشه فقد تا یه ساضته دیگه مرخصی منتظرت میمونم

 من:میگم برو یعنی برو اههه
 کیان:اوپمممس باشه 

 زیر لبش یه حیز هایی ب زمزمه کرد ولی گوش های من شنید
 کیان:دختره ی مکرور از خود راضی

 حیزی گفتی؟من:
 قشنگم  مثل ماست سفید شده بود

 کیان:حیممممزه نه
 من برم دیگه بای 

 
 

 اخیشممممممممم اکسیپژنم اکسیژنممم خیالم راحت شد
 

 باید می ر فتم  صندوق تا تسویه کنم 
 

 ولی
 اهههههه پول همراهم نبود حاال حه خاکی تو سرم کنم

 رفتم طرا صندوق 
 پرسنل:امرتون
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 پر ابهتم گفتم:برای تسویه اومدمبا همون صدای 

 پرسنل :خوب مشخصه ما اینما دارو نمی دیم ک
 واقعا خاک تو گورم نه حرا گور من گور خودش

 پرسنل:خمممممممممممانم
 من:شرمنده

 پرسنل:اسم بیمار؟
 من:غزل کیانی

 پرسنل:حند لحظه
..... 

 پرسنل:ولی ایشون ک تسویه کردن با صندوق
 کی میخاست تسویه کنهمن:اهه خانم من اینمام 

 پرسنل:یه اقایی اومدن تسویا کردن 
 من:کیممان؟

 پرسنل:جان؟
 هیچی خدا سعدی نه یعنی خدا حافظ

 
پرسممنلهی نگاه بعم کرد ک انگار داره ب ی روانی نگاه میکنه خو حیا مگه حه 

 فرقی بین سعدی و حافظ هست مگه
 

 وای ضزلی باز تو حرت گفتی ول کن دیگا
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 ن باشه وجدان جو

 حاال با حی برم خونه
 پول کا ندارم

 پا ک دارم
اروم اروم داشتم رو جدول کنار خیابون راه میرفتم شاید مکرور باشم شاید مدیر 

 یه شرکت باشم ولی خو ادمم دیگه دلم میخاد
همین جور ارم اروم راه میرفتم ک ی فراری مشممکی بوق زد اول گفتم شممماید 

 نیمزاحم باشا ولی وقتی گفت:خانم کیا
 غزل خانم

شنا بود برگشتم سمتش ویییی بدبختی پشت بدبختی االن حه  صداش خیلی ا
 فکر هایی بکنه دربارم ک مدیر شرکت رو چ ب این کار ها

 
 سروش:غزل نمیخای سوار شی؟

یه جوری شمممدم نمی دونم ولی مور مور شمممدم   از اینکه اسمممو صمممدا کرد 
 سروش:خمممانم کیانی

 من:جانم  
 اومای گاد گند زدم جانم وی بود اوفمم من:مزاحمتون نمیشم 
صمیمیت یهویی رو نمی   سروش:مزاحم حیه مراحمی خودمم دلیل این همه 

شدم و گرنه تا خود خونه رو باید  سوار می ستم ولی وقت ناز کردن نبود باید  دون
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پیاده میرفتم در جلو رو باز کرد نشممسممتم تو فراری خوشممملش زیر حشمممی 
کردم خدایی از قیافه کم نداشمممت نه نه زشممته غرورت کحا رفت اه  نگاهش

شاش  شه دروغ گقت ک  ح شکل بچم دیگه نمی شو خو خو وجدان جون خفه 
یه رنگ خاصی بودطوسی ک توش رگا های ابی داشت کثافت میمون حشاش 

 سگ داشت 
 خانم کیانی رسیدم ها

ی قهوع ای  با صمممدای سممروش به خودم اومدم من:اومممم ممنون بفرماید 
 حیزی در خدمت باشیم؟

 سروش:حمیز ؟؟باشه  
شه اه در رو با  شت تو جیبش لعنت به دهانی ک بی موقا باز  سنگمممم پا رو گزا
سرم غد تر از اونی بودم ک بخام بگم اول  شت  کیلید باز کردم و رفتم تو اونم پ

 اون بره تو.
 نیگا نیگا حه پروه ریلکس رفت رو کاناپه نشست  

 هوه میخورمسورش:من ق
 خیلی پروبود دلم میخاست نصفش کنم

 ولی حه میشه کرد
 قهوه رو بردم تا اقا نوش جان کنه

 من:خوب نمیری؟
 سروش:میترسی خانم ریس؟

 من:.... من .....منو ترس .... ضمرا
 سروش:معلوم میشه
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سیدم اخه دختره ی خر تو توی  شه رو ی طوری گفت ک واقعا تر این معلوم می
 همون دضوت کردنت واس حی بود اونمممممممم پسر خوته ی تنها م

 سروش:خوب غزل
 من:کیانی ضستم

 سروش:دن د اینحا شرکت نیست ک بگم حشممممم
 من:خوبمم ..... حیزه....

 سروش:حیزه؟
 من :نمیخای بری خوردی دیگا؟ 

 مطمن شدم می ترسیسروش:
 من:ضمرا

شیطنت  شای جذابش ی  شدم تو ح شد منم باهاش بلدن  صی موج بلدن  خا
 میزد 

 تا حاال حشای طوسیشو این طوری ندیده بودم 
 ی قدم اومد جلو

 یه قدم رفتم ضق  
بازم اومد جلو رفتم ضق  ک ....که کمرم خورد ب دیوار و سممردی دیوار ب 

 پوستم خورد
صورتش رو اورد جلو خدای من داشت حیکار میکرد باید یه سیلی میزدم بهش 

 حرا قلبم تپشش رفت رو هزار ولی حرا نمی تونم کاری کنم 
 صورتش رو اورد جلو تو ی بند انگشت بینمون فاطله
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بود نفسای داغش ب صورتمم میخورد تپش قلبش رو ب خوبی میشنیدم اروم  
 ولی تنز تند میزد

 
ی دفعه صممورتش رو کشممبد ضق  ی حیزی زیر لبش زمزع کرد ولی صممداش 

 انقدر بلد بود ک بشه تو سکوت خونه شنید
 سروش:وایمممم خدا من من من حیکار داشتم میکردم نه قصدم این نبود

 یه دفعه مثل جنی ها ب خودس اومد و با ی ببخشید رفتم 
 من موندم ی قل  پر تپش من موندمو ی دنیا خیال

 خدا حرا حرا در مقابلش سستم حرا نمی تونم کاری کنم پس غرورم کو
 

 فعه این طوری شد......من ک ازش بدم می اومد پس .. پس حرا ی د
نمی دونم حرا و برای حی فقد ی ان جمله ی مریم یکی از دوسممتام تو گوشممم 
 زمزمه شدسببین گاوه وقتی ضاش  میشی قلبت میره رو هزار در مقابلش سستی(

 منم خنگ شدم رفت بابا ضش  کیلو حنده
 

 فعال باید قشنگ استرحت میکردم فردا
 باید میفهمیدم دزد شرکت کیه 

 تی تو کاری میگم بممممماید یعنی میتونم وق
 منم از خودت راضی ای بودم ها 
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مسممکن ها رو بدون اب خوردم تا راحت بخوابم باید ی سممری ب پدر می زدم 
پدر هه پدری ک فقد اسمش تو شناسنمم بود و هیچی وقت نفهمید منم مقصر 

 مرگ مادرم نبودم شاید من بودم و خودم نمی دونستم 
 ا اثر کرد حشمام گرم شد و دیگه هیچی نفهمیدمکم کم قرص ه

 "از زبون سروش"
 

سه هفته  شم االن ی  وقتی ب کارم فکر میکنم وقتی بهش فکز میکنم دیوانه می
ای میشه ک وقتی می بینمش قلبم میره رو ده هزار درست روزی ک داشت می 

 خورد زمین و گرفتمش 
 بدن بریفش  تو بکلم گم میشد قشنگ تو بکلی بود 

 حس خوبی نسبت بهش داشتم
تا حند وقت پیش فکر میکردم خیلی مکروره ولی امروز بهمیدم تو اون حشمای 
قهویش هیچ غروی نیسممت همش ی حرفه ک خودش تو دهن همه انداخت با 
کار هاش شمماید تو محل کار مکرور باشمما ولی بیرون از شممرکت نه وقتی رو 

 دع بودجدول راه میرفت درست مثل بچه دبیرستاتی ها ش
 

 حشام گرم شد و دیگه هیچی نفعمیدم
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باصدای آالرام گوشیم بیدارشدم صداشوقطا کردم بعدازانمام کارام اماده شدم 
 تابه شرکت برم

. 

. 
بازکردم تصمممیم گرفتم تیپ مشممکی بزنم برای   به طرا اتاقم رفتم درکمدرو

شکی پوشیدم بعدازپاکردن  ستین بلندم شکی کتان بابلوزا شلوارم شم کهمین  ف
 ازخونه خارج شثم سوارماشین شدم راهی شرکت شدم 

. 

. 
ماشممین روتوی پارکینگ شممرکت پارک کردم بعدازقفل کردن ماشممین به سمممت 

 ورودی رفتم برای نگهبان سری تکون دادم
. 
. 
سوربه حرکت دراومد   سان شدم بااززدن دکمه طبقه موردنظرم ا سور سان داخل ا

 ش سلیمون دروبازکردتاواردبشمدم درشرکت که رسیدم زنگ روزدم که م
 
 

 من:سالم مش سلیمون خودم حطوری خوبی
 مش سلیمون:سالم پسرم ای نفسی میره ومیادتوحطوری

 
من:برای ماهم نفسممی میره ومیاد فقد مش سمملیمون من انقدرضمله داشممتم 

 صبحانه نخوردم دیگه زحمتش باشمابیارین اتاقم
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 مش سلیمون:باشه گل پسر
. 
. 

نمیدونم این حه حسی بودکه دوست داشتم زودترباغزل روبه  راهی دفترم شدم
 روبشم

 
 "غزل"

 
 آخ گندتو بزنن شانس.همیشه خواب میمونم 

 تند تند لباسمو تنم کردم 
 فرصت نداشتم حیزی بخورم ،با معده ی خالی راهیه شرکت شدم 

. 

. 
 در زدم مش سلیمون باز

 سالم دخترم-مش سلیمون
 یسالم مش سلیمون خسته نباش-

 ممنون دخترم
شکمم  شم ک با قار و قور  ستم وارد اتاقم ب شتم .خوا سلیمون گذ از کنار مش،

 متوقف شدم
. 
. 
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 به طرا مش سلیمون برگشتم و صداش زدم
 مش سلیمون جونی-
 بله دخترم-
 من صبحانه نخوردم میشه یه حیزی،بیارین بخورم؟-
 از دست شما جوونا باشا بابا میارم اتاقت-
. 
. 

 شدم هنوز خواب تو حشمام مونده بود سرمو رو دستام گذاشتم  وارد اتاقم
 نمیدونم حقد گذشت ک با صداش ب خودم اومدم

. 

. 
 سالم غزل خام،خوابیدی؟-
 ن بیدارم تو حرا اومدی اتاقم-
یل نکردم رفتم پیش مش رحیم دیر - نه م حا نده هم صممب مایی ک ب از اون

 صبحانمو اورد 
 حاضر میکنه ک دیر اورده اتاقم رفتم پیشش ک گفت داره واسه شمام

. 

. 
 بنده هم تصمیم گرفتم صبحانمو با یه هم صحبت خوب سرو کنم 

 منظورم همون رئیس خوشگل شرکتمونه-و ادامه داد
. 
. 
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با شنیدن حرفاش داغ شدم احساس کردم لپام گل انداخته دروغ حرا با حرفاش 
 داشتم رو ابرا سیر میکردم

. 
شده بود ولی  ست ک این حرفا رو از اون .نمیدونم حم  سی ته دلم میخوا یه ح

 بشنوم
 

 حسمم قشنگی بود خیلی قشنگ
 

 با صدای در ب خودم اومدم
 

 _بفرماید
 

 مش سلیمون با یه سینی از اونواع مربا ؛ضسل؛خامه و...
 سروش:دستتون درد نکنه پدر جان

 
 _این حه حرفیه پسرم وبیفست من دیگه برم

 _به سالمت
 _به سالمت

 
 رفتم رو صندلی نشستم واقعا گشنم بود تندی 
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 سروش ی نگاه بهم کرد و خندید 

 
 _حند وقته غذا نخوردی؟

 
 منم با پرویی تمام جواب دام 

 
 _از دیش  تاحاااااال

 
 بازم خندید هر حی میگفتی زرتی می خندید کال بچم خوش خنده بود

 
 وقتی میخندید  دوتا حل رو ی گونش می افتاد

 
 وقتی یکی حال گونه داشت  همش ضادت داشتم

 
 دستم رو میکردم تو حالش واقعا دوس داشتم این کارو 

 مثل ضادت همیشکیم رفتم سمتش داشت میخندید
 

 انگشت اشارمو فشار دادم رو حالش 
 

 خندش قطا شد ی تکونی خورد ک به خودم اومد
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 وای گند زده بودم اونم بدجور

 
 _ببخشید ...... من ....من ضاش  حال 

 
 گونم و تو این طور مواقا ها خودم رو 

 نمی تونم کنترول کنم
 برام مهم نیست طرا کیه 

 
 اون لحظه فقد ب حال گونش فکر میکنم شرمندم

 
 واقعا نمی دونستم حرا دارم این ها رو 

 
 ب سروش میگم

 
 _اشکال نداره من بچه های شیطون رو دوست دارم

 حاال هم بیا صبحانه مون رو بخوریم
 
 

 بچه های شیطون رو دوست دارم(سمن 
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 یعنی من در نظرش یه بچم؟

 
 دیگه جا نداشتم تا خر خره خورده بودم

 
 امروز باید ب زنگ ب مریم میزدم

 
 _بهترین صبحانه ی ضمرم بود

 
 با این حرفش قند تو دلم اب شد 

 
مش رحبم بعد از تمام شممدن صممبحانه اومد و برا ها رو برد واقعا دوسممش 

 داشتم
 

 ترش دوسم داشتم منم خیلی دوسش داشتممثل دخ
 

 تنها کسی بود ک ب خاطر خودم دوسم داشت نه ب خاطر مال و اموالم
 

 _سالم بزگوار جونم خوبی خوبم
 

 _سالم میمون بزگوار هم خودتی
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 سبزگوار برای من و دوستام یعنی خر(

 
 _اه میرم حیون ب اون خوبی از خدات 

 
 باشه بخای اسمش روت باشه

 
 غزی ببند_وای 

 
 _غزل نه غزی

 
 _خا حاال هر کوفتی 

 
 _بی شوهر

 
 _اوخی یادم نبود شما ده تا ده تا دارین

 
 

 _ها ها ها 
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 _مرگ ببین غزی
 

 _غزل
 

 _نپر مثل خر وسد حرفم
 

 میای بریم شمال؟
 

 _خخخخخ مریم دیوانه ای من بیام شمال مگه بیکارم
 

 _مرگ مریم بیا
 

 _با کیا میخاین برین؟
 

 _منم و تو ؛افشین ؛
 

 ؛محدثه؛ایدا؛ضلی؛ کیمیا
 
 

 _بسته بسته 
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 _دو روز دیگه میریم توهم می تونی یکیو بیاری بای
 

 دختره احم  پوا حاال ممبورم برم اخه من کیو دارم ک ببرم
 

 سمروش  اره خودشه بهترین نفر
 
 

 ولی ....
 

 ولی حموری بهش بگم توی فکربودم که صدایی منوازفکردراورد
 روش :خانم کیانی؟!س
 

مه ی حرفای منومریم  ماسمممت وای ه خدافراموش کرده بودم هنوزاین اوففف 
 روشنیدیعنی خاک توسرم من حراحواسم به این نبود

 سروش:شمال می خواین برین 
ستتون  سرپ شماباید شمابرای حی به حرفای من گوش دادید درضمن االن  من:

 باشید
 داشتم سروش:بله شمادرست میگین ولی یه کاری 

 من:بفرمایید
 سروش:ید هفته مرخصی می خواستم
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 من:برای حی 
 سروش:قراره بادوستان بریم شمال

 اهههه حه بدمن کی روهمراه خودم ببرم 
 سروش:خ  من دیگه برای همین دارم مرخصی میگیرم

 من:بله؟؟؟
 سروش:اوففف شماتمام این مدت داشتیدبلندباخودتون فکرمیکردید

 بختمای خداحراانقدرمن بد
 من:همه ی حرفاموشنیدی

 سروش:اره همه روشنیدم بنده ام درخدمت شمام
 اخیش بهترنیازی نیست ازش خواهش کنم که بیاد

 من:اوکی زمان رفتن روبهتون میگم 
 سروش:باشه منتظرم فعال

نده شممرکت  فت با منشممی گفتم پرو تاق بیرون ر عدازگفتن این حرا ازا ب
نده یه خورده به حسمممابارسممیدم که بازم مهرگسممتران وبرام بیاره تااوردن پرو

ضایی به اقای کریمی بگین بیان  شی گفتم :خانوم ر سابابهم نمی خوردبه من ح
 دفترم

 بعدازحنددقییقه صدای دراومد
 من:بفرمایید

 اقای کریمی باپرونده هااومد
 اقای کریمی:سالم بامن کاری داشتین
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یه ی خورن دلیلش حمن:سممالم اره بشممینین ببینیداقای کریمی حسممابابه هم نم
این حه وضعشه من خیلی وقته متوجه شدم گفتم نگم بهتون تابه خودتون بیاین 

 ولی بدترشد
 اقای کریمی:منظورتون حیه یعنی من دزدم

 من:من همچین حرفی زدم شماخودتون زودجوش میارین دلیل ترستون حیه 
 کریمی بامن من :من من،من نترسیدم شمادارین به من توهین میکنید

 من:اقای کریمی حه توهینی حیزیه که دارم با حشام می بینم
 کریمی:نه .... امکان نداره

 
 من:یعنی من نابینام؟؟؟؟؟؟؟؟
 کریمی :منظورم این نبود خانم

 
 من:تا ساضت اداری بفرماید حساب داری

 
 کریمی:یعنی من اخراجم؟؟

 
 من:نخیر با ادب تر بیان میشه شما استفعا میدین 

 
 انمکریمی :ولی خ
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 من:ولی و اما و .. نداریم مثل این ک قانون های شرکت من رو یادتون رفته 
تو شرکت من حیزی ب اسم نمیشه نداریم انکار کردن و مهم تر از همه احم  

 فرک کردن منممم نداریم تفهیم شد؟
 

 اوفمم باید یه تماسی  با مریم میگرفتم تا ساضت دقی  رو بهم بگه 
 ب دادبه یه بوق نرسیده جوا

 
 _خر بیشعور حمال کثافت حالکوز حطوری؟

 
 _خر ضمته

 
 _ضمم تویی

 
 _اه یه دقیقه الل شو 

 
 _باشه

 
 _کی میرین شمال؟

 
_ 
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 _هوی با توام
 

 _مگه نگفتی الل شو منم الل شدم 
 
 

 _حاال بنال ببینم اهه
 

 باشین پیش پارک الله۸صبح حرکت میکنیم سر ساضت ۸_پس فردا ساضت 
 

 _خا خدا سعدی
 

 _خدا موالنا 
 

باید ب سممروش خبر میدادم ولی قبلش باید شممرکت رو برای یه هفته دسممت 
 وکیلی ک بهش خیلی اطمینان داشتم اقای رسولی می سپردم

 
ی زنگ به اقای رسممولی زدم و بهش گفتم ک یه هفته باید به جای من کار های 

 شرکت رو زیر نظر داشته باشه
 

 کار کشیدم و  با صدای در اتاق یه لحظه دست از
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 _بفرمایید

 
 "از زبون سروش"

 
 وای خدا با دیدنش انگار صد سال ندیدمش دلم میخاست تو بکلم بگیرمش

بازم همش موقعی انمام کار هاش ضیند مطالعه میزد و حهرش خیلی خیلی 
 ناز میشد 

 
 شده بود مثل بچه های تخس 

 
 _اقای سروش

 
 بله؟-
 

 میکنم_کمایید شما ی ساضت دارم صداتون 
 

 _تو اتاق شما
 

 _یه تد خنده کرد و گفت
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 _خیلی پرویی حاال امرتون
 

 _میخاستم ببینم که کی حرکت میکنبم
 

 _خیلی مشتاقید 
 

 _حرا که نه
 
 
 

 باشین پیش پارک الله۸_خوب حاال  فردا ساضت 
 

 _بهتر نیست باهم بریم؟
 

 خدا خدا میکردم قبول کنه 
 

 بیاین دنبالم۸_اوک پس سر ساضت
 

 باز ب من  میگه پرو ولی همینم ک قبول کرد خوش ضالیه
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 "از زبون غرل"
 

 اخیش حااال رانندگی هم نمیکنم 
 

 _خوب اقا سروش کار دیگه ای دارین؟
 

 _نه 
 

ست روی کاناپه ای  ش شاید از رو بره ولی خیلی ریلکس ن ب در نگاه کردم ک 
 که تو  اتاق،بود

 
 میل میکنم تلخ باشه _حاال ک فکر میکنم اره داشتم یه قهوه

 
 دلم میخاست خفش کنم بی شعور انگار کلفتشم

 
 _تو اتاق خودتون هم می توننین قهوه میل کنید

 
 _ِد َن ِد تو اتاق خودم تنهایی نمی حسبه بهم

 
 _اوا مرگ غزل برو بیرون کار دارم
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 ی دفعه ی نگاه بهم کرد ی کل و جودم یخ زد 
ق   ند شمممدم رفتم ض ید بل مد نزد ق  خوردم ب دیوار او مد جلو رفتم غ او

 صورتش با صورتم ی بند انگشت فاصله داشت
 

 نفس های داغش ک می خورد ب صورتم مور مور میشدم
 

 سروش:دفعه ی اخرت باشه ک جان خودتو قسم می خوری؟ فهمیدی
 

 الل شدع بودم حتی نتونسم بگم جان خودما ب تو حه 
  رفت بیرون در رو با تمام قدرت کوبید اه

 حرا همچین کرد
 

 "از زبون سروش"
 

ید شمممدم  که کنترلموازدسمممت دادم وقتی بهش نزد یدونم حی شمممد نم
سره روانیه جون  شت حتماپیش خودش میگه پ شاش خوندم ح  دا تعمبوازح
من حه ربطی به اون داره تازه میفهمم حقدربرام مهم شممده دیگه اون روزباغزل 

 روبه رونشدم .
قراربودباغزل برم شمممال تواین دوزوزباهاش روبه رونشممده امروزروزی بودکه 

بودم انقدردرگیرکارابودم حون کارای تلمبارشده زیادداشتم رسیدم دم درضمارت 



 41 یارث پدر

غزل شممون من درضمبم این دخترداخل خونه به این بزرگی تد وتنهانمیترسممه 
 پدرشم که اداره همه حیزبه اون

 
داره کنه یه خورده برام ضمیبه داده خودش رفته شممرکت های توی انگیلیس روا

 که حطورتد دونه بچه اش رواینماول کرده همه حیه این دختر ضمیبه 
 یاد سال پیش افتادم

 
سادرین:اخه احم  شممرکت خودو ول کنی بری بشممی معان خانم کوه غرور بابا 

 سروش بی خیال
 .._اه ادرین حرت نگو من باید بفهمم این دختر حرا انقدر غد و مکروره تازشم

 حس میکنم .... اصن ولش
 

 ادرین:سروش... تو دوسش داری؟
 

هایی ک ازش  بار فقد دیدمش ولی خوب از تعریف  یه  با من  با _خفه شممو 
 میکنید و قیافش ... خوب حص میکنم بهش یه حسی دارم(

 
 هر روز بیشتر بهش وابسته میشم 

 ای خمداااا
 انقدردرگیرفکرم بودم فراموش کردم به غزل زنگ بزنم 
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 _سالم غزل بیامن دم درم
 

 +سالم االن میام
 

شین  شدغزل بیرون اومدبه طرا ما شی روقطا کردم بعدازحنددقیقه درباز گو
 وسوارشد

 
 +سالم خیلی وقته منتظری

 
 _سالم نه تازه رسیدم 

 
راه افتادم سمت قرارغزل که انگارازسکوت خسته شده بوددست بردببطوروشن 

 اللهکردبعداز یه ربعا رسیدیم پارک 
 حندتاماشین کنارهم پارک بودن وجوونادورهم جما بودن 

 
 +پیش اون ماشیناپارک کن 

 
بعدازپارک کردن پیاده شممدیم پیش بچه هارفتیم بعدازسممالم واحوال پرسممی راه 
ومعرفی شمممدن به همدیگه سمموارماشممیناشمممدیم راهی شمممال شمممدیم اول 

شوخاله اش  شین ولی مثل اینکه خانواده خود رای اینارفتن اونمابقراربودویالاف
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شدکه بریم ویالغزل ازهنه جلوترراه افتادم  صمیم براین  شنهادغزل ت همین به پی
شهردم بایداول ازنگهبانی  سیدیم خزر ساضت ر سرم .بعدازحهار شت  بقییه ام پ

 ردمیشدیم جلوم حندتاماشین بود
 

 +اخیش حقدرکیف دادرسیدیم
 

 _اره خانم خوش خواب 
 

 یدم صبحم که زودبیدارشدم+خوحیکارکنم دیش  دیرخواب
 

 _باشه باباتسلیم شماهرحقدردوست داریدبخوابیدبانو
 

راه که بازشممدراه افتادم نگهبان بادیدن غزل راه وبازکردبچه هام پشممت سممرمون 
 اومدن

 
ندغزل  پارک کرد یه ام جلوی ویال پارک کردم بقی نگ ویال پارکی ماشممینوتوی 

گرفتم ویالغزل شون نقشه  درویالروبازکردساک خودمو غزل روازداخل ماشین
اش بابقییه فرق داشممت خیلی بزرگ تربودبه سمماحل هم نزدید بودهرکسممی یه 
ته بودیم  غذاگرف ناری غزل روبرداشممتم سممرراه  تاق ک تاق برداشمممت من ا ا
بعدازخوردن غذاهمه خسممته بودن برای همین قرارشممدبعدازاسممتراحت بیرون 
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ه بودم ت درازکشممیدم انقدرخسممتبریم اتاقاطبقه ی باالبودبه اتاقم رفتم روی تخ
 که زودخوابم برد

ست  ستن د ش سرویس رفتم بعد شدم به  صدایی که ازپایین میومدبلند سرو با
 وصورتم به طبقه پایین رفتم

 
 افشین:به اقاسروشش خوب خوابیدین

 
 _اره اگه توسروصدانمیکردی ضالی میشد

 
 افشین:روتوبرم پسررحقدرتوپرویی

 
 _نظرلطفته

 
 روراجیدشمادوتا+اوفففف بسه حقد

 
 مریم:غزل راست میگه به جای اینابلندشین اماده بشین بریم دوردور

 
 صدا:ایول مریم حرا دلموزدی

 
 ضلی:واصدا یه جوری میحرفی انگارسال تاسال بیرون نرفتی
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 صدا:خومن ضاش  دریام برای همین هیمان دارم

 
 ایم دریضلی:نگواینموری به دریاحسودیم شدحاالکه اینموریه تورونمیبر

 
 صدا:ای حسودخان اخه دریامگه حسودی داره شماضش  اول واخرمنی

 
_اههههه بسههه مراضات مام بکنیدخمالت نمیکشن هی جلومادارن دل وقلوه 

 میدن
 

 +برای اولین بارسروش توضمرش حرا خوبی زدجما کنیدخودتون رو
 

 _دست شمادردنکنه غزل خانم
 

 +خواهش میکنم کارخاصی نکردم
 

 مهدیه:االن اون دوتاول کردن شمادوتاشروع کردین
 

 مهران:حرص نخورپوستت حروک میشه من زن پیرنمی خوام
 

 مهدیه:ههههه خندیدم حاالم همتون بلندشین اماده بشین بریم
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شیدم  سی پو شلوارطو شکی با شرت م شیم یه تی شتیم تااماده ب همه به اتاقابرگ

ن میپوشممیدم باضطرم دوش کفش کالج طوسممیمم داخل ماشممین بودرفتم بیرو
 گرفتم رفتم طبقه پایین تابچه هابیان 

 
 "از زبون غزل"

 
یه مانتو وشمملوارمشممکی وکتونی های سممفیدم پوشممیدم به جای شممالم کاله لبه 
دارسممفیدم روروی سممرم گذاشممتم ازروی میزارایش یه رزل  برداشممتم زدم 

 قد سروش بودف موبایلموباضیند افتابی سفیدم روتوی دستام گرفتم رفتم پایین
 

 +حه زوداماده شدی 
 

 به جای اینکه جوابموبده گفت
 

 _می خوای باکاله بیای بیرون 
 

+اره من اینمامیام کاله اسممتفاده میکنم توی این شممهرک ضادیه بیشممتریاکالهم 
 نمیذارن
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 _من به بقییه کاری ندارم دوست ندارم جزمن کی موهاتوببینه
 

 برای من تعیین وتکلیف میکنین +ببخشیدانوقت شماکی باشین که 
 

 باضصبانیت جوابموداد_راست میگی اصالبه من حه 
 

 بلندشدازویالخارج شد درومحکم بست که صدای بدی داد
 

 +روانی دروشکوندی 
 

صداش  ستم جواب بدم که  ست خوا سروش کما سیدن  بچه هاهمه اومدن پر
 اومد

 
 _من اینمام رفته بودم کفشاموازداخل ماشین بگیرم

 
 
 یدا:حه حالل زاده ا
 

 مهران :ایناروول کنیدراه بیوفتین بریم 
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ساحل بودیم  ساحل رفتیم نزدیکای  شدیم قدم زنان به طرا  همه ازویالخارج 
 که یه دخترجلف باارایش غلیظ اومدطرفمون 

 
 دختره:سالم اقای خوشتیپ افتخاراشنایی میدین

 
 ا سروش داشت ایناروبه سروش میگفت یه لحظه داغ کردم رفتم طر

 
 +نخیرافتخاراشنایی نمیدن

 
 دختره:ببخشیدولی من باشمانبودم اصالشماحیکاره این اقاخوشتیپه ای

 
 قبل ازاینکه من بخوام حرفی بزنم سروش جوابشوداد

 
 _ایشون همسربنده ان امریه

 
 اوخدووفداش بشم آنچنان اخمی کرده بودکه من ترسیدم حه برسه د

 
 ختره 

 
 دختره:حه بداخالق ایش
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 بعدازاین حرفش رفت وای یادحرا سروش میوفتم ازخوشی پس میوفتم 

 
 دوباره همه راافتادیم سروش هم دستای منوتودستاش گرفت 

 
 _برای حی دختره اومدباهام حرا زددخالت کردی حسودیت شدکوحولو

 
ندحیف شمممدبهم  بدم هرح تت  ما به ن یه ضمو +نخیرم فقد می خواسممتم از

 میومدین 
 

 ورندارم حون حشات خودشون حقیقتومیگن_من که حرفاتوبا
 

 +ببخشیداولی حشمام حیامیگن ؟؟؟شایداشتباه کنند
 

 _نه باباحشمات حقیقتوبهم میگه میدونی حی میگه ،میگه
 

صدا:غزل یه لحظه بیا ای دردغزل داشت میگفت دست سرووش روول کردم 
 به سمت دخترا رفتم 

 
 محدثه:هی کلد خبریه که اینمورغیرتی شدی
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 بابا +نه
 

 کیمیا:راست میگه ازاین بخاری بلندنمیشه
 

 +درد
 کیمیا:وجودت

 
 محدثه:اوه اوه غزلی اونماروببین 

 
ستم  شتم طرفی که محدثه گفت ولی حیزی نبودروموکردم طرا بچه خوا +برگ

 حرفی بزنم که یهو کل هیکلم خیس شد
 +سبا جیغ(محدثه بمیری 

 
صدای بلندمیخندیدن دارم  شتن با سرام بچه هادا صدای ماپ شعورابا براتون بی

سروش نگاه کردم فقد اون نمیخندید  شروع کردن به خندیدن،به  اومدن اونام 
سام  ست من ازاینکه لبا شده بوداهه لعنتی محدثه میدون سنگین  سام همه  لبا

 خیس بشه بدم میاد
 

 _دستتوبده به من 
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 دست سروشوگرفتم ازاب اومدم بیرون 
 

 +مرسییی
 

 رجلو_خواهش گوشتوبیا
 

 +حی؟
 

 _انقدرحرفم تعم  اوره گوشتوبیارکارت دارم
 

 کارکه گفت روکردم
 

 _فهمیدی 
 

 +اره
 

شنااونام به  ستم رو ش سمت بچه هارفتم خیلی ضادی ن شه اش ضالی بودبه  نق
 تبعیدازمن نشستن 

 
 محدثه:غزل خوبی 
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 +اره حرابدباشم شوخی بین همه هست 
 

 کیمیا:نه مثل اینکه سرت به جایی خورده
 

 +بیاید بارکارتون ندارم خودتون ازاردارین 
 

 _غزلل بیایه لحظه کارت دارم 
 

 +بچه شماباشین تاببینم این حی میگه 
 

بچه پشتشون به مابودبه طرا سروش رفتم ازپشتش دوتاتفنگ اب پاش بزرگ 
 دراورد

 
 +واحقدرسنگینه 

 
 _نازنده بریم تالفی 

 
 +بریم
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سروش با سمت بچه هارفتیم  ستش اروم به  شون دادبااین حرکتش 1،2،3د رون
شممروع کردیم به خیس کردنشممون اونام که شممکه بودن تابه خودشممون بیان 
ماهمشممون روخیس کردیم همشممون افتادن دنبالمون من وسممروشممم دویدم به 
یدیم ازپله تندتندباالرفتم به سمممت اتاقم رفتم  سمممت ویال تاخودویالرو دو

 سروشم پشت سرم اومد دروقفل کرد
 

 ن:بازکنین دروتاحالتون روجابیارم ماروخیس میکنیدمهرا
 

ایدا:من میگم این غزل حراادم شممدکاری نکردبگوکه دوتایی نقشممه کشممیدن 
 برامون 

 
شم  شروع نکنیدبایدفکراینما شما ستید شوخی بوددیگه می خوا +اهههه خ  

 میکردین
 

 اونام دیدن دروبازنمیکنیم رفتن اتاقاشون  برگشتم طرا سروش 
 

 موف  شدیم هورااااااااا +بزن قدش
 

 باتعم  نگاهم کرد
 

 +وابزن دیگه دستم خسته شدا. دستش روباالاورد دستامون روبهم زدیم
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 _بهت نمیومدشوخ وشیطون باشی

 
+مگه من دل ندارم برای حی همیشه بایدمکرورباشم میدونی دیگه خسته شدم 

 ن بچگی نکردمازمکروربودن می خوام اززندگیم لذت ببرم بابکض ادامه دادم م
 این اولین اب بازی ضمرم بودممنون ازپیشنهادت روزخوبی بود

 
 _بنده درخدمتم تاشمال  ترکنی می خوای ش  بریم شهربازی 

 
 +راست میگیی

 
 _اره نگوکه تاحاالنرفتی

 
 +اگه بگم نه مسخره ام نمیکنی 

 
 _نه دختراین حه حرفیه امش  یه کاری میکنم بهت خوش بگذره حاالم بخند

 
 +خوبه 

 
 _ضالیه حه دخمل حرا گوش کنی دارم من 
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 +بابایی امش  که شهربازی رفتیم بالم پشمد میخلی

 
 _اخ اره قربون حرا زدنت

 
شی برواتاقت .ازاتاقم بیرونش کردم به  شوببینم دیگه زیادی داری پروومی +بلند

 حمام رفتم بعدازپوشیدن لباسام به طبقه پایین رفتم 
 

 سروشششش 
 

چه  واییی اون یا ادای حرا زدن ب بابکض حرا میزد که داشمممت  موقا 
شده بودوقتی  ساله  شتم  بکلش کنم مثل یه بچه پنج  ست دا هارودرمیاورد دو

 گفتم می خوام ببرمت شهربازی
 

اوفففف خدایاخودت کمکم کن اولین دختریه که جلوش کم میارم بعدازحمام 
 رفتن لباسای بیرونم روپوشیدم به طبقه پایین رفتم 

 
 مهران:به به کمابه سالمتی می خواین برین اقاسروش قرار مرارداری ناقال

 
 _اوا حقدرحرا میزنی همه باهم میریم قراره بریم شهربازی
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 دخترابااین حرفم کلی ذوق کردن رفتن اماده بشن 
 

 سامیار:داداش جای بهترنبودپیشنهادکنی 
 

 _وامگه حشه
 

شه اخه کودن بادخترابر ست گو شم نی شهربازی یعنی بایدخیراون مهران:ح ی 
 همه هلوروبخوری 

 
 سامیار:اینابه درککد بایدهمه حی روسواربشیم 

 
 مهران:سروش بروبه دخترابگونیان باباممردی بیشترحال میده خره 

 
 مهدیه:ببخشیدولی ممردی حیش بیشترحال میده

 
مهران:من کی همچین حرفی زدم من نبودم خانومم من بدون توابم نمی خورم 
به دخترانمیگفتم من  همش تقصممیره این سممروشمممه گفت حیف شمممدکاش 

 جوگیرشدم 
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مهدیه :گوشای خودت دراز ومخملیه اقامهران امشبم ازپیش تکون نمی خوری 
 حشاتم درویش میکنی

 
شبیه این مظلومازل زده بودبه مهدیه  سامیارمرده بودیم ازخنده مهرانم که  من و

سروکله دخترا پید سفیدتنش بودقربونش بااتمام حرا مهدیه  شدغزل یه مانتو ا
 برم 

 
 صدا:به حی میخندین به مام بگین 

 
 ضلی:هیچی خانومم این مهران طب  معمول خراب کاری کرده 

 
 صدا:میدونستم حاالحیکارکرده

 
 _حاالاینوتوی راهم میشه تعریف کردبلندشین بریم 

 
  بااین حرفم همه ازویالخارج شدن مثل اومدن همه سوارماشین شدن

 
راهی شممهربازی شممدیم وقتی رسممیدیم غزل زودترپیاده شممدالهی ذوق داشممت 

 ماشینوپارک کردم واردشهربازی شدیم دختراجلوبودن مام پشت سرشون 
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مهران:خیلی بیشممعورین شممماحداقل یه ندامیدادین که مهدیه پشممتمه راسممتی 
 شمابه کی میخندیدین حال شمارومیگیرم من

 
 گیری _حقته می خواستی جلوی دهنتوب

 
 

یت  بان باضصممم جازل زده بود یه  به  م  کردم  گه حرا نزدتع مهران دی
ردنگاهشمموگرفتم حندتاپسممربه دخترازل زده بودن پسممرام که متوجه شممدن رفتن 

 جلودست یارخودشون روگرفتن فقد من موندموغزل رفتم سمتش 
 

 _بااجازه .
 

سمت  شوگرفتم اونم حرفی نزد بچه هابه  ستا یمکتی نباتعم  نگاهم کردکه د
 رفتن نشستن منم دست غزلوکشیدم خواستم ببرم سمت بچه هاکه 

 
 +سروششش نریم بشینیم بریم وسیله هاروسوارشیم 

 
 _باشه اول بریم به بچه هابگیم بعد

 
 به سمت بچه هارفتیم 
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شمام اگه میاین بگین  شه مامی خوایم بریم  سیله هاب سوارو سی نمی خواد _ک

 من بلید بگیرم 
 

قت کردن رفتم به تعدادبلید گرفتم تادوسمماضت فقد داشممتیم همه شممون مواف
 سواروسیله هامیشدیم غزل که دیگه سرگیمه گرفته بود گفت

 
 +وای من خیلی خسته شدم بهتره بریم رستوران

 
 مهران:ایوللل داشتم ازگرسنگی میمردم  

 
 محدثه:خوزودترمیگفتی زبون که داری ماشالله 

 
 ایدا:واالگفتی

 
 یدبریم دیگه +اوفففف ول کن

 
 همه رفتیم سمت ماشین یه دفعه یه حیزی یادم اومد

 
 _غزل سویچوبگیرمن االن میام
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 +کمابری 
 

 _میام زودتوبروتوماشین بشین 
 

مد میفروختن غزل  که پشمم جاییی  فت برگشممتم  فت ور باشمممه ای گ غزل 
انقدرهیمان زده بودکه فراموش کرده بودپشمممد می خواسممت یکی پشمممد 

سمت شاش  خریدم رفتم  شمد ح شدم غزل بادیدن پ سوار شین دربازکردم  ما
 برق زد

 
 +واییی اصالیادم رفته بودمرسی سروشی 

 
 _قابل نداره خانم کوحولو

 
شن کردم راه افتادم غرق رانندگی بودم که یه  شین رورو ستش دادم ما شمکود پ

 حیزی جلوی دهنم قرارگرفت
 

 +دهنتوبازکن دیگه 
 

شمکوتوی دهنم گذ شمد دهنموبازکردم پ شمزه ترین پ شت میتونم بگم خو ا
 ضمرم روخوردم
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جلوی یه رستوران شید وایستادیم همه پیاده شدیم سریه میزنشستیم گارسون 

 اومدهمه سفارش دادیم .
 

بعدازخوردن غذاهمه خسته بودن برای همین برگشتیم ویال همه رفتن اتاقاشون 
 به جزمن وغزل 

 
وسمممت نداشممتم تنهایی برم +بابت امشممم  خیلی خیلی ممنون هیچ وقت د

 شهربازی 
 

_خواهش امش  به منم خوش گذشت برای من فقد این مهمه که تودرکنارمی 
 وخوشحالی 

 
 +یه سوال خانواده ات کمان 

 
_راستش بابام که حندسال پیش فوت شدمادرمم وخواهرم هستن فرانسه برای 

خیلی  والبتهسالشه رشته تمربیه می خوادخانم دکتربشه 21درس خواهرم سونیا
 ام شیطونه ازدستش اسایش نداریم 

 
 +خوشبحالت که مادرت وخواهرداری 
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 _خ  توام باباداری
 

+حه بابایی هاننن سه ساله که شرکت روبه دست من سپردرفت گفت تنهاکاری 
شم نگاه  سر شت  شرکتوبه نامت کنم باخونه رورفت پ که میتونم بکنم اینه که 

ست دادی که نکردبعدازاون حتی به زنگ هم ن زدمیفهمی اینارو توفقد باباتوازد
اونم حتماقبل مرگش بهت محبت میکردحتمااالنم مامانت وخواهرت روداری 
میدونی یه نفرهسممت که نگرانته من حی هیچی نییت میدونم دیربرسممم خونه 

 کسی نیست ازم بازخواست کنه یانگرانم بشه 
 

شتم رفت شوندا شکا شد حرا میزد ومن طاقت ا شت باا  م کنارش توی بکلمدا
 گرفتمش 

 
 _هیسسس اروم باش غزلی که من میشناسم گریه نمیکنه

 
+حرامگه من دل ندارم میدونی ازبچگی بکضموخوردم گریه نکردم دیگه خسته 
 ام این بکض همیشه روگلومه داره خفم میکنه می خوام حرا بزنم تاسبد بشم 

 
 _بگوخانممم اگه خوب میشی بگوتاسبد بشی
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ن تاحاالتولدنگرفتم روزتولدم باید دادهای بابام روتحمل میکردم +میدونی م
من یه بچه کوحید بودم که منتظرجشن تولدش منتظرکید وکادوهاش بودولی 
اخرش دادهای باباش میشد سهمش میشدکادوی تولدش میدونی حقدرسخته 
توروقاتل مادرت بدونن معلومه که تونمیفهمی زهراخانم باشوهرش ید باربرام 

خت روزمین تول ندا مدخونه کیکوا بام او با ها دگرفتن موقا فوت کردن شممما 
دادزدبرای این قاتل دارین تولدمیگیرین کسی که بابه دنیااومدنش مادرشوکشت 

شایدمنم برم پیش 7سروش من همش سنم فکرکردم  ش  بااون  سالم بود اون
 یمامانم بابام انقدرازمن بدش نیادمن معنی خودکشممی نمیدونسممتم ولی دلم م

 خواست اونموقا بمیرم 
اون تنهاکاری که میکرداین بودکه پول بهم بده نمیدونست من محبت می خوام 

 نه پول
 

ه  هقش اضصممابم روخوردمیکردازپدرش متنفرشممده بودم اون باضث شممده 
 بودغزل مکرورمن اینموری خوردبشه دیگه تحمل حرفاشونداشتم 

 
 

 _گوشیتوبده 
 

 +حیکارکنی
 

 _میگم بده
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شماره باباش  ستم ازش گرفتم رفتم تومخاطبین  شوازجیبش دراورد داد د شی گو

 روگرفتم توگوشیم سیوکردم 
 

 _بروبخواب دیروقته
 

 +باشه ش  بخیر
 

 _ش  بخیرخوب بخوابی
 

غزل رفت طبقه باالاتاقش منم ازویالخارج شممدم همینطورکه قدم میزدم زنگ 
 زدم به پدرغزل

 
یدیم ا مادخترتودزد قا ندش _الوسممالم ا میلیون توی این 200گه زنده می خوای

 شماره حسابی که براتون مبفرستم پول بریزین
 

 پدرغزل:الواین حرتاوپرتا حیه میگین من دختری ندارم
 

 _مگه غزل کیانی دخترشمانیست 
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پدرغزل :نه من بچه ای ندارم شمممااشممتباه زنگ زدید اون دخترهیچ رابطه ای 
 ش بیشترازایناپوله ازخودش بگیرین بامن نداره ودرضمن داخل حساب خود

 
 خواست قطا کنه که دادزدم

 
شماابروی  شت پدر شه گذا شمارونمی سم  _اخه یه پدرحقدرمیتونه بی غیرت ا
حاالفکرکردین دخترتون. داره  تا ین  بر یاسمممت رومی پدرتوی دن هرحی 

 اینماحطوری زندگی میکنه  ناراحته یاخوشحال
 

بدون اون دخ حدخودتو نداره اون پدرغزل:ببین جوون  تربرای من ارزشممی 
 زندگیموضشقموازم گرفت

 
_هههه اگه زنتون براتون مهم بودثمره زندگی مشممترکتونم براتون مهم بود اون 
تنهایادگاریه. زنتونه مطمن باشین زنتون هیچ وقت شمارونمیبخشه که همچین 

 کاری بایادگاریش کردین
 

یاداشکای  میکشیدم ولی وقتیلعنتی قطا کرده بود درسته ازم بزرگتربودنباید داد
شم االن  سرش دادبک شد غزل وحرفای پدرش که اونودخترش نمیدونه باضث 

 اسم حسی که به غزل رودارم رومیدونم من ضاشقش شدم .
 

 سرم خیلی دردمیکردرفتم توبچه هاهمه نشسته بودن تونشیمن 
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 _مگه شمانخوابیده بودین

 
 ریزی کنیممهران:نه بابابیداربودیم می خوایم برنامه 

 
 _برنامهریزی برای حی

 
قت بهش میگفتیم جشمممن بگیریم اون قبول  ماهرو له  لدغز مریم:فرداتو
صل این  شنونداره درا سرخاک مامانش  وحال ج نمیکردمیگفت می خوادبره. 

 مسافرت برای تولدغزل بود
 

 _اوکی. ازدست من کاری برمیاد
 

 بکنیممریم:توبایدتاغروب غزل روببری بیرون تاماکارامون رو
 

 _باشه 
 

 ضلی:خ  حاالم بلندشین بریم بخوابیم فرداکلی کارداریم
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همه بلندشممدیم به اتاقامون رفتیم لباسمماموضوک کردم روتخت درازکشممیدم 
 فردابایدتاغروب غزل روسرگرم میکردم 

 
بانوری که به حشمممام می خوردبیدارشممدم بعدتعویض لباس وانمام کارهام 

شپ زخونه سرمیزنشسته بودن ثاشتن صبحانه می ازاتاق خارج شدم همه توی ا
 خوردن پیش غزل صندلی خالی بودرفتم پیشش نشستم 

 
 _سالم صبح همگی بخیر

 
همشممون جوابم رودادن صممبحانه روکه خوردیم پسممرااشممپزخونه روترک کردیم 

 دختراهم مشکول تمیزکردن بودن
 

 رفتیم تونشیمن 
 

 سامیا:سروش می خوای غزل روکماببری
 

 _نمیدونم
 

 مهران:جاش مهم نیست فقد تاوقتی زنگ نزدیم نیارش خونه اوکی؟
 

 _اوکییی
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 رفتم تواتاق لباسای بیرونم روپوشیدم به طبقه پایین رفتم 

 
 غزل:جایی میری 

 
 _اره البته باتو

 
 غزل:وابقییه حی 

 
 مهران:اجی مانمیاییم شمابرین 

 
 غزل:باشه پس صبرکن تااماده بشم 

 
قه ای طول حافظی کردیم  یه بیسمممت دقی خدا ها چه  یادازب تاغزل ب ید کشمم

 وازویالخارج شدیم سوارماشین شدیم
 

 _نظرت حیه بریم خرید
 

 غزل:موافقم
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ازشهرک خارج شدم توی سرراه کلی فروشگاه داشت اولین فروشگاه ایستادم 
ساضت غزل  شی رفتیم بعدازنیم  شگاه کفش فرو شدیم به طرا فرو باهم پیاده 

ندگرفتن داشممتیم ازفروشممگاه خارج میشممدیم که یه خانم سممه تاکفش پاشممنه بل
 صندل نظرموجل  کرد

 
 _غزل بیاببین این قشنگه

 
 +اوهوم خیلی نازه 

 
 

 صندلوگرفتم شماره پای غزلوگفتم بعدازحساب کردنش پیش غزل رفتم 
 

 _بریم دیگه کفش نمی خوای
 

 +نه بریم
 

ساضت  صه تا شال 2خال شلوار دوتا سه تامانتو دوتا مادرحال خریدبودیم غزل 
ویه روسممری گرفت بعالوه تاب وشمملوارک الس های خونگی .  منم به سمملیقه 

 غزل حندتاتیشرت ودوتاکت تد باشلوار گرفتم  
 

 _بریم رستوران غذابخوریم
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 +اره موافقم حون خیلی گرسنمه 

 
 روگرفت راهی رستوران شدیم خوردن غذاید ساضتی وقتمون 

 
شوگرفتم  ست ساحل اونم قبول کرد د شهربه غزل گفتم بریم ل   شتیم خزر برگ
باهم کنارل  اب قدم میزدیم غزل پیشنهاد دادکفشامون رودربیاریم برای همین 
اب که به پام می خوردحس خوبی بهم میداد صممدای زنگ گوشممیم بلندشممد 

 رغزل بودباخودم گفتم مهران حه زودزنگ زده ولی برخالا انتظارم پد
 

 ازغزل فاصله گرفتم 
 

 _الوسالم بفرمایید
 

 پدرغزل:سالم شماره غزل رومی خوام بایدباهاش حرا بزنم 
 

 _که حی بشه اگه بخوایدناراحتش کنیدنمیذارم
 

 پدرغزل:اصالتوکی هستی هانن توحیکاره دخترمن
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 _ههههه دخترشما ،شماکه دیش  گفتین دختری ندارین
 

 اگه غزل پیشته گوشی روبده بهش دیش ، دیش  بود االنم 
 

 رفتم سمت غزل 
 

 _غزل یه نفرباتوکارداره
 

 +بامنن
 

 _اره بگیر 
 

 گوشی روبه سمتش گرفتم 
 

 +الوسالم بفرمایین 
 

 +ببخشیدشما
 

 +هههه کدوم پدر
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+اشتباه گرفتین اقاپدرومادرمن حندسال پیش فوت شدن مافقد فامیلی هامون 
 نشیدید جوره لطف کنید دیگه مزاحم 

 
سته منی توباضث  شک ستم توقاتلی توقاتل قل   شووووومن قاتل نی ساکت  +
شمممدی من طعم محبت رونکشممم من ازخونت بودم دخترت بودم همیشمممه 
شون تعریف میکردن ولی من  ستام توی مدرسه ازباباها سرت می خوردم دو ح
حی هیچی نداشتم که بخوام تعریف کنم تنهاحیزی که بوداین بودکه بابام ازمن 
متنفربودمنوقاتل زنش میدونست توکسی بودی که توی بیمارستان منوول کردی 
شین به من زده بودازبیمارستان بهت زنگ زدن ولی  یادته یادته اون روز رو یه ما
توحی کارکردی وکیلت روفرستادی ازت متنفرم اقای کیانی تومقصرهمه ی غم 

باردسمممت محبت روسممرم نکشمم یدی های منی من حتی بچگی نکردم ید 
توباضث شدی ازهمه حی بیذارباشم ولی میدونی حیه االن خوشحالم حون یه 
شهربازی کاری که  ش  بردتم  شد که داره بچگی کردن رویادم میده دی مردپیدا
توید بارم نکردی هیچ وقت نمیبخشمت . غزل گوشی روقطا کرد رفت روی 

 یه تکه سنگی که بود نشست
 

 بهار اشد میریخت  رفتم پیشش داشت گریه میکرد مثل ابر
 

 از پشت بکلش کردم 
 



 73 یارث پدر

 من:مگه من مردم ک تو داری گریه میکنی؟
 

 غزل:سروش من ... من ... حیکار منم ک مادرم سر زا رفت 
 

 مگه تکصیر من بود
 

 _غزل ... ضزیزم اروم باش 
 

ساله انگ قانل بودن رو زده رو پیشونیم جوری 22+حی جوری اروم باشم .....
 باورم میشه ک قا...ک کم کم داره 

 
 نزاشتم حرفش تمام شه نه غزل من قاتل نیست

 
 _غزل تو قاتل نیستی اگه توهم نبود مادرت ضمرش همن قدر بود

 
 +ولی سروش بابام

 
 _بابات هم خودش متوحه ی کارش میشه

 
 +خوش ب حالت 

 



wWw.Roman4u.iR  74 

 

 _حرا 
 

 +حون یکی رو داری ک نگرانت بشه
 

 _توهم خیلی ها رو داری ک نگرانت میشن
 

 +کی میخاد نگران یکی متل من شه
 

 _مریم ایدا کیمیا مهران 
 

 دستش رو گزاشتم رو قلبم 
 _و...... دل من

 
 غزلمممممممممممممم

 
 داغ شدم از حرا هاش از این همه نزدیکی بهش 

 
 ب خودم ک نمی تونم دروغ بگم وقتی پیششم ارومم پر ار ارامشم 

 
 نمی دونم حرا ولی وقتی می بینمش 
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 پیشش می شینم هول میشم ضربان قلبم میره وو هزاروقتی 
 

اره دوسممش دارم اونم خیلی اره من ضاشمم  یکی شممدم ک ی روزی ازش متنفر 
 بودم حون فکر میکردم مکروره

 
 سالم بود بابام فوت شد ولی قبلش کارخونه رو ب من سپرد 2۰سروش:

 ودب مرگ بابام برام غیر قابل درک بود تنها کسی ک دوسش داشتم خودش
 

با دوسممتاش  یادم میاد همه ی  روز های هفتش رو  تا  و اما مادرم مادری ک 
 بیرون بود

 
 ی سال یعد فوت بابام فهمیدم باید روی پاهام وایستم فهمیدم باید مرد شم 

 مرد شدم هه اونم حه مردی 
 

کارخونه رو دسممت دوسممتم ادرین سممپردم تنها پسممری ک منو ب خاطر خودم 
 میخاست نه دارییم 

 
 سالم شد فهمیدم بایدازدواج کنم اونم ب اجبار 22

 زیر بار نرفتم از خونه زدم بیرون 
شینم ب خاطر همین اومدم تو  شت میز ب شتم توی کارخونم فقد پ ست ندا دو

 شرکت تو ر اونحا کار کردم و واقعا خوشحالم 
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 هفته ای ی بار میرم شرکت کاراش رو راست و ریس میکنم و گرنه
نفر نگران تو باشممن من فقد یکی رو ۴روگفتم بفهمی ک اگه  فقدهه ولش اینا 

 دارم ک نگرانم بشه اونم خاهرمه 
 

 _سروش
+...... 

 
 _سروش

 
 +جان سروش

 
نفر رو داری ک ی اندازه هزار 2نفر نه هزار نفر هم نگران هم باشممن تو ۴_اگه 

 نفر نگرانتن
 

 +اوممممم.. حاال کی هست این ی نفر
 

 _من
 

گوشیش سرمو باال اورم و بهش نگاه کردم ی نگاه ب صفحه ی با صدای زنگ 
 گوشی انداخت و بعد حواب داد 
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- 

 +باشه 
_ 
 

 +بای
 

 سروش:بریم؟؟
 من :بریم

 
 رفتیم سمت ماشین ش  خوبی بود خوب ک نه ضالی

 
 رفتیم سمت ویال 

 سروش: تو برو تو منم االن میام
 من:باشه

 بدون من رفتن بیرونبرق ها همه خاموش بود ای بی شعور ها 
 

 درو باز کردم و داخل شدم  ک ید هو صدای 
 تولدت مبارک بلند شد و بعد برق ها روشن شد 

 وای خدا 
 امروز امروز اره امروز تولد من بود
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 حند لحظه تو شد بودم باورم نمیشد
 ی قطره اشد از حشم ریخت پایین 

 
 کیمیا:تولدت مبارک غزلی

 گا روبا شوهرش میگیرم براشمحدته :ایشالله تولد سال دی
شام  سروش بود تمام محبتم رو تو ح شتم  سمت در برگ صدای در ویال ب  با 

 ریختم ازش ممنون بودم
 من:بچه ها ممنونم واقعا انتظارش رو نداشتم از همه تون ممنونم

 ایدا: جما کن بابا  خودمون دلمون حوس کید کرده بود تو بهانه بودی 
 

 خندیدم از ته دل 
 

 مریم:غزل حاال برو لباست رو ضوک کن بدو 
 

 من:باشه
رفتم سمت اتاقم ی پیراهن قرمز پوشیدم ک جلوش کوتاه بودو پشتش بلند بود  
شد ب خاطر همین  شیده می سم بودم وقتی راه میرفتم رو زمین ک ش  این لبا ضا

 دوسش داشتم
 

 لنز مشکیمو گزاشتم و ی ارایش مختصر کردم 
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 دورم تا گودی کمرم میرسید موهامم باز گزاشتم 
 

 سانتی مشکی مو پوشیدم ۷کفش های پاشنه 
 بد نشدع بودم

 
در اتاق رو باز کردم و از پله ها رفتم پایین پامو رو اخرین پله گزاشتم ک صدای 

 اهنگ تولدت مبارک بلند شد
 

 مریم:ببخشید خانم شما ی خانم زشت ک گریه کردع باشه رو ندیدین؟
 تادهمن:حرا روبروم ایس

 
 مریم::ااااا من زشتم

 
 من:اره

 
ی زبون براش در اوردم و رفتم سمممت میزی ک پشممتش ی کاناپه ی سممفید بود  
ته شمممده بود: امروز خلمون  ید بود ک روش نوشمم ید کوح رو ی میز ی ک

 ساله شد تولدت مبارک خلمون2۳
 خندم گرفت هیچ حیزشون شبیا ادمیزاد نبود 

 ولی ممونشون بودم
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 ونم به خاطرهمچین رفیقایی که بهم دادی خدایاازت ممن
 

 مهران:مهدیه اون المصبوروشن کن قرتوکمرم فراوونههه نمیدونم کمابریزم 
 

 مریم:اهههه ساکت شوبااون صدای مزخرفت 
 

مهدیه اهنگ گذاشممت صممداشممم اخرکرد مهرانم بی خیال جواب دادن به مریم 
 شدرفت وسد شروع کردبه ر*ق*صیدن 

 میمردم ازخنده مثل زناقرمیدادواییی خدا داشتم 
 

 سروش:به به حه ضم  ماامروزخنده شمارودیدیم 
 

 +حون حیزجالبی نبودتابخندم ولی االن مهران سوزه خوبیه
 

 _اهاپس بگویعنی من ضرضه خندوندن شماروندارم
 

 +واحرا تودهن ادم میذاریامن کی همچین حرفی زدم 
 

 این حشمای خوشگل روبارونی _باشه بابامن تسلیم ولی شمادیگه ح  ندارین
 کنید 
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 +واحشای خودمه دوست دارم بارونی باشه 

 
خواسممت جوابموبده که کیمی یاهمون کیمیا اومد دسممتموگرفت بردتم وسممد 

 منوانداختن وسد خودشون دورم 
 دوسه تااهنگ ر*ق*صیدم که 

 
یاین  به اون خوشمممزگی داره هی حشمممد میزنه ب بابسمممه اون کید  با ضلی:

  کیکوببریم
 

 سامیار:خاک توسرشکموت کردن 
 

 صدا:هی سامیاربااقامون درست بحرا 
 

 سامیار:اوهوووو اقامون ببخشیددیگه بااقاتونن درست میحرفم
 

 ضلی:درددد
 

 ایدا:بابابسه دیگه این نومزدمنوتد گیراوردینا
 

 سامیار:اییی جانم ضشقم غیرتی شدمن فدات بشمممم
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 حندباربگم جلوبچه اینموری حرا نزن ایدا:اهههه حالموبهم زدی درضمن 

 
 سامیار:بچه کوووکماست

 
 ایدا:بابامهران دیگه بچه روهواییی میکنین 

 
مهران:اوهووو ببخشیدامنم به قول خودت نومزد دارم می خوای بگم حی بهش 

 میگم 
 

 مهدیه:نههههههه مهران حرا بزنیی نه من نه تو
 

 +بسهههه بابابیاین بریم کیکوببریم 
 

 فتیم من روی مبل نشستم شما هاروروشن کردن خواستم فوت کنم که همه ر
 

 _غزل اول ارزوکن 
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شوازم نگیره  سرو ستم هیچ وقت  ستم نمیدونم حراولی ازخداخوا شماموب ح
تااالن ازت حیزی نخواسممتم خداجون مامانموگرفتی حیزی نگفتم بابام ترکم 

 گیرکردبازم سکوت کردم ولی ایندفعه روخدایی کن سروشوازم ن
 

حشمممام روبازکردم زل زدم توحشمممای سممروش وشممما هاروفوت کردم همه 
هی  مد وسمممد  قواو حا با گذاشمممت  نگ  ه فت ا هران ر م دسمممت زدن 
میومدجلوحاقورومیگرفت طرفم تامی خواسممتم بگیرم میرفت ضق  بادسممتش 

 شمردن پول رونشون داد یه پنماییی گرفتم سمتش حاقوروبهم داد 
 هنگ تولدرومیخوندن کیکوبریدم اونام دست میزدن ا

 خالصه بعدازخوردن کید ضلی به حرا اومد
 

 ضلی:نوبتی هم که باشه نوبت کادوهاست همه ردکنیدبیاد
 

ایدا:ماکه حیزی نگرفتیم واالدختربه این گنده ای کادومی خوادحیکار تولدم به 
 خاطراین بودکه دلمون جشن می خواست گرفتیم

 
 مهران:ااااا 

 
 ایدا:نه به

 :بستمممممه کادوتون بخوره تو سرتون نخاستیم من 
 به حالت قهر رومو کردم طرا دیگه ی سالن 
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 کیمی:ااوووه غزلی گنده بد قهر کردی
 

 من:کیمی کشتمت من گندبکم؟
 کیمی:اره دیگه 

من :گنده بد ضمته تازشممم من کادو میخام حی کار همین ک ب یادم بودین 
 برام کلی ارزش داره

 
 ه کادو ها رو بیارینافشین: بسته دیگ

 
 محدثه:کادو ها زیر میز جناب 

 
 افشین :اااا اره ها 

 
 کیمی کادو ها رو گزاشت سر میز 

شدع بود بازش  شکل بود چ با ربان قرمز روش کار کادو اول ک ی جعبه  مربا 
 کردم ی ساضت خیلی خیلی خوشکل 

 من:وای حه خوشکله کادو کی هست؟
 مریم:من من

 من:مرسی ضزیزم
 :خواهش مریم
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ست مارک دار ک خیلی خیلی ناز  کادو بعدی کادو کیمی بود ی کیف و کفش 

 بود کادو ضلی ی خرس پشمالوی سفید  بود 
کادو همه رو باز کرده بودم جز ی کادو کادو رو گرفتم حتما برای سممروش بود 

 حون کادو های بقیه رو باز کرده بودم
 

 ی جعبه ب شکل قل  بازش کردم وای خدای من 
ی سممرویس طال سممفید خیلی خیلی ناز ک روی گردن بند و گوشممواره هاش   

 قل  داشت کال سرویسش بریف بود و خیلی تو حشم می اومد
 من:وای سروش خیلی خیلی ممنون خیلی نازه واقعا انتظارش رو نداشتم

 سروش:قابل خانم کوحولو رو نداره
 
 

 مریم:وای غزل حه نازه
 

 داره میره سمت اتاقی نگاه ب سروش کردم ک دیدم 
 

 من:سروش کما؟
 سروش:االن میام

 
 من:اوکی
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 سروش رفت باال و حند دقیقه بعد با ی گیتار مشکی اومد و نشست روبری من 

 محدثه :بلدی بزنی؟
 سروش:پ ن پ الکی اوردمش

 
 ی دفعه خونه پوکید از خنده

 
 سروش گیتار رو تو دستش ردیف کرد و شروع کرد ب خوندن

 
 ی همون حیزی که تو قل  منهتو خود ضشق

 همونی ک به خاطرش همش داره نبظم میزنه
 صبح تا ش  کارم هی خودمو تو دلت جا کردنه

 
 من همه ی دنیا رو گشتم تا که تورو پیدا کردم
 با اون دوتا حشم سیات اخم نکن بهت نمیاد

 انقده خوبی که اصال بدی هات به حشم نمیاد
 یه سره نمیزارم بزنه خیال رفتن به سرتتاوقتی قلبم بزنه ضاشقتم هستم 

 
خوب بلد بودی خودت رو تو دلم جا کنی هر وقت هر جوری دلت خواسممت  

 با دلم تا کنی تو با من یه کاری کردی ک ب تو وابسته شم
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 خدا اون روزو نیاره یکی دیگه پیدا کنی
 

 تو حشات اب از سر ضالم و ادم میبره
 

 م میبرهگاهی وقت ها نگات اصال اسممو یاد
خه دل من و تو بعم از هر حیزی  نه ا من و تو نمیزاریم کسممی بینمونو بهم بز

 وابسته تره
 با اون دو تا حشم سیات اخم نکن بهت نمیاد 

 انقده خوبی که اصال بدی هات ب حشم نمیاد
 تا وقتی قلبم بزنه ضاشقتم هستم ی سره

 نمی زارم بزنه خیال رفتن ب سرت
 

دلم جا کنی هر وقت هر جوری دلت خواسمممت با خوب بلد بودی خودتو تو 
 دلم تا کنی

 تو با من ی کاری کردی ک بعت وابسته شم
 خدا اون روزو نیاره ک یکی دیگه پیدا کنی

 
(Black cats _ma のo Ta) 

 
 اهنگش خیلی قشنگ بود 
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با تمام شدن اهنگش همه براش دست زدن و دو سه تا اهنگ دیگه هم زد و من 
 یر خیره نگاهش میکردم تمام این مدت وو خ

 
 حشاش ی برق خاصی میزد خدا قلبم داره از جا کنده میشه

 
 ش  خوبی بود

 یکی از بهترین شبای ضمرم
 

 کم کم حشام گرم شد و دیگه هیچی نفهمیدم
 

 سروشمممممممممممم
 

 مثل فرشته ها شده بود 
دلم براش تنگ شده بود انگار ن انگار ک تا یه ساضت پیش پیشش بودم نگاهی 

 رو نشون میداد۳:۰۵ب ساضت کردم 
 یه سیوشرت پوشیدم و رفتم سمت دریا

ستم حالم خوب نبود اره دلم براش بی قرار بود دلم ارامش  ش سنگی ن رو تخته 
 میخاست ارامشمم فقد حشای غزل بود 

 دختری شدم ک خدای غرور بودحیشد حرا ی دفعه ضاش  یه 
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شینم  ستم خودم ب ست  ادرین حرا نخا سپردم د شرکت خودمو  حرا ..... حرا 
 پشت اون میز 

 االن هم میشنی پشت اون میز ریاست 
 اره می شینم ولی هفته ای یبار 

شده  شاید از پدر غزل با این تعریف هایی ک خود غزل دربارش میکرد متنفر 
دری نبود و غزل ریس شممرکت نمیشمممد من االن اونو بودم ولی اگه اون ارثه پ

 نداشتم اره من ممنون پدر غزلم ممنون اون ارثه پدری
 

 غمممممممممزلمممممممممم
 

سکه  سو شت رو دماغم راه میرفت ی لحظه فکر کردم  ساس حیزی ک دا با اح
با تمام توانم جیغ زدم حشممامم باز نکردم حون ازسمموسممد تا مرز سممکته می 

 ترسیدم 
 یسا ببینم سوسد ک نمی خنده نه وا

حشامو اروم باز کردم مریم بیشعور داشت میخندید کار خودشه نگاهم کشیده 
ستش بود یعنی من ب خاطر ی پر انقدر جیغ  ستش ی پر تو د سمت د شد  به 

 جیغ کردم
 
 

 من:مممممممممممممممممریم خودتو کشته فرک کن
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شدم  شد و منم باهاش بلند  درو تا دور اتاق رو دنبالش با این حرفم مریم بلند 
 دویدم ولی کثافت خیلی خوب می دویید

 مریم:خوب اول سالم دوم گمشو بی پایین میخایم صبحانه نوش جان کنبم
 من:مریمممم گمشو بیرون

 
 مریم:باشه ضزیزم 

 
 پوا بالخره رفت بیرون

 
 

 سروشمممممممممم
 

 همه سر میز مشکول صبحانه خوردن بودن جز غزل 
 برم خرسمون رو بیدار کنممریم:من 

 من:خرس؟؟؟؟؟
 مریم:اره دیگه غزل

اینو ک گفت رفت باال همین ک رفت تو اتاق  بعد حند دقیقه صممدای جیغ ی 
 دختر اومد از صداش معلوم بود غزله 

 
 یهو در اتاقش باز شد و مریم با دو از پله ها اومد پایین ی پر دستش بود
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 مریم:خاله خرسمون دار میاد

 
خر های صبحانه بود ک غزل با ی سارفن صورتی  ک طرح جلوش بانی دیگه ا

 خرگوشه بود اومد قیافش ضین این بچه ها تخس و شیطون شده بود
 

 غممممممممممزل
 

 من:به به 
 کیمی:مگه گوسفندی؟

 من:د بزار حرفم تمام شه
 کیمی :خا بنال

 من:جعمتون جما بود گلتون کم بود ک اومدم
 محدثه :بهتر بگی خلمون

 من:من خلم؟؟؟؟؟
 مهدیه:ن ضمم خوله

 من:اون ک اره
 مهدیه:حی گفتی؟؟؟؟؟؟

 
 همین ک خاستم جوابشو بدم

 افشین:اه بسته دیگه
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 کیمی:خا
 افشین :ضشقم خا نه باشه

 کیمی:ببند
 همش همین بودن ابزار احساساتشون هم مثل ادم نبود 

 ولی میشد ضش  رو تو حشای هر دوتاشون خوند 
 بریم ی جایی مردیم از خونه من:خوبمممم امروز

 
 ایدا:ن ک همش هستیم خونه

 من: حالممممما...
 سروش:کما بریم حاال؟

 ضلی:بریم ساحل
 من:ساحل ک همین جا ک هستیم هم داره ی حا خارج از ویال

 مریم:راس میگی ها
 

 سروش:بعد صبحانه با ماشین بریم تو شهر ی دوری بزنیم و بریم خرید
 ریدمن :اخممممممممم جون خ

 
 
 

 کیمی:بشین سر جات انگار ی سال خرید نرفته
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 من:خوب حاال

 
 ایدا:امروز از دنده ی خوب حاال بلند شدی ن؟

 
 ینگاه خرکی ب مریم کردم 

 من:نخیر با صدا خنده خاله سوسکه بیدار شدم
 مریم:من سوسکممممممممم؟

 
 من:اره دیگه

 
 ضلی:بسته اماده شین

با این حرا ضلی تندی بلند شممدم و رفتم سمممت اتاقم ی شمملوارمشممکی تنگ 
 پوشیدم با ی مانتوه کرم رنگ با شال جیگری رنگ  

 ی ارایش کوتاه کردم و با اتکلومم دوش گرفتم
 ضاش  بودش بودم 

 سانتی مشکیمو ور داشتم و از اتاق رفتم بیرون۱۰کفش پاشنه 
 

 سمممممممروش
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شممیدم با شمملوار کرم رنگ موهامم مثل همیشممه ی  پیراهن جذب مشممکی پو
 درست کردم 

در اناق رو باز کردم همین ک سممرمو با ال اوردم نگاهم تو حشممای خوش رنگ 
 غزل گره خورده دلم نمی خاست ازش حشم بر دارم ولی خوب

 من:بریم؟
 غزل؛بریم

 تیپ هامون ست شدع بود با فرق اینکه مانتوی غزل کرم بود ولی من شلوارم 
 

 ل:سروشغز
 من:جان

 غزل:من راستش من ماشین
 من:با ماشین من میای

 
 +ولی من می خواستم اگه اجازه بدی بادختراباماشین توبیایم 

 
 _اخه 

 
 +اخه نداره این یه دستوره 

 
 _اینماشرکت نیستا
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 +به هرحال من ریئستم 

 
 _اوفف باشه بیا 

 
ماازویالخارج شممدن مام سممویچوبه دسممتش دادم رفتیم پایین بچه هابادیدن 

 پشت سرشون صدا خواست بره ماشین ضلی روسواربشه که 
 

 +خ  دختران گلم بامن بیاین اقایونم باهم 
 

 محدثه :ایوللل 
 

 صدا:بیایین کورس بذاریم 
 

 تانمیرین 80_نخیرربیشتراز
 

 +باشهههههه
 

په بودرفتیم پشممت دختراحرکت  دختراسمموارشممدن مام باماشممین ضلی که کو
 م گذاشتیم اونوجلوتربرن میکردی
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 غزلللل
 

 +دختران گلم شیشه روبدین پایین 
 

سته بود  ش صدا که بکلم ن سقفم بازکردم به  شه هارودادن پایین  شی شون  همه 
 تابود 100گفتم یه اهنگ توپپ بذاره .. گازشوگرفتم سرضتم باالی 

 
 صدا:ِدبروکه رفتیم 

 
 موبایلم زنگ خورددست صدا بود

 
 +کیه صدا 

 
 صدا:سروشه 

 
 +بده ، 

 
 گوشی روازدستش گرفتم جواب دادم

 
 +الوبله 
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 _غزل این حه وضعه رانندگیه االن پشیمونم که ماشین دادم دستت 

 
+منت نکن خوبه ید بارازت ماشممین گرفتم نگران نباش ماشممینت روسممالم 

 تحویلتون میدم 
 

 _من حرفی ازماشین نزدم ماشین به درک اگه بالیی سرت بیادحی 
 

+بیاد نگران نباش کسممی نیسممت که ازت بازخواسممت کنه یادت که نرفت من 
 کسی روندارم اگه بمیرمم کسی ازت جواب نمی خواد 

 
 _پس جواب دلموحی بدم 

 
+بببین داری باحرفات ضصممابموبهم میریزی مامیریم سمممت تله کابین بیاین 

 اونما
 

سره  شده نبایدبه این پ شی روقطا کردم هههه من حم  روبدم حرادربرابرش گو
 کوتاه میام حرا؟؟؟

 
ماشممینوپارک کردم بعدازده دقیقه ماشممین ضلی شممونم اومدسمممتون اونام پارک 
سروش بی اهمیت ازهمه  شون   شقا شدن رفتن طرا ض شون پیاده  کردن همه 
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صالتوکی باشی   شش فکرکردکیه به درک که بهم اهمیت نمیدی ا ش جلوافتاد ایی
سروش  سوارشدیم واییی ازاون همه مون راه افتادیم  برای همه مون بلید گرفت 

 باالمنظره خیلی باحالی بود کلی بادختراضکس گرفتیم 
ضالی بود خیلی خوشممم اومده  یاده شمممدیم واییی  تاده همه پ کابین ایسمم له  ت
شیم روازجیبم دراوردم  شمم روازمنظره گرفتم گو شیم ح صدای گو بودازاونمابا

 کرکردم یادم نیومدصاح  این شماره کیه شماره اش یه خورده  اشنابودهرحی ف
 

 +سالم بفرمایید
 

 مرده :سالم دخترم 
 

 +ببخشیدولی فکرکنم اشتباه گرفتین 
 

 =دیگه باباتونمیشناسی
 

 ازجما فاصله گرفتم جواب مرده رودادم 
 

 +اقای محترم پدربنده خیلی وقت پیش فوت شدن 
 



 99 یارث پدر

ولی توروخدااینموری =غزل دخترم میدونم باهات بد کردم همه حیزومیدونم 
 حرا نزن میدونی بعدازمرگ مادرت حقدرزجرکشیدم

 
سممالت بودولی من حی من فقد یه نوزادبودم من احتیاج به 30+پس من حی تو

شتم ولی ازاونم محبتی ندیدم اقای کیانی  شتم پدرکه دا شتم مادرندا محبت دا
حه گ*ن*ا*ه هاننن حرا من  تل دونسممتی حرا قا ی تومنوکه ازخونت بودم رو

چه  مدرسمممه ب یدونی وقتی تو مادرم بره .م که  باالیی خواسمممت  داشممتم اون  
تل  قا یدم من معنی  قدرزجرمیکشمم هاشممون تعریف میکردن ح با با هااز
بودنونمیدونسممتم فقد میدونسممتم تومنوقاتل میدونی بزرگترکه شمممدم معنی 

 سالگی فکرخودکشی به کله ام زد12شوفهمیدم من بااون سنم توی 
 

   میگفتم صدای گریه اونم میومدهمه حرفاموباه  ه
 

ش  مادرت اومدتوخوابم ازم گالیه  سفم دی شم دخترم من واقعامتا =غزلم ببخ
داشمممت من تازه به خودم اومدم بذارجبران کنم اگه بخوای من میام ایران االن 

 کمایی بگومن زودخودمومیرسونم 
 

میدونی همه  ن+پنج ساله رفتین حتی یه زنگم نزدین االن یاده تد بچتون افتادی
ی تد بچه هالوسممن حون پدرومادرشممون نازشممون رومیکشممن توحیکارکردی 

 اقای کیانی بگووودیگههه توفقد نفرت روبه من یاد دادی 
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=نگوغزل نگوانقدراشممتباهم روبه رخم نکش به قران پشممیمونم گذشممت کن 
 دخترم بذاربیام پیشت قول میدم همه کاراموجبران کنم 

 
 اقای کیانی خدانگهدار+نیازی بهتون ندارم 

 
بادسممتم اشممکاموپاک کردم نمی خواسممتم بچه هااشممکموببینن غرورم ازهمه 

 حیزمهم تره برگشتم که توبکل یکی فرورفتم 
 

 _حرابه بابات یه زمان دیگه نمیدی 
 

 +به شمامربوط نمیشه که توزندگی شخصی من دخالت کنید
 

 د_غزل حته حراانقدرسردشدی تادیش  که همه حی خوب بو
 

سممال یادش میوفته 23+حون دیگه خسممته ام پدری که برام پدری نکرده بعداز
دختری داره تو محبتت یه دفعه گل میکنه من میشممم ضشممقت اینایعنی حی 

 حتماباخودت گفتی دختره تنهاست هربالیی سرش بیارم کسی کارم نداره 
 
 صورتش ازضصبانیت  قرمزشده بوددادزد 
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کل زندگیموبهت گفتم اضتمادکردم بهت انوقت _من همچین ادمیم لعنتی من 
ستی که توی  سش دارم تواولین دختری ه سی که دو ستفاده کنم ازک سوا ازت 

 زندگیم اومدی
بایدسممردبوداخه لیاقت محبت  پشممیمونم ازاینکه بهت محبت کردم دربرابرتو

 نداری 
 

+حرا دهنتوبفهمم اره اصالتوراست میگی من لیاقت محبت ندارم اگه داشتم 
 رم باهام اینکارونمیکردزندگیم االن اینموری نبود پد

 
شکام پایین بیاداالن  شتم ا صله گرفتم نذا شمام اومداازش فا شد به ح دوباره ا

 وقتش نبودرفتم پیش بچه ها
 

 صدا:غزلی خوبی
 

 +اره گلم میشه بریم 
 

 سامیار:اره بریم 
 

 دوباره سوارتله کابین شدیم برگشتیم پیش ماشینا 
 

 هاشمابرین منوغزل باهم میایم رستوران....... قراربعدیمون _بچه 
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 +ولی

 
 _غزل حرا نزن همین که من گفتم 

 
 رفت سوارماشین شدایدا اومدطرا 

 
 آروم گفت:هی غزلی حواست باشه معلومه خیلی ضصبیه فاتحه ات خونده 

 
 +هیچ غلطی نمیتونه بکنه فعالبای 

 
 اشین شدمبرای بچه هادست تکون دادم رفتم سوارم

 
ضلی شممون جلوترازماراه افتادن بعدازحنددقیقه سممروش راهنمازد کنارجاده 

 ایستاد برگشت طرفم 
 

 +حراوایستادی
 

_ببین غزل میدونم تندرفتم ببخشیدولی تقصیرتوهم بودنبایداون حرفارومیزدی 
 حرفات باضث شدمن تحرید بشموسرت دادبکشم ببخشم دیگه غزلی 
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 مت پنمره جوابشوندادم روموکردم س

 
 _غزل

 
 _غزی 

 
 _کفال 

 
 بااخم برگشتم طرفش 

 
 +اسممم غزله نه کفال فهمیدی 

 
 _حاالغزل خانوم آشتی 

 
 +اول اب می خوام 

 
 _صبرکن توی صندوق هست پیاده شد
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منم پیاده شمممدم بطری ابوداد دسممتم بهش نگاه کردم داشمممت ماشممینایی که 
باز کردم  گاه میکرد دربطری رو به طرفش گرفتم ردمیشمممدرون سممربطری رو

 نزدیکش شدم فشاری به بطری دادم که اب روی لباس سروش ریخت 
 

 +باخنده گفتم حاالاااا آشتیییی 
 

 _َاه َاه اخه دختراین حه کاریه که میکنی گندزدی به لباسم 
 

 یه خورده توفکر رفت یهوگفت 
 

 _توگفتی آشتیییی اخ قربون توبرم منن 
 

 ه حالموبهم زدی +اههههه بی جنبه نشودیگ
 

 _ایششش ضد حال 
 

 مثل دخترا که قهرمیکنن روشواونوری کرد
 

 +واییی نمیری سروش 
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 _معلومه که نمیمیرم تاتومال خودم نشدی نمیرم مطمن باش
 

 +اوففف این حرفارو ول کن بریم دیگه بچه هامنتظرنا 
 

 _باشه سوارشوبریم 
 

قرارداشممتیم بابچه ها . توی سمموارماشممین شممدیم رفتیم سمممت رسممتورانی که 
شدیم رفتیم داخل رستوران بچه  شین روپارک کردیم پیاده  پارکینگ رستوران ما

 هاپشت میزنشسته بودتااینماصدای خنده هاشون میومد 
 

 +اوه اوه حه خبرتونه االن میان بیرونتون میکنن 
 

ضالی هسممتیم مردیم  ناب  ته منتظرج یه سممماض که  مهران:تویکی حرا نزن 
 گی ازگرسن

 
 +اوخی الح  که شکمویین شماپسرا 

 
شماحی فقد به  ستیم مابه خوردنمون اهمیت میدیم ولی  شماهاه ضلی:بهتراز

 باهرتون اهمیت میدین ادم شماروبدون ارایش ببینه اوقششش میگیره 
 

 صدا:اهیانامنم که جزءاونانیستم 
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 ضلی:اتفاقاتوسردستشونی 

 
 بعداین حرفش پسراهمه باهم زدن زیرخنده 

 
 صدا:ضلی نذارحیزایی روکه نباید بگم 

 
 ضلی:مثالحییی؟؟

 
صممدا ضلی روبطرا خودش کشممیدتوی گوشممش یه حیزی گفت که ضلی به 

 غلد کردن افتاد
 

حه بودن ارایش  باارایش  حه  ضلی:من حرفم روپس میگیرم صمممدا جونم تو
 خوشگل ترینی اصالماپسرا زشت خوبه؟؟ فقد بیخیال اون موضوع بشو

 
 جان من حی بهش گفتی که این بدبخت وا. دادسامیار:صدا 

 
 صدا:هیچی شخصی بود
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ش   سمامیار:وامن وشممانداره منم ازخودتونم توروخدابگین من ازفضمولی ام
 خوابم نمیبره ها

 
 ضلی:خواب توبرای مامهم نیست

 
 سامیار:اهههه باشه اگه من نخوابم توام نمی خوابی یابو

 
 ودمیرزاضلی:یابوبچه های اینده ات هستن غودغ

 
 ایدا:وااااا ضلی به خودش بگوحکاربه بچه های من دارین 

 
سممامیار:ببخشممیداوالمابچه نداریم الویت بامنه دومابچه تونه بچه ما درضمممن 

 ضلی اقاغوغودمیرازاخودتی زشته لق  خودتوبه دیگران میدی گل پسر
 

 +َاه َاه بسه دیگه حقدرنط  میکنیدشما
 

 میخوری بگیرم بذاراینامشکول بحثشون بشن _واالکه غزل ایناروبیخیال حی 
 

 مهران:واقعافکرکردی فقد توگرسنته بابامن ازگشنگی الب رفتم 
 

 +خ  میترکی ایناروساکت کنی حاالم منوروبده 
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 منوروگرفتم اومممم دلم کباب کوبیده می خواست 

 
 +کباب کوبیده 

 
 سروشم مثل من سفارش دادبقیه هم به دلخواه خودشون

 
 بعدازصرا نهارقرارشدبریم ویال استراحت کنیم بعدش بریم خرید

 
شین  سوارما شیناپارک بود سمت جایی که ما شدیم رفتیم  همه ازروی میزبلند

 شدیم پیش به سوییی ویال.
 

 سروش
 

 رسیدیم ویالبچه هاهمه رفته بودن داخل 
 

 _غزلی میای بریم ل  ساحل 
 

 +باشه بریم 
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 ساحل رفتیم  دستشوگرفتم قدم زنون به سمت
 

_غزل نظرت درموردبابات حیه خ  یعنی منظورم اینه که حاالکه اون متوجه 
 اشتباهاتش شده میتونی ببخشیش 

 
شمام  شته اش میادجلوح صمیم بگیرم کارای گذ +نمیدونم هروقت می خوام ت

 هرکاری میکنم معذرت خواهیش دربرابر کاراش خیلی کمرنگه 
 

دی به خاطرخودت نه اون توح  داری _غزل سممعی کن بهش فرصممت دوباره ب
 طعم پدر داشتن روبچشی مطمن باش اون به کاراش پی برده 

 
+ازکمامعلوم اگه حرفاش دروغ باشممه مثل قبل باهام برخوردکنه سممروش من 

 میترسم تحمل حرفاش روندارم 
 

_میدونم حی میگی ولی همه ی اینایه ترسممه اگه هم اینموری بودبهش بگوبره 
 شده خودت بهش زنگ بزن ید بارم که 

 
 +اخه 

 
 _نه دیگه اخه وامانداریم زنگ بزن بهش 
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که بودغزل  هایی  کت  حل رفتیم نشممسممتیم روی نی ل  سممما یده بودیم  رسمم
 موبایلشودراورد 

 
 +الو

 
 +سالم اره خودمم 

 
 +بهت یه فرصت میدم امیدوارم پشیمونم نکنید 

 
  +من االن ویالخزرشهرم احتماالپس فردابرگردم تهران

 
 +منتظرتون هستم اقای کیانی خدانگهدار

 
 _حی گفت

 
 +گفت بلید میگیره سعی میکنه زودتربیاد 

 
 حرفی نزدم رفتم توفکرخدایاخودت کاری کن تارابطه غزل باپدرش خوب بشه 

 
 +سروش بنطرت کارم دریت بودتومطمنی اگه بخواد دوباره خوردم کنه حی 
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وخوشممی درسممت میشممه امیدوارباش _نترس غزل ایشممالله همه حی به خوبی 

 خانمی
 

 +بریم پیش اب 
 

 _بریم 
 

باهم دسممت تودسممت رفتیم ل  اب داشممتم به دریانگاه میکردم که اب ریخته 
شدسمتم برگشتم طرا غزل پاحه های شلوارشوداده بودباال رفته بودیه خورده 

 توی اب 
 

 _کی روخیس کردی 
 

 +توروو
 

 _جرات داری وایستا 
 

 دویدن جیغ میزد افتادم دنبالش شروع کرد 
 

 _گرفتمت وروجد حاالمنوخیس میکنی درمیری 
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 +ببخشید

 
 _نه دیگه من تاتالفی کنم نمیشه 

 
شتموپر ت  کردم ریختم سرش  شتم  م ستم نگهش دا سمت اب بایه د بردمش 
اونم جیغ میزدیه لحظه حواسممم نبود که یدفعه پرت شممدم تواب غزلم صممدای 

 اشته بود یعنی گندزده بود توهیکلم خنده اش همه جاروبرد
 

 +وایییی حه صحنه باحالی بود بیادستموبگیربلندشو 
 

دسممتشمموگرفتم خواسمممت بلندم کنه که کشممیدمش سمممت خودم افتادروم 
 دقیقاروپاهام بود توی حشام هم زل زدیم 

 
_غزل می خوام یه اضترافی بهت بکنم غزل کیانی این بنده حقیرضاش  شماشده 

 این بنده حقیر روایامیپذیری 
 

 با حرا هایی ک از دهن سروش بیرون می اومد
 یه لحظه شوکه شدم ولی 
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سروش:غزل قول میدم خوشبختت کنم نمی زارم اب تو دلت تکون بخوره بهت 
 قول میدم

 _من
 

 +تو حی ضشقم؟
 

 _من سروش من
 

 با شصتش اشکامو پاک کرد من کی گریه کردم
 

 +غزل دنیا رو ب پات می ریزم 
 

 روش ... من  ... منم _س
 دیگه وقت اضتراا بود باید میگفتم ک منم دوسش دارم

 +غزل دیوانم کردی تو حی؟؟؟؟بگو بگو لعنتی بگو بگو توهم دوسم داری
 

 _سروش من دوست ندارم
 

 +غمممممزل
 

 _بلکه ضاشقتممممممممم
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 با تمام شدن حرفم کشیده شدم تو بکلش 

و میزنه نباشممی منم نیسممتم نفسممت ب +غزل خانومم این قل  من فقد برای ت
 نفسم بنده 

 
 اشد هام واسه باریدن باهم مسابقه دادع بودن منو این همه خوشبختی محاله

     
 مهران:اوه اوه اینما حه خبر؟؟؟؟؟

 
 وای مردم از خمالت از تو بکل سروش بیرون اومدم و سرمو انداختم پایین

 
 سروش:بر خر مگس معرکه لعنت

 
 جیغ زد :با من بودی؟؟؟؟ مهران مثل زنا

 
 سروش:اره دیگه ما دو دیقه نمی تونیم با خانوممون تنها باشیم؟!

 مهران:خانومتون
 

 سروش:اره 
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 مهران:کی هست حاال؟
 

 سروش:ی نگاه ب اطراا بنداز می بینی
 

 مهران خنگ همه جا رو نگاه کرد جز بکل دست سروش ک من ایستادع بودم
 

دوستان گل این بزگوار با اونی ک فکر میکنید فرق مهران :پس زن بزرگوارت  س 
 داره این بزرگوار ب معنی دوستان ما یعنی خر( کو؟

 
 دلم میخاست خفشمممم کنم ب من میگه خر

 من:خر ضمته بیشعور
 مهران : ااا کی با تو بود من زن این بوفالو رو گفتم

 من:بوفالو بچته 
 مهران :اخه ب تو حه؟

 خانوممون درست صحبت کنسروش:اهای اقا پسر با 
 

 مهران ی نگاه ب من و سروش کرد و:جمممممممممان با خاله غزی ما ک نبودی؟
 سروش:اتفاقا غزل خانم االن شاه کلید قل  ماست

 
 مهران :شاه کلید قلبت؟ بابا قشنگ بگین ماهم فهمیمم

 من:ای بابا تو ک خنگ نبودی
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 مهران:االن هم نیستم
 من:مشخصه کامال 

 
شه خانومه سروش:ای  سته هیچی مهری سمهران(جون قراره غزل خانم  ب بابا ب

 بنده
 

 مهران:اااا پس بالخره غزل خانم از ترشیدگی در اومدن خدا خیرت بده پسر
 با این حرا مهران دلم میخاست خفش کنم 

ستمو  سروش د ستم دنبالش برم ک  سمتش ک فرار کرد خوا گارد گرفتم ک برم 
 گرفت

 +ولش کن خاله غزی
 من میگی خاله غزی؟؟؟؟ _ب

 +اره دیگه
 _کشتمت سروش

 با این حرفم دویید ک منم دوییدم دنبالش 
وسممد راه ی حوحولوسکوحولو( دیگه مونده بود برسممم بهش ک یهو روش کرد 

 طرفم منم خوردم بهش فرورفتم تو اغوشی ک قرار بود از امروز بشه برای من
 

 سروش:یهت خوش میگزره خانم گل؟؟
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 یمن:اره خیل
 

 سروش:اوهو اغوش بنده صاح  داره
 

 من:صاحبشم منم دیگه
 

 :اون ک البته شما تمام دنیای منیسروش
 

 با صدای دست برگشتم سمت صدا
 وای خدا 

ستاده بودن ی  شون ای شین کیمیا مهران مهدیه و .. همه  سامیار اف صدا ضلی 
 جا و داشتن دست میزدن 

 
ابرو باال می انداخت کار خو خیر پشممت همهشممون مهران گاو ایسممتاده بود و 

 ندیدشه
 

 کیمی:مبارک باشه غزی جونمممممم
 

 صدا:ایشالله من زود تر خاله شم
 

 من:ببند
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 سروش:اااا حرا بچه خوبه ک نیست؟

 
 من:سممممروش

 
 سروش:جان دل سروش اون طوری صدان نکن می خورمت ها

 
 مهدیه :اوقممممم حالمون بد شد

 
 یرایدا:ایشالله ب پای هم پ

 
 حرفش تمام نشده بود ک صدای اهنگ بلند شد 

 و ی فلش دستش بود (mp3افشین ی س
 بود و داشت همین جور قر میداد

 همه داشتیم با بهت نگاهش میکردیم این پسر بمیره بی خیال ر*ق*ص نمیشه
 

 انقدر قشنگ قر میداد ک حند نفری ک از 
 اون اطراا رد میشدن داشتن نگاهش میکردن

 
 اهنگ اروم گزاشت و دست ضلی رو گرفت و رفت وسدافشین ی 
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 وای خدا مرده بودیم از خنده داشتن باهم تانگو میر*ق*صیدن
 انقدر باحال میر*ق*صیدن ک اشکمون در اومده بود از خنده

 
 همین طوری داشتم میخندیدم ک سنگینی نگاه کسی رو حس کردم

 
 خورد سرمو حرخوندم سمت نگاه ک نگاهم با نگاه سروش گره

 
 خدایا حشای ضسلیش حی داشت ک نمی تونستم حشم ازش ور دارم

 
 ن اون قصد داشت نگاهشو بگیره نه من

 
تو نگاه ضسمملیش غرق شمممده بودم ک با صمممدای کیمی ب خودم اومدم:بابا 

 خمالت هم خوب حیزیه ها 
 

سممروش:اوهو ببین کی حرا از خمالت میزنه میخای بگم دیروز تو و افشممین 
 کار میکردین؟؟؟پشت درخت حی

 ی نگاه ب کیمی کردم ک مثل ماست سفید شده بود
 کیمی:حیزه..... بچه ها بریم دیگه نه؟
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 افشین ک انگار نه انگار پرو پرو اومد دست کیمی رو گرفت رو رفت
 

 بقیه هم رفته بودن
 

 من بودم و مردی ک قرار بود بشه مرد من 
 

 مرد مکرور من
 

 سروش:به حی فکر میکنی؟؟
 

 ی_هیچ
 

 +غزل بابات رو ببخش
 

 _نمی تونم االن هم ک بهش ی فرصت دادم خودش کلیه
 

پدری نبود من و تو االن  گه اون ارثه  بات نبود ا با گه  +ب این فکر کردی ک ا
 اینما نبودیم؟

 
 _یعنی حی؟
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+یعنی اگه بابات اون شممرکت رو ب اسممم تو نمیزد اگه تو ریس اون شممرکت 

 می دیدیم نمیشدی من و تو هیچ وقت همو ن
 
 

 _ولی سروش همه ی این ها ب کنار من دلیل قانا کننده میخام 
 

 +شاید بابات هم ی دلیل قانا کننده داشته باشه اصال فعال بی خیال اینها
 

 ی ابروشو انداخت باال وا حرا همچین میکنه
 

منم بی خیال اون حشای شیطونش نشستم رو شن هااااا حس خوبی بود موج 
شکمم  ب پام میخورد و شد دور  ست هایی یکی حلقه  شیرینی رو.... د حس 

 کی میخاست باشه جز اقامون
 

 سروش:غزل
 

 _هوممممم
 

 +هوم نه بله   بله نه جانم  جانم نه جان دلم
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 _اوووووووه بسته بابا بگوز
 

 حشاش شد حهار تا بد سوتی دادم ها بمممممممممد
 

 _بگو ضشقمممم
 
 

 +گوشام مخملی شد 
 

 داد ک مثال داره گوش های مخملی شو نشون میدهسرشو ی تکون 
 

 من ک غش کرده بودم از خنده
 

 +غزل دیگه پیش هیچ کسی جز من ااز ته دلت نخند باشه؟
 

 سرشو مثل بچه هایی ک اوشکوالتسشوکوالت( میخان کج کرد
 

 اوخی بچم 
 

 _باشه
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 +فدات شم من خانم کوحولو

 
 _خدا نکنه دیونه

 
 +غزل

 
 _جانم

 
 بپرسم ازت؟؟؟؟؟+یه سوال 

 
 _بپرس

 
+ی روز اتفاقی داشتم از پیش اتاقت رد میشدم .... ک شنیدم گفتی بابات مرده 

 .. حرا.. گفتی مرده بابات ک زندست
 

_می دونی سممروش وقتی فهمیدم اون پدر منو نمیخاد ی شمم  با خودم ضهد 
 بستم ک دیگه پدری نداشته باشم این فکر میکردم 

قل می تون حدا نداشممتم ک بخوام این جوری  پدری  م خودمو گول بزنم ک 
 محبتشو بخوابم 
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شرکت همه فکر میکنن من سال تازه رفتم 2۴توی  صورتی ک من ام سالمه در 
همش دلم میخاست از واقعیت فرار کنم تو اولین نفر از افراد شرکت هستی 2۳

 سالمه 2۳ک می دونه من 
 می دونم مسخرست ولی خوب 

 فرار از واقعیته دیگه
 

 رقی هم داشت؟؟؟؟+ف
 

 _راستشو بخوای نه 
 

 +کیان..
 

 _اییییی اسم اون شپشو نیار اوا تازه دارم نفس میکشم از دستش
 

 ی نگاه ب سروش کردم ک دیدم شده گوجه میگم گوجه یعنی گوجمممممممه ها
 

 دستاشو مشت کرده بود و صورتش قرمز
 اوهو نمی دونستم اقامون انقدر غیرت داره

 
 کرده بود؟+مگه حیکار 
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 _هیچ میگفت ... میگفت ... دوسم 

 
 +غلد کرده مرتیکه موفت خور 

 
 _سروش ضزیزم ارومممممممم مهم اینه ک من تو رو دوست دارم 

 
 +ولی

 
 _سروش ولی و اما نداره تو ..... تو .... ب من شد داری؟؟؟؟؟؟؟

 
 +غزل من غلد بکنم ب تو شد داشته باشم

 
 انمیان ایران _بیخیال این حرفامامانت این

 
 +نمیدونم خبرشون روندارم می خوای باسونیاصحبت کنی؟؟

 
 _آره حراکه نه 

 
 گوشیشوازجیبش دراورد به خواهرش زنگ زد
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 +سالم به خواهرزلزله خودم حطوری 
 

 +من که ضالی اخموهم شوهراینده خودته نه من 
 

 +خخخخ اینارو ول کن کمایی 
 

 +اهامامان پیشته ؟؟؟
 

 +برواتاقت
 

 +االن اتاقتی ؟؟
 

 +افرین خواهری ببین یکی پیشمه که می خوادباهات صحبت کنه 
 

 گوشیوبه طرفم گرفت 
 

 _سالم خوبین 
 

 سونیا:سالم مرسی شماخوبین واییی اخر این سروش دم به تله داد
 



 127 یارث پدر

 _اره 
 

 سونیا:اسمت حیه خانومی 
 

 _غزل کیانی 
 

ه همون خانوم سممونیا:اههه شممماریئس شممرکتی هسممتین که سممروش کارمیکن
 بداخالق وازخودراضی که سروش میگفت 

 
 _بلهههه

 
سممونیا:اوممم ببخشممیدخ  ایناروسممروش میگفت ولی ازمن به تونصممیحت 

 تادیرنشده ازش جداشوبابااین یه گنداخالقیه دومی نداره 
 

 _ممنون ازراهنماییت 
 

خاب  یایم میبنم انت گه م ماه دی ید  تا ماال مااحت یا:خواهش گلم  سممون
داداشممموهرحندانخاب سممروش مطمناحرا نداره خ  کاری نداری مامان 

 صدام میکنه
 

 _نه گلم خوشحال شدم ازهم صحبتی باهات خدانگهدار
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 سونیا:خداحافظ 

 
 گوشیوقطا کردم روموبرگردوندم طرا سروش

 
 _حاالمن بداخالق ازخودراضی ام 

 
 +اوه اوه سونیابازگندزد ببین اونامال قبل بودببخشید

 
 یبخشمت بذاربرگردیم یه بداخالقی بهت نشون بدم که کیف کنی_نم

 
 +گ*ن*ا*ه دارمااااااا

 
 _اوخی بچم

 
 +بچت ب فدات

 
 _بچهمممممم خدا نکنه صد بار
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 دستامو گرفت و باهم رفتیم سمت ویال 
 
 

همه ی اتفاق هایی امروز مثل فیلم از جلو حشام رد شد و خنده رو رو ل  هام 
 اورد

 اره حون سروشو دارم من خوشبختم 
 خدایممممما فقد می ترسم ابن خوشبختی پایدار نباشه ولی....

حرا های سروش امیدی بهم میده ک باضث میشه ضشقشش تو قلبم ریشه دار 
 شه

 
 نفهمیدم کی حی جوری ولی االن حابرم جونمو براش بدم

 
 صبح با تقه ای ک ب در خورد حشامو باز کردم

 
 کیمی بود 

 بلند شو ک امش  کلی مهمون داریم_هی خرسه 
 

 +اوممممم گمشو بیرون خواب دارم
 

شدی  شو میخام بریم خرید اگه ن ک باش بخواب بیدار  _اه جما کن باو بلند 
 خونه رو تمیز کن
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 با این حرفش پریدم تو سرویس بهداشتی 

 متنفر بودم از این ک بخوام تنهایی کاری کنم اونم خونه تمیز کردن ضمراااا
 
 

 لباس سری سری پوشیدم و تو اینه ب خودم نگاه کردم مثل میت شده بودم ی
 ی رژ صورتی زدم و یکم رژ گونه حاالشده بودم شبیه ادمیزاد

 
 پریدم از اتاق بیرون و رفتم پیش بچه ها

 
 مریم:کما ب سالمتی

 
 کیمی:من و غزل میخایم بریم لباس بخریم برا امش 

 
 من؛امش  حه خبره مگه؟

 
 محدثه؛خانم تازه میگه شرین زن بود یا مرد

 
 من:اشتباه نگفتی؟
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 محدثه:نمی دونم
 

 من :فکر کنم اشتباه باشه؟
 
 

 کیمی:وای ول کنین برین
 

 سروش:مواب  خودتون باشین
 

 من:حشم
 

 سروش:حشمت بی بال برو کیمی رفت 
 

 من:اوک خدا سعدی
 

 سروش:دیونه
 

 من:حاکریم داش 
 

 سفید کیمی 2۰۶سروش خندید و منم رفتم سمت 
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 کیمی:خوب حیزی مد نظرت هست؟
 

 من:باورت میشه نمی دونم االن پی پوشیدم
 

 کیمی:مانتو و شلوارو...
 
 

 من:پوا ببند
 

 کیمی:حیمممو؟؟؟؟؟؟
 

 من:اون دهنو
 

 کیمی:اوک
 

 پیش ی پاساژ توپ پارک کرد 
 

 ا نکردمکال پاساژ رو گشته بودم ولی حیز مناسبی پید
 نمیخاستم لباسم باز باشه حون مهمونی 

 قطعا مختلد بود و منم تو مهمونی های مختلد لباس باز نمی پوشیدم
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همین جور داشممتم این ور این ور رو نگاه میکردم ک حشممم ی پیراهن مشممکی 

 بلند ک از کمر تنگ بود و کمر ب پایین کلوش بود خیلی ناز بود
 مکازه دست کیمی رو گرفتم و بردم تو 

 
 _ببخشید خانم اون پیراهن مشکی تو ویترین رو میخاستم

 
 +حشم

پیراهن رو اورد وای خدا خیلی قشنگ  بود رفتم تو پرو و پوشیدم تو تنم مشحر 
 بود خیلی بهم می اومد خوبیش این بود ک اصال باز نبود

 
 در اوردم و لباس های خودمو پوشیدم

 
 _همینو می برم حقدر شد؟

 
 رو نداره+قابل شما 

 
 _خواهش میکنم

 
 با گفتن قیمت مخم سوت کشید ولی خوب می ارزید
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 قیمت رو حساب کردم و از مکازه اومدیم بیرون
 

 کیمی:خیلی ضنی حرا نزاشتی تو تنت ببینم
 

 _حون دوست نداشتم
 

 +میخای بری ارایشگاه
 

 _نه 
 

 +حرررررااااا؟
 

 خودم ی فکری تو کلمه_حون لباس پوشیده نیازی نیست موهامو درست کنم 
 

 مهمونی شروع میشد۸بود و ۷بالخره ش  شده بود ی نگاه ب ساضت کردم 
 
 

 لباس رو پوشیدم حون پیراهنش بلند بود نیازی ب ساپورت نبود
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شممروع کردم ب ارایش صممورت اول کردم زدم بعد رژ گونه و ی ریمل حمم 
 مدهنده ب موژهام کشیدم و در اخر ی رژ قرمز مالیدم رو لبا

 
 ی کاله  هم گزاشتم رو سرم زیاد موهام معلوم نیود

 
 کالهش ی کاله مشکی بود ک ب صورت داریره بود 

 
شواره هاش  شم گو شتم تو گو شو گزا شواره ها سی رنگ در اورم و گو ست م یه 
ست  شد  کوحبد  و ی دایره  بزرگ بود   با  صورت ی ا خیلی باحاال بود ب 

 اتکلوم دوش گرفتم گردن نبندش گزاشتم و در اخر هم با
 سانتی مو پوشیدم۱۰کفش های مشکی پاشنه 

 و رفتم پایین همه بودن بیشتریاشون رو نمیشناختم فقد دنبال یکی نفر بودم ک
 
 

مدا ادم حقدر می تونه حداب باشه متوجه ی من نشده بود داشت با  م م م وای خ
 وضلی حرا میزد و سممرش پایین بود ک یهو سممرش رو باال گرفت ک نگاهم ت

 نگاهش گره خورد
 

 ی حی ب ضلی گفت و اومد سمتم 
 

 سروش:ب خانومه بندع چ کردع
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 با حرفشاش قند تو دلم اب شد

 
 من:حه خوشکل شدی

 
 سروش:توهم خبلی جذاب شدی خانم گل

 
 من:بودم

 
سممروش:اون ک البته حاال این خانم گل درخاسممت ی دور ر*ق*ص رو ب ما 

 میده؟؟؟
 

 من:حرا ک نه
 

 رفتیم وسد ی اهنگ خیلی قشنگ  شروع شد:همین ک ماه 
 
 

 ستاره ها روی زمینن امش 
 

 ماه رو تو حشم تو می بینن امش 
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 دلم میخواد بگیرم اون دستاتو

 
 دست هام کشیده شد تو دست های سروش

 
 دوست دارم میخام بمونم با تو

 
 

 تو گوشم زمزمه کرد:دوست دارم غزلم
 

 میگه با تو دنیا رنگ دیگه میشه اینو قلبم
 

 امش  حه رویایی شدی ضشقم 
 

 تماشایی شدی قلبم تند تند میزنه
 

 ضشقم اخه پیشه منه
 

 امش  حه رو یایی شدی ضشقم 
 

 تماشایی شدی قلبم تند تند میزنه
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 ضشقم اخه پیشه منه

 
 سروش:اره قلبم تند تند میزته حون غزلم پیشمه

 
 دلم میخواد داد بزنم بگم ک دوست دارم

 
 کما تا اسمتو میارم دلم میلرزه هر

 به جز تو هیچی از خدا نمیخام 
 

 حاال ک پا گزاشتی تو ی دنیام
 

 امش  حه رویایی شدی ضشقم
 تماشایی شدی قلبم تند تند میزنه ضشفم اخه پیشهمنه

 
 ستاره ها روی زمینن امش 

 ماه  رو تو حشم تو میبینن امش 
 

 دلم میخواد بگیرم اون دست هاتو
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 ونم با تودوست دارم میخام بم
 

 با تو دنیام رنگه دیگه میشه اینو قلبم میگه
 

 ی دستمو گرفت و ی حرخ زدم
 

 امش  حه رویایی شدی ضشقم
 تماشایی شدی قلبم تند تند میزنه ضشقم اخه پیشه منه

 
باپایان اهنگ همه برامون دسممت زدن تازه متوجه شممدم که جزء من وسممروش 

 کسی وسد نبود 
 

 سروشش
 

 دست غزلوگرفتم بردمش طرا یه مبل دونفره نشستیم روش  
 

 +میدونی این مهمونی برای حیه 
 

 _اوممم نه فکرکنم یه مهمونیه ساده دورهمیه 
 

 +غزل دلیلش این نیست ازت یه خواهشی دارم برواتاقت 
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 _برای حی؟؟

 
 +بروخودت متوجه میشی 

 
 _باشه 

 
 غزل

 
 سمت اتاقم رفتم رفتم سمت پله ها ازشون باالرفتم به 

کپ کردم اون  یدنش  باد که  تاق شمممدم برقوزدم دروبسممتم برگشممتم  واردا
اینماحیکارمیکرد دسممتاشمموبرای بکل کردنم بازکردفقد بهش نگاه کردم مردد 

 بودم برم جلویانه 
 وقتی دیدحرکت نمیکنم خودش اومدسمتم

 
 بابا:نمی خوای بیای بکل بابات

 
درون حشمام تارمیدیدمش . اومدسمتم به خاطرگریه کردن وجما شدن اشد 

 بکلم کرددستام دوطرفم افتاده بودنمی تونستم حرکتی بهشون بدم 
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 بابا:دخترم ببخش میدونم بدکردم همه روجبران میکنم باشه گل دختربابا؟؟
 

سال کمابودین  وقتی که من محتاج این  شمااالن گفتین دخترم پس این همه  _
 کلمه بودم کمابودین اقای پدر

 
 بابا:نگومن دارم هرروز زجرمیکشم بیابه هردومون فرصت بده دخترم 

 
 _ازکمابدونم دوباره نمیرین دوباره من یتیم نمیشم 

 
 بابا:نمیرم مطمن باش به خاک مادرت قسم نمیرم 

 
 _میترسم اگه به محبتاتون وابسته بشم شمابرین حی؟

 
 تمادکن بابا:من خاک مادرت روقسم خوردم برای یه باربه حرفم اض

 
حنددقیقه هردوسمماکت بودیم من کمبودمحبت پدری داشممتم االن که اون می 

 خواست جبران کنه حرامن پسش بزنم 
 

 _بابا
 

 بابا:جان باباقربون باباگفتنت بشم که بابکض همراست 
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پریدم بکلش اونم محکم بکلم کردطوری که احسمماس کردم اسممتخونام درحال 

 شکستنه 
 

 هرحیزی که برات کم گذاشتم دوبرابرجبران میکنم بابا:دوست دارم دخترم 
 

 _بابادیگه نرو
 

 **نمیرم گل دخترم 
 

 +دوست دارم
 

 _منم دوست دارم خوشکل بابا
 
 

 با صدا تقی ک ب در خورد ب سمت در برگشتم
 

 سروش بود مرد من
 

 سروش:سالم اقای کیانی
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 بابا:سالم.....؟

 
 اینده ی من من:اقای راد منش هستن سروش رامنش و   همسر

 
 سروش:خوش بختم اقای کیانی

 
 بابا:غزل میشا حند لحظه بیرون منتظر باشی؟

 
 من :حشم

 
 اومدم از اتاق بیرون

 
 مهران:حرا اینمایی؟

 
 من:بابام.... و سروش تو اتاقن 

 
 مهران:دوسش داری؟

 
 من:کیو
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 مهران:سروشو
 

 من:اره خیلی
 

 مهران:خوش بخت شی ابمی جونم ولی
 
 

 من:ولی؟
 

 مهران:اگه ی وقتی مشکلی داشتی ب خودم بگو باشه ابمی؟
 

 من:ی دونه داش بیشتر نداریم ک حشم
 

 مهران:بی بال خاله غزی
 
 

 من: مممممممممممممهران خاله غزی تویی و ضمت
 

 مهران اومد حیزی بگه ک در باز شد و قیافه خندون سروش پیدا شد
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 سروش:غزی حون برو تو بابا کارد داره
 

 میگی غزی  من:ب من
 

 سروش با دو از پله ها رفت پایین
 رفتم تواتاق

 
 کنار بابا نشستم

 
 بابا: غزل سروش رو دوست داری؟

 
 برای اولین بار تو ضمرم خمالت کشیدم

 
 من:بابا من 

 
 بابا:غزل بگو

 
 من:اره خیلی درسش دارم اولین مردی بود ک تونستم بهش تیکه کنم

 بابا:خوش بخت شی 
 

 من:مرسی
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 ر کار کردم خوابم نمیبرد بابا برگشت تهران ش  ه

 مهمونی خوبی بود
 

 ی سیوشرت کاله دار پوشیدم و موهامو ریختم تو کالش و کالهو پوشیدم
 

 رفتم سمت ساحل
 صدای اب ارومم میکرد

 
 دست هایی یکی نشست رو شونم نزدید بود سکته کنم

 
 برگشتم با دیدن کسی ک جلوم بود نفش راحت کشیدم

 
 سروش:شیرین خانوم من اینما حیکار می کنه

 من:هاااااا شیرین کیه؟؟؟؟
 سروش:زن اولم

 
 من:جممممممممممممممان زن اولت؟؟؟
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سروش:اره خانومم ی خانم خوشکلیه ک نگو تازه حشاش قهویه تو افتاب میره 
 میشه طالیی 

 ی خورده اخموه ریس شرکت هم هست 
 اوممممم ..... دیگه 

 
 ل اقا سروشاسمش غزل.. غز

 این خانم شیرین خانم بندست 
 

 دست انداختم دور گردنش 
 

 من:منم ی اقاه دارم تکه تد 
 اوال فکر میکردم مکروره ولی االن دیدم نه بابا غرور کما بود

 این اقا ضش  بندست
 

 سروش صورتش رو  روبری صورتم قرا داد
 

 سروش:دوست دارم گل زندگی من
 

 من:می دونی سروش تو اولین و اخرین مردی هستی ک من دوسش دارم و
 نزاشت حرفم تمام شه ل  های گرمش رو ل  هام قرار گرفت 

 برای ی لحظه هنگیدم مخم ارور میداد ولی 
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 بعد حند دقیه همراهیش کردم
 

 نمی دونم حقدر گزشت هر حی بود برای من ب اندازه ی یه سال گزشت
 

 ن .... من .. سروش:غمممزل.... م
 خیلی دوست دارم خیلی

 اصال همین ک فردا رفتیم تهران میام خواستگاریت
 من:سروش حی میگی مامانت اینا نیومدن هنوز ک

 
 سروش کالفه شده بود ضحی  

 
شن دو  شون با سر ستگاری پ شون زنگ میزنم میگم اگه میخان تو خا _فردا به

 روز دیگه باشن تهران
 

 من:ولی..
 

 اما نداریم غزلسروش:ولی و 
 

صالاگرهم  شقت اضتراا کردی ا شده به ض سربابادوروزم ن من:حقدرهولی توپ
 بیای من بله نمیدم 
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 سروش بااخم :که بله نمیدی اره؟

 
 من:اررره 

 
یدن اونم افتاددنبالم نزدیکای  باتمام شمممدن حرفم شممروع کردم طرا ویالدو

 ویالبودم که دستم ازپشت کشیده شد 
 

 بله نمیدی سروش:حی گفتی که 
 

 من:من ،منکی همچین حرفی زدم اقامون
 

 سروش:اره من ضرضر 
 

 من:واییی بااین حرفت یادیه شعرافتادم البته ازخودمه بخونم ؟؟
 

 سروش:بخون 
 

 من:دوپس دوپس ضر ضر سروش خرخر
 

 سروش:اهاحاالمن خرم اونوقت توحراداری زن یه خرمیشی
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 قبول میکنی من:به خاطرخر بودنت دیگه من هرحی بگم تو

 
 سروش:االن بروبخواب ولی بعدامن حال تویکی رومیگیرم جوجو

 
 دستموازدستش کشیدن همونمورکه به سمت ویالمیدویدم 

 
 دادزدم:باششهههه بزرگوارجونمممم 

 
یه ب*و*س براش فرسممتادم اونم همینمورسممرجاش خشممد شممده بودبه اتاقم 

مام روی هم افتاد رفتم بعدازپوشممیدن لباس خواب روتختم درازکشممیدم حشمم
 دیگه حیزی نفمیدم 

 
باریخته شدن حیزسردی که روم ریخته شدحشمام روبازکردم کل هیکلم خیس 

 وپرازتیکه های کوحید یخ بود
 

 نشستم سر جام داشتم از سرما میلرزیدم 
 سرمو با ال اوردم ک حشام با حشای خندون سروش یکی شد

 
 _سرووووووووووووش کشتمت
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 سروش زبون در اورد و

 
 +از خر هر کاری بگی بر میاد

 
 _حاال مطمن شدم ک خری

 
 +میخای دباره خر بودنمو نشونت بدم؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 از سرماااااا میلرزیدم دارم برات اقا سروش

 
 _برو بیرون 

 
 +حرا ضمقمممم؟؟؟

 
 

 _سروشممممممممم اون طوری حرا نزن بدم میاد ایشششش
 
 

 +باجه سباشا(
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 ووووش_سرووو
 
 

 +اوا خاک برسرم حته مادر ؟ حرا جیغ جیغ میکنی خاله غزی
 

 ب زور جلو خندمو گرفتم اینا رو با ناز گفته بود
 

 +جانممممم خانووومممم حه خوشمل میخنده
 
 

 برو میخوام بخاممممم-
 
 

 +خوب بخوام منم میخام بخابم
 

 _در هم ببند 
 

 +باشه
 

 ک  از صدا قدم هاش معلوم بود ک داره میره
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 با صدای حرخش کلید تو قفل 
 

 حشامو باز کردم
 

 _حرا درو قفل کردی برو .....
 
 

 دستش رو گزاشت رو لبم و نزاشت ادامه حرفم رو بزنم
 +مبخام اینما بخوابم

 
 _حمممممممممممممی

 
 +غزل مرگ سروش

 
 _هی ضمو مرگ شوهر ما  رو قسم نخور 

 
 +سروش فدات

 
 _اخه ی خر بیشتر تو دنیانیست ک

 
 با این حرفم اومد طرفم ک منم از تخت اومد پایین و ایستادم روبروش
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 همین جور می اومد نزدید تر و منم محبور بودم

 برم ضق  تر
 ی قدم اومد جلو

 رفتم ضق  کم.....
 

 افتادم رو تخت سروش هم افتاد روهم 
 

 داشتم خفه میشدم  
 

 سروش دست هاشو کنار صورتم قرار داد و روم خیمه زد 
 

 +میخای بهت نشون بدم ی خر خیلی کارها می تونه کنه؟؟
 

 _اه سروش برو بیرون دیگه
 

 +تو مگه منو دوست نداری؟
 

 _حه ربطی داره
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 _داری یا نا؟
 

 +دارم
 

 همین ک گقتم دارم از روم بلند شد و دراز کشید رو تخت 
 

 +خوب خوبه تختش هم دونفرست
 

 ی دستشو باز کرد و
 +بیا بکل ضمو

 
 ش_سروششش

 
 +غزل حرا نباشه بخواب اگه نمیخای رو زمین بخواب

 
 _ضمرررررررراااااا

 
 کنارش دراز کشیدم

 
 دسشتو تو موهام فرو کرد 

 داغ شدم دستشو کشید تو گودلی گردنم موو مور شدم
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 +بخواب غزل بخواب ک کار دست هر دومون میدم

 
 حشامو بستم و دیگه هیچ حی نفهمیدم

 
 

 +غزل بانووووو
 

 مرگ _ای 
 

 +اوا ادم با شوهرش این طوری حرا میزنه؟
 

 _سروش خاب دارم
 

 +بخواب گلم 
 

 دستشو فرو کرد و موهامم و حرکت داد
 حشامو باز کردم اولین حیزی ک دیدم حشای سروش بود

 
 +بخواب دیگا
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 _خاب ندارم

 
 +پس بلند شو ی ساضت دیگا میخایم حرکت کنبم

 
 بی بودهمه حرکت کردیم سمت ماشین هاسفر خو

 ولی مطمنم کار های شرکت خیلی ضق  افتادع بود
 

 قرار بود هر کی با ماشینی ک اومد بره سمت تهران
 

 سوار ماشین سروش شدم ،
 

 خوب ببینم موافقی ی راست بریم تا تهران+
 _هن؟

 
 +پوا خاله غزی خنگ میگم موافقی بچه ها رو بیچونیم

 
 _سروووووش خنگ ضمته

 
 +ضمم تویی
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 _خدا نکنه
 +فقد ک کرده و تو خنگ شدی

 
 _ااا حاال من خنگم 

 
 +اره دیگه

 
 _ی خنگی بهت نشون بدم ک

 
 +ک حی؟

 
 _ک بفهمی من خنگم یا توووو

 
 +انقدر خوشمل میشی حرص میخوری 

 
 _خوشکل بودم

 
 +نخیر حرص میخوری خوشکل میشی

 
 _اااا یعنی زشتممممم؟؟؟؟
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 ی نگاه بهم کرد وگفت

 
کنار من ک راه میای زشت میشی حون من خوشکل +هی بگی نگی می دونی 

 ترم
 زبونشو در اورد

 
 کثافت بد منو حرص میداد

 
 

شوخی کرد و لی باید حرصش  ستم  سمت پنچره با این ک می دون رومو کردم 
 میدادم

 
 +غزل

 
_....... 

 
 +خانم گل

 
 خانم گل فدات ولی بازم حیزی نگفتم
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 +ضشقمممم با من قهرع؟
 

_....... 
 
 

 غزی+خاله 
 

ناکس نقطا ضعفمو خوب می دونست بدم می اومد بعم بگن غزی اونم خاله 
 غزی

 
 

 _سرووووووشششش
 

 +جان دل سرووووشش
 

 _ببند
 

 +حیو؟؟؟
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 _زی  شلوارتو
 

 +زی  نداره ک
 

 _سروش خفه شو الل شو حرا نزن دهنو ببند منو حرص نده
 

 هیچی نگفت فقد دستمو گزاشت رو دستش رو دندع 
 

 مامان اینا ک اومدن میام خاستگاری+غزل 
 

 خا خا پوا-
 

 +خخخخخخ
 

 _بال
 

 +نخندم
 

 نه-
 

 مثل بچه ها شروع کرد گریا کردن
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 _اه سروش بسته دیگه 

 
 +غزی حون ی خوردع با محبت تر بگو وگرنه گریا میکنم

 _سروش ضشقم ضمرم بسته؟
 +اره فدات شم

 
 خدا نکنه-
 

 االن دوروزی میشه ک از شمال برگشتیم
 بهترین سفر ضمرم بود رابطم با بابام خیلی بهتر شده بود ولی خوب...

شرکت میدم دلم  سروش رو فقد تو  شرکته و  سرم تو کارهای  از وقتی اومدیم 
 خیلی براش تنگ میشد خیلی

 
 با تقی ک ب در خورد ب خودم اومدم

 خانم احمدی:خانم کیانی اقای بزرگمهر سکیان( با شما کار دارن
 

 روز ازش خبر نبود راحتپوا حند 
 من:بگو کار داره یگو مرده

 احمدی:ولی خانم کارواج  دارن
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 اههههههه 

 بگو بیاد -
 

 شالمو مرت  کردم و با غرور نشستم پشت میزم 
 ک یهو در اتاق یاز شد

 کیان:ب خانم کیانی کم پیدایین
 

 من:ب شما یاد ندادن وارد جایی میشین در بزنید
 جا نیستکیان:ااا ابن جا ک هر 

 
 من؛با طویلت اشتباه گرفتی

 اومد جلو صورتش رو روبری صورتم قرار داد بلند شدم سرشو اورد باال
 +حیه ترسیدی؟؟؟؟

 _نه  خر کی باشی
 

 +غزل پا رو دمم نزار من دوست
 

صورت قرمز وارد  سروش با  شد و  شده بود ک در اتاق باز  هنوز حرفش تمام ن
 اتاق شد

 زن منو دوست داری؟ سروش':مرتیکه الدنگ حاال
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 کیان ی نگاه ب من کرد و ی نگاه ب سروش
 _زنت؟؟؟؟؟غزل؟

 
 +اره مشکلیه؟؟؟؟؟

 
 کیان:اره من دوسش دارم

 
 با این حرا کیان سروش دست های مشت کردشو حواله ی صورت کیان کرد

 
 من:سروش مرگ من بسته 

 دست از زدن کیان کشید
 گمشو دیگه دور ور زن من نبینمت-

 میکشمت دیتم برام حیزی نیست پول خوردع هریوگرنه 
 کیان:باشه اروم میرم ولی غزل خانم کاری میکنم پشیمون شی

 
 سروش:هیچ غلطی نمی تونی بکنی حاالم هرررری 

 
 کیان باضصبانیت ازدفترخارج شد بازوسروشوگرفتم طرا خودم برگردوندم 

 
 ارزش _ارومم باش ضشقم حراانقدرحرص میخوری به خاطریه ادم بی 
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+می خوای حرص نخورم مگه بی غیرتم که بیاداینمابه زنم ابرازضالقه کنه منم 

 مثل ماست وایستم نگاهش کنم 
 

 _وییییی ترسیدم هاپوجون منونخوری 
 

 +غزل اضصاب ندارماکاری نکن اقای هاپوگازت بگیره 
 

 _کیف کردی درجه ات تکییرکردتاحندروزپیش خربودی 
 

 بیه می خواد+نه مثل اینکه تودلت تن
 

 تابخوام معنی حرفشوبفهمم لبای گرمش روی لبام قرارگرفت 
 دیگه نفس کم اورده بودم ازش جداشدم انگشتموبه نشونه تهدیدگرفتم جلوش

 
 _اگه ید باردیگه تافبل ازمحرم شدنمون اینکاروانمام بدی من میدونموتو 

 
ودهنش ت بی توجه به حرفم انگشممتموکه به سمممتش گرفته بودم روهوا گرفت

گازگرفت بااین کارش جیکم دراومد اشممکام روگونه ام ریخت اون که دیدگریه 
 میکنم انگشتمو ول کرد انگشت نازنینم کبودشده بود

 



wWw.Roman4u.iR  166 

 

_ببین دستموحیکارکردی اقای هاپودیگه ح  نداری نزدیکم بشی هاپوبد دیگه 
 ام دوست ندالم 

 
 میبخشیم خانومی +اوخدووو فدای حرا زدنت ،این اقاازکارش پشیمونه 

 
 جوابشوندادم 

 
 +ضشقم 

 
 +ضمرم جواب بده دیگه هرکاری بگی میکنم 

 
 _هرکاری؟؟

 
 +اره فقد توقهرنکن 

 
 _شرطموانمام بده تادیگه قهرنکنم 

 
 سروش بالحن مشکوکی گفت :باشه قبوله 

 
 _بایدتوخیابون زانوبزنی جلوی همه بلندمعذرت خواهی کنی
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 داشتم انمام بده یانه میدونستم خیلی مکروره شد 

 
 +نمیشه خودومودوتاهستیم اینکاروانمام بدم 

 
 _نه راهی نداره 

 
 به ناحارقبول کردمطمنم هرکس دیگه بودقبول نمیکرداخ من فداش بشممم

 
 توی خیابون بایدزانوبزنی 16:00_بعدازساضت کاری یعنی 

 
 +باشهههه 

 
ضوع  صالمو شتم که ا سی دا شوفراموش کرده انروزانقدرپرونده برای برر سرو

 بودم خالصه ساضت کاری تمام شد 
 سروش اومداتاقم 

 
 +بریم 

 
 _بریممممم
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 +بایدم خوشحال باشی 
 

 _حرص نخورصورتت حروک میشه من شوهرزشت نمی خوام 
 

شرکت  شدیم پارکی نزدیکای  شرکت خارج  شوتکون داد از سر سروش فقد 
 بودرفتیم اونماجوونازیابودن 

 
یه ل تان  یددوسمم ته منم می خوام جلوی +ببخشمم ناراح ندگی من ازم  ظه ز ح

 شمازانوبزنم ازش معذرت بخوام 
 

 بااتمام حرفش جلوی پام زانوزد همه بااین کارش دست وجیغ میزدن 
 

 باصدای بلندگفت:زندگیم معذرت می خوام حاالاین بنده حقیر رومیبخشی 
 

دسممتاشمموگرفتم بلندش کردم داخل حشمممام اشممد جما شممده بودسممروش به 
 اطرمن غرورشوله کرده بود پریدم بکلش خ

 
 _دیوونه من حاالیه حیزگفتم توحراانمام دادی 
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شن کرده  شورو شین شون که ببد ما ست میزدن یکی  ملتی که توپارک بودن د
 بودصداشم زیادکرده بودبعضی حتی میر*ق*صیدن 

 
 +حون هیچیزی مهم ترازتوبرای من وجودنداره 

 
ارزش داشممت خوشممحال بودم احسمماس ازش جداشممدم حرفش خیلی برام 

ضربودبرام خوشحالی من هرکاری  شتن همچین مردی که حا غرورمیکردم ازدا
 کنه اشکاموپاک کرد 

 
+غزل خواهشمما دیگه جلوی من گریه نکن باشممه گلم حاالم یکی ازاون خنده 

 های سروش کشوبرام بزن 
 

ال  خندیدم اونم ازخندیدن من خندید ید سممماضتی روانحابودیم یه حیزج
پیشتون بمونه سروشوممبورکردم سوارتاب وسرسره بشه وای به صحنه باحالی 

 بودازش فیلمم گرفتم هرکی اونمابودمیخندید 
 

 سروششش 
 

که ممبورم  کارایی  به  تان  مارسمم وای من اخرازدسمممت این دخترمیرم بی
کردفکرمیکنم دلم می خواد زار زارگریه کنم واالکه بعدازپارک رفتیم رسممتوران 

 ن روکه خوردیم باهم ازرستوران خارج شدیمغذامو
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 یه نفرصدامون کردببخشیداقا 

 
 +بله بفرمایید

 
 _من میرم سوارماشین بشم پاهام خیلی دردمیگیره 

 
 +باشه بروگلم

 
 +بفرماییداقاکمکی ازمن برمیاد

 
تاخواسممت حرفی بزنه باصممدای برخوردحیزی برگشممتم اونطرا همه دوریه 

هم باسرضت ازاونمادورشده بودرفتم اونطرا همه نفرجما شده بودن ماشینی 
روکنارزدم باورنمیشممد امکان نداشممت این زندگی من باشممه غزل من بودغرق 

 درخون ماشین اینطرا پارک بود
 

 دادزدم:یکی زنگ بزنه اورزانس غزلوتوی بکلم گرفتم 
 

 +غزلم خانومم بازکن اون حشمای خوشکلتو
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ری نشمممدتااونابخوان بیان غزلم حنددقیقه گذشمممت ازماشممین امبوالنس خب
ازدسممت میره بکلش کردم گذاشممتمش توی ماشممین با باالترین سممرضتم روندم 

 طرا بیمارستان .
نه دکتر،،دکتر  مد ک خل دادزدم یکی ک کل کردم رفتم دا ب ترمزکردم غزلو

 حندتاپرستاربابرانکارداومدن غزلوبردن اتاق ضمل 
 شماره ی پدرغزلوگرفتم 

 
 ی+الوسالم اقای کیان

 
 **سالم پسرم خوبی غزل پیشته ؟؟

 
 باحرفش بکض کرد+اقای کیانی غزل 

 
 حرفموقطا کرد:غزل حیی دخترم حیشده سروش 

 
 فقد تونستم بهش بگم بیادبیمارستان .......... 

 
 ده دقیقه ای گذشت که پدرغزل باسروضا آشفته ای اومد 

 
 خونیه  **سروش غزلم کماست حه بالیی سره دخترم اومده حراپیراهنت
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 +خون غزلمونه یه ماشین به غزل زده ودررفته 
 

 بااین حرفم پدرش روی زانوهاش افتاد
 

 **االن کماست حالش حطوره؟؟
 

 +به من حیزی نگفتن فقد سریا بردنش اتاق ضمل 
 

شونه های پدرغزل میلرزیدبلندش کردم بادیدن صورت خیس ازاشکش بکض 
 منم شکست توی بکلم هم گریه کردیم 

 
ستش اوردم  شوازم گرفتی اینوازم نگیرخودت میدونی که تازه به د **خدایامادر

 خدااااا
 

 دکترا داشتن دستگاه هاروازش جدامیکردن 
 

باردیگه شمممد  ید  قای دکترخواهش میکنم  تادم +ا پاش اف به  رفتم پیش دکتر
 بدین من میدونم اون برمیگرده دکترتوروخداااا
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دستگاه شد باالترین درجه گذاشت  دکترکه دیدمن ول کن نیستم رفت سمت
بهش شممد واردکرد برنگشممت ید باردیگه ام امتحان کرد برگشممتتتت خدایااا 
تاشمموگرفتم  بازکرده بود رفتم سمممتش دسمم ماشمموو برگشمممت غزلمم حشمم

 ماکسوبرداشت ازروی صورتش 
 

 +سر..وش منو.ب...بخش خیلی ..نگرانت ..کردم ...ضاشقتم هاپو...جون 
 

له اش مام شمممدن جم ته شمممدباورم نمیشمممدغزلم ترکم  بات ماش بسمم حشمم
 کردبودهمونماروی زانوهام افتادم 

 
+خداااااااااااا حراگرفتیش مگه حتمامن لیاقتش رونداشممتم خوب  منومیگرفتی  
اون که تازه داشممت طعم خوشممبختی رومیچشممیدد تازه محبت پدری داشممت  

 تمربه میکردد 
 پدرغزل بادادهای من اومد داخل 

 
یم تنهامون گذاشت پدرشم بلندزدزیرگریه هرکی اونمابودگریه +بابابدبخت شد

 میکردبلندشدم غزلموبکل کردم  
 

گه  یدم دی یاقول م تازه می خواسممتیم ازدواج کنیم ب که  ما +غزل حرارفتی 
خانومم  یدارشمممو گه حرص نخوری ب تاتودی چه هم حرا نزنم  درموردب

شو بل ست میکنم بیدار صالهمین االن جلوت زانومیزنم التما شودیگه تا وکه ند
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نم  ک ی م یه  گر مه دارم  ه لوی  ج ین االن  ب ب بودی  من  غرور ضاشممم  
صدات  شاتوبازنکنی خاله غزی  شکنم غزل ،به خداح شترازاین ب شونذاربی بلند

 میکنما بلندشودضواکن 
 

نفهمیدم حیشممدکه حشمممام روی هم افتاد بیدارکه شممدم روزبود ازاتاق خارج 
 ن اونم بسممتریه شممماره اتاقششممدم رفتم پذیرش سممراغ پدرغزل روگرفتم گفت

 روگرفتم رفتم پیشش داشت گریه میکرد 
 

 **سروش دخترموبردن سردخونه غزل من سرمایی هستشابروبیارش 
 

که حیزیش  باغزل من  با نه  +نه کی گفت غزل من االن خونه منتظرمونه مگه 
 نشدکه بخوان ببرنش سردخونه 

 
 مدطرفم جلوم وایستادحندتقه به درخوردمهران شون اومدن داخل مهران او

 
 مهران:سروش ابمی غزلم کماست 

 
 جوابشوندادم 

 
 دادزد:خاله غزی، غزی ،
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**صدانزن دخترم خوابه اینمازیادی بهش بدی شدرفت پیش مامانش تاراحت 

 بخوابه 
 

 باحرا پدرغزل صدای  گریه همشون بلندشد 
 

نه غزل که مهران اومدبکلم :سممروش کی این بالروسممرابمیم اورد دروغه مگه 
 هیچیش نشدشوخی جالبه نییت بهش بگوبیادحرا توروگوش میده 

 
گذاشممتت دیگه  هام  ندادرفت مهرانننن رفتتت تن به حرفم گوش  +ندادمهران 
گذاشمممت مهران غزلم روبردن  هامون  فت تن یار که اذیتش کن غزلی نیسمممت 

 سردخونه مهران توبروصداش کن ببین جوابتومیده
 

ینکه دراتاق ضمل بازشمممد یه پرسممتاراومدبیرون مدتی همونموری موندیم تاا
 دویدیم طرفش که بیچاره ترسید 

 
 +حالش حطوره 

 
شته  صبردا ضرب هوشیش خیلی پایینه  شده ولی  شون تموم ن پرستار:هنوزضمل

 باشی تادکترش بیاد بااجازه 
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 یه دوساضتی منتظربودیم تادکتراومد رفتیم سمتش 
 

 +اقای دکترحالش حطوره 
 

 گانش هستین دکتر:شمابست
 

 **بله من پدرشم ایشونم همسراینده اش هست 
 

 دکتر:بیاین اتاقم بایدمطلبی روبهتون بگم 
 

 پشت سرش راه افتادیم وارداتاقش شدیم روی مبل هاجاگرفتیم 
 

دکتر:راستش ضرب هوشی بیمارشماخیلی پایینه ماضملش کردیم خون زیادی 
ازدسمممت دادن می خوام باهاتون روراسمممت باشممم بیمارتون امکان به هوش 

درصده ماحندروزی صبرمیکنیم ولی اگه ضرب هوشیش باالنرفت 30اومدنش 
 من بهتون پیشنهاد اهدای ضضومیکنم 

 
 باحرا اخرش داغ کردم 
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ماحی  مه شمم ندمون +معلو ماکلی ارزوبرای ای میگین غزل من خوب میشمممه 
 کشیدیم اون به من قول داده تااخرش بامن باشه 

 
 پدرغزل حالش ازمن بدتربودزیر بکلش روگرفتم ازاتاق دکتربیرون اومدیم 

 
 

ضوروبهمون  ضیعتش تکییری نکرده دکتربرگه اهداض ید هفته که غزل همونه و
هامی خوا پاره اش کردم لعنتی  به دادکه  یذارم  ن غزلموبگیرن ازم ولی من نم

صوص روپوشیدم رفتم پیش  هزارتاخواهش اجازه مالقات دادن لباس های مخ
غزل صدای دستگاه هارواضصابم بود دستشوگرفتم غزلم نمی خوای بیدارشی 
خانومی ید هفته شده من اون حشمای خوشگلتوندیدما دلم برای لبخندهات 

شدی که بید شده هاتودلتنگم ن شو تنگ  سم بلند شقمون ق شی توروبه ض ارنمی
باصدای دستگاه ترسیدم خد صاا شده بوددکتراروبلندبلندصدامیکردم اتاق 
یکدفعه شلوغ شد غزلم نبضش نمیزد بهش شد دادن جواب نداد حندباردیگه 

 ام امتحان کردن ولی نه اون خد صاا بود 
 

شول شوضمرم بلند شوخانوممم بلند شوبلند ونمی عنتی تدادزدم :غزلللللل بلند
 تونی ترکم کنی

 
 اقا اقا اقا-
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 با لرزش حیزی رو بازمو حشامو باز کردم 
 من کمام 

 غزل تصادا سردخونه 
 

 _اقا شما همراه خانم غزل کیانی هستین؟
 با شنیدن اسمش بکض بدی نشست تو گلوم این ح  ضشقم نبود نه

 
ما کمایین شما اون از این ک ی ساضت داریم دن م م م م م م م م م م م بال شما _اق

 میگردیم و شما اینما خواب تشیف داشتین اینم از این ک 
 

 +من.... من خواب بودم؟؟؟
 

 _پووووفففف..... شما همران خانم کیانی هستین؟؟؟
 

 +بله
 

 _ایشون بهوش اومدن و میخان شما رو ببینن
 

 +حمممممممممممممیییییی؟؟
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 _اقااااا س حیزیتون میشه ها
 

 +غزل نمرده؟؟؟؟
 

خانم نه  قالشممون دادیم  _ مدن االن هم ان تازه بهوش او ما بودن و  یانی تو ک ک
 بخش

 
 همون جا رو ی زمین سمده رفتم خدا حاکرتم

 
 پرستار بدبخت با بهت داشت بهم نگاه میکرد

 +کدوم اتاق؟
 

 2۰۳_انتهای راه رو دست راست اتاق 
 رفتم سمت اتاقی ک ضشقم توش بود

 
 غزل رو دیدم اره غزل خودمه 

 نووومممم؟_ضزل خا
 

 +سروش؟
 

 _جان دل سروش جانم بگو م.م بگو سروش فدات شه تو ک منو کشتی
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 +سرروش خیلی دوست دارم خیلی

 
_منم دیونتم گل زندگی من نگفای سممروش بی تو میمیره نگفتی سممروش دغ 

 میکنه  
 

 +من
 

 _غزل قول بده تنهام نزاری هیچوقت؟
 +مگه خولم شرهر کحا یود

خورد نگاهمو از غزلم گرفتم و ب اقا محمدسپدر غزل( با صممدا تقی ک ب در 
 ک با یا جعبه شیرینی تو درگاه در بود

 
 محمد :بچه نگفتی من دغ میکنم ی حیزیت بشا

 من ب کنار نگفتی این
 با دست ب من اشاره کرد

 دغ میکنه میدونی حی کشید 
 

 ی نگاه ب غزل کردم اشد هاش واسه باریدن مسابقه گذاشته بودن
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من .... من..... نفهمیدم حیشممد ی دفعه سممرم گرم شممد و االن هم ک غزل:
 اینمام فقد یادما ی ماشین بهم زد همبن

 
 اقا محمد نفهمیدن رانندع می بود؟-
 

 +حرا خود ناکسش بود
 

 کی؟-
 

 +کیان بزرگمهر
 

 غممممممممممممزل
 

 با این حرا بابا دست های سروش گره خورد و صورتش شد لبو
 

 سمت در می دونستم بره کار دست خودش میدهداشت میرفت 
 _سروش  

 سرووووشششش-
 

 ی قدم مونده بود بره
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 مرگ من نرو-
 

باره دیگه مرگ خودت رو قسممم بدی خودم  +غزل ب خدای احد و واحد ی 
 میکشمت اول تورو بعد خودمو فهمیدی؟؟؟؟

 
 حنان با اضصبانیت گفت ک تمام  ستون های بیمارستان لرزده

 
 ولش کن باشه؟ سروش نرو-
 

 +باشه خانومی تو جون بخواد
 

ماچ  باشممین  حت  ما را حا لت نکشممین ک من این ما قت خ مد:ی و با مح با
 ب*و*سه بکل تعارا نکنید

 سروش همچین زد زیر خنده ک دلم خاست خفش کنم
 و اما من با متانت تمام سرمو انداختم پایین مثل خمالت کشیدم الکمی

 
 دی؟محمد:خوب سروش خان کی بیدار ش

 
 یا این حرا بابا محمد سروش قیافش گرفته شد

 رفته بود تو فکر ضمی 
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 بابا:هوی جوان کمایی؟.

 
 سروش:راستش نفهمیدم کی خوابم برد فقد مطمنم زیاد خوابیدم

 
 محمد:اره تو ک خوابیدی غزل ی لحظه قلبش گرفت 

 ولی برگشت تو اون لحظه دنیا رو بهم دادن 
 

 سرازیر شدبا حرا های اشد هام 
 

 خدا ممنونتم ک نماتم دادی
 

 ️⭕سروش️⭕
 

 :غزل درد نداری؟-
 

 +:نه زیاد
 

 _االن دیگه دکتر میاد
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 مین دکتر اومد ۵بعد 
 

دکتر:خوب باید بگم ک برگشتن غزل خانم شما واقعا ی معمزه بود حون واقعا 
 خون زیادی از ایشون رفته بود

ت تاکید میکنم سممر سمماضت دارو هایی ک مینویسممم رو تهیه کنید و سممر سمماض
ست تا حدود یه ماه باید تو گچ  شون کنین و پای حپتون ک توی گچ ه ستفاد ا

 باشه و دستتون هم همین
 

 غزل:اووووو ی ممممماه زیاده
 یه نگاه به فرشته کوحولوم ک خیلی مظلوم  داشت اضتراک میکرد

 دکتر:ی ماه ک حیزی نیست همین ک االن ساالمین بسته
 

 غزل:کماش دستم راستم ک شکسته پامم ک
 

 _غزل همبن ک االن اینحاایی خودش کولیا
 +می دونم ولی خوب

 
صادا دحار قطا نخاع میشن و حیز های  شکری نکنید خیلی ها بعد ت دکتر:نا

 دیگه شما ک فقد دست و پاتون شکستس 
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 بابا محمد:خدایا شکرت
 

سروی از کالنتر سروان خ ستی اقای کیانی  صیمدکتر:را  ی امروز میان برای تر
 شکایت 

 بابا محمد:حشم  خوب دیگه  من میرم دارو ها رو بگیرم و برگردم 
 

 بابا محمد از دکتر نسخه رو گرفت و همراه دکتر به بیرون اتاق رفتن
 

 _خوب..... می دونی
 

 +سروووووششششش نزدید من بیای میزنمت 
 

 ️⭕غمممممممممزلممم️⭕
 

جا پوففففف نمی تونسممتم حتی  بازم  با این وضض ولی خوب  دشممویی برم 
 شکرش باقیه

 خیرع شدم تو حشای سروش ک شیطنت ازش میبارید
 

 _ها حیه خوشکل ندیدی؟
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 +دیدن خر صفا داره
 

 من .... من -
 

 +ااا حرا لکنت گرفتی
 

 _من خرمممممم/؟؟؟؟یا تو
 

 +ااااا اگه من خرم تو از من خر تری ک میخای زن من شی
 

 پیش تخت یود رو گرفتم و پرت کردم سمتش ک جاخالی داد+دستمالی ک 
 ک یهو در اتاق یاز شد و دستمال خورد تو کله مهران 
 

 مهران:حه استقبال گرمی
 

 سروش:جان منو نمات دادی داش
 

 مهران:هنم؟
 

 سروش:هیچی این پاکت دستمال قرار بود بخره تو سرمن م خورد تو سر تو
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 پس کله سروش با این حرا سروش مهران یکی زد 
 ک من مردم از خنده

 
 اق سروش خوردی؟؟؟-
 

 سروش:اره جات خالی
 مهران:خوب خوب غزل خانم شما ک داشت میرفتی اون دنیا حیشد برگشتی؟

 می دونستم شوخی میکنه 
 

 من:گقته بودم تا حلوا تو رو نخورم نمی میرم ک نگفنم؟
 

 +حرا ضرک فرمودین
 

 ️⭕سروش️⭕
 

 نواختی غزل رو کنارم دارم ولی خسته شدم از این ید 
 نمیتونم بهش خیلی نزدید شم 

 روزه میگزره غزل مرخص شد۴االن 
 هفته دیگه گچش رو باز کنه۳دست و پاش تو گچه ولی دکتر گقت می تونه تا  

 مامان و سونیا اومدن ایران 
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سممال دباره دیدم و از همه مهم تر وقتی ۳اون روز بهترین روز بود مادرم رو بعد 
 زل رو دید ی کلمه بهم گفت:غ

 خوشبخت شی بهم میاین
 

 برام باورش سخت بود ولی قبول کرد
 امروز باید همراه غزل میرفتم پرورشگاه

بعد از این ک غزل مرخص شد نذر کردم هر هفته بریم پرورشگاه و ب بچه ها 
 کمد کنیم

 ی زنگ ب غزل زدم:
 

 بعد از سه تا بوق حواب داد
 جانم-

 م یراش تنگ شده بودانرژی گرفتم دل
 +جونت بی بال

 
 خوبی اقایی؟-
 

 +فدای خانم کوحولو تو خوبی گلم؟
 _میسی

 +اخ قلبم
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 +سروووووووشششش حی شد
 الهی ترسیدع بود

 
 با گریه اسممو صدا میزد

 
 اخه نمیگی اون حوری میگی میسی قل  من میگیره؟-
 

 _دیوانه ترسیدم
 

 +فدات بشم من کمایی؟
 

 _خونه خودم
 

 حاضر باش دارم میام دنبالت بریم ی جایی+پس 
 باشه ب*و*سسسسس-
 

خخخ دیوانه قطا کرد بهش نگفته بودم میخام کما ببرمش حون می دونسممتم 
 ضاش  بچست خیلی خوش حال میشه اون همه بچه رو ی جا ببینه

 
 غمممممممممممممممزل
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بچه  مهاز اون روزی ک با سروش رفتیم پرورشگاه سه هفته میگزره وقتی اون ه
خاسمممت  قدرمزه داشممتن ک دلم می ید بود غش کنم ان یدم نزد جا د رو ی 

شین و خرت پرت خریدم   سد و ما شون ضرو سروش کلی برا شون با  بخورم
 روز خوبی بود

 گچ دست و پامو باز کردم 
 تو این ی هفته دوسا باری سونیا رو دیدم دختر خانومی بود و صد البته شیطون

 
 گفتین امروز حه روزیهیهمممممممممممممممو اگه 

 
 رو ابرها راه میرفتم

 امش  قرار بود سروش و خانوادش بیان برای خواستگاری 
 

شدم  ولی بعد ک فهمیدم  شکه  ش  بابا بهم زنگ زد و گفت ی لحظه  وقتی دی
 قضیا حیه ذوق مرگ شدم

 
 ی زنگ زدم ب سروش

 سالم خره-
 

 +سالم خر تره
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 _من خر ترررررمممم؟؟؟؟
 

 هر حی باشه قراره امش  بشی زن خره+اره دیگه 
 

 _حاال کی گفت میخام بشم زنت
 

 شیطنتم گل کرده بود حسابی بدم نبود یکم اذیتش کنم 
 

 +همممممممممما؟؟
 

 _هیچی زنگ زدم بگم امش  جواب من منفیه
 

 +تو غلد میکنی حاال ک منو ضاش  خودت کردی جوابت منفیا؟؟؟؟
 

 غلد کردن افتاده بودمحنان دادی میزد با هر جمله ک ب 
 

 شوخی کردم خره-
 
+ 
 

 سروش-
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+ 
 ضشقم-
 
+ 
 
 

 مرگ غزل حواب بده-
 
 

 +غزل خوب می دونی حی جوری ازم حرا بکشی ها
 

 فدات بشم من-
 +خدا نکنه خره

 حرا ی خر بیشتز نداریم ک -
 

 +خیلی خری خره
 

 تویی-
 +تویییی

 نخیر جانم خر تویی-
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 بستمممممممممممه+غممممممممممممزل 

 
 حشممم انقدر حرا زدی یادم رفت حی میخاستم یگم-
 

 +بگو  خاله غزی
 

 ضمته. امش  کت سرمه ای بپوش با بلوز سفید  -
 

 حشممممم -
 

 +بای خره
 

 بای گاوه-
 

 بود۵همه حی مرت  بود قرار بود ساضت هشت اینحا باشن و ساضت 
 

 سه ساضت بیشتر وقت نداشتم
 

 رفتم سمت کمدلباس هامی دوش گرفتم و 
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شت و یقش گرد بود تا  سه ربا دا ست   سرمه ای ک ا ی پیراهن تا روی زانو ی 
شیکی  ساده بود  ولی  شد و از کمر ب پایین کلوش بود  با این ک  کمر تنگ می

 خاصی داشت 
 ی جوراب شلواری  سفید 

 و کفش های پاشنه هفت سانتی سفیدم رو پوشیدم
 

 ود شید و مملسیروبری اینه ایستادم شید ب
 

شتم و در  شت در اوردم و باز گزا شنمو با بابلیس فر های در موهای قهویی رو
سته  ست برج سی و رژ گونه اجری زدم ک گونه هامو از اینی ک ه اخر رژ کالبا

 تر نشون میداد
 

 ی شال سفید هم انداختم روی موهام 
 

 با صدای اا اا رفتم سمت حال بابا بود درو براش باز کردم
 

 سالم دخترگلم+
 

 سالم بابا خوش اومدین-
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 +حه ناز شدی 
 

 خواهش میکنم-
 +غزل منو .... منو بخشیدی؟؟؟

 
 اره خیلی وقت بود بخشیدع بودمش 

 
 اره ..... بخشیدمتون..... حاال بفرماید بشینید-
 

 ساضت هفت و نیم بودتا نیم ساضت دیگه می اومدن
ک صمدای اا اا اومد قلبم  زیر سممارو روشمن کردم و پامو گزاشمتم تو حال

 شروع کرد ب تند تند زدن دستمو گزاشتم روش اروم ی مهمونی سادس 
اومد با بابا ب اسممتقبال سممروش شممون رفتیم اول مهری خانم سمادر سممروش(

 داخل و بعد سونیا
 و بعد خدای من یعنی اگه مدلبنگ میشد حرا نداشت 

 
سفید موه شیدع بود با بلوز  سرمه ای پو شلوار  شا ی وری کت  شم مثل همی ا

 داده بود باال
 صورتشم ک شیش تیغ کرده بود حرا نداشت

 بابا:سالم خوش اومدین بفرماید
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مهری خانم اومد روبروم ایستاد سرمو انداختم پایین کنار گوشم گفت :خوش 
 بخت شی دخترم.

 و منو تو اغوشش گرفت 
 ده بودمبوی مادر ها رو میداد من هبچ وقت طما مادر داشتن رو نچشی

 ی قطرع اشد ریخت پایین
 مهری:حرا گریه میکنی دخترم

من:من .... من ... هیچ وقت این طما رو نچشممیدع بودم طما مادر داشممتن 
 بودی مامانا رو میدین

 
 مهری:خوب توهم دختر منی دیگه ب من بگو مامان باشا دخترم

 
 ادم حقدر می تونه مهربون باشه

 
 دحشم ... مامان....حاال بفرمای-
 

 همه نشستن ی نفس ضمی  کشیدم و رفتم سمت اشپز خونه 
 حایی هارو ریختم تو استکان ها وای خدآ دستام میلزره استرس دارممممممم

 
 مهری:ضروس گلم کمایی پس؟
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 سینی حای رو گرفتم و رفتن سمت پزیرایی 
 

 سینی رو گرفتم سمت مهری جون
 _بفرماید

 
 +مرسی ضروس قشنگم
 مطمن بودم گل افتادبا حرا هاش لپ هام 

 سینی رو بعد ب بابا و بعد ب سونیا تعارا کردم 
 اخرین نفر سروش بود

 
 _بفرماید

 
 اروم طوری ک فقد سروش بشونه گفتم خره

 
 +مرسی خانم خره

 
 از شانس توپش مهری خانم ک کنار سروش بود شنید

 مهری جون:اوا خاک برسرم سروش مادر خر حیه؟خر تویی 
 ماه میمونهاوا ضروسم مثل 

 
 +مامانم من پسرتونم هااااا
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 _باش غزل هم دخترمه 
 

 +پوا مادر من اشتباه فهمیدن غزل تاج سر بندست
 

 مهری جون:خوب اقای کیانی بریم سر اصل مطل  البته با احازه شما
 

 بابا:اجازه ماهم دست شماست بفرماید
 

مالی  سالشه از نظر2۷سال پیش پدرشو از دست داد۳-2مهری:خوب پسرمن 
 هم ک... 

 سروش:مامان اجازه میدین؟
 

 مهری :بفرما
 

 سروش رو کرد سمت بابا :
 اقا محمد من ی شرکت مهندسی دارم ک ارثه پدر خدا بیامرزمه 

 بابا:خدا بیا مرزتشون
 سروش:رفتگان شما رو هم همین طور 

 خوب داشتم میگفتم 
 میلیون یا بیشتر درامد دارم ۱۰توش هر ماه حدود 
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 قول میدم دخترتون رو خوش بخت کنم واما من
 حتی اگه ازجون خودم بگرزم

     
 بابا:با شناختی ک ازت دارم پسرم میدونم یعنی مطمنم خوش بختش میکنی

مهری :پس شممما دوتا یرین باهم حرا هاتون رو بزنین البته با اجازتون اقای  
 کیانی

 تبابا:خواهش میکنم غزل جان اقا سروش رو راهنمایی کن اتاق
 من:حشم

 
 من راه افتادم جلو و سروش هم پشت سرم

 
 در اتاق رو باز کردم و اول خواست بره تو ک دستمو گزاشتم جلوش 

 هی اقا اول خانوم ها-
 

 +ااا دلم برا صدات تنگ شده بوداااا 
 

 _منم دلم برا خودت تنگ شده بود
 

 +فدا
 

 خوب ما حی بگیم-
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 +بزار من بگم

 
 بگو-
 

 یعنی حی جوری بگم ببین من کال ادم+
 ادم تمیزی نیستم

 
 هان؟-

 +می دونی من خیلی شل*خ*تم
 با حرا اخرش من مردم از خنده

 
 _خوب بسته حاال من 

 
 اوووومممم من کال شل*خ*تم ولی تو اتاق خودم همه حی باید تمیز باشه

 
 +اومممم خوب تو میری بیرون و همین االن میگی بله

 
 حی همین االن ضمرااا-
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 رنگ غم گرفتصداش 
 

+غزل مرگ سروش همین االن بگو بله خسته شدم میخام وقتی میام خونه یکی 
 منتظرم یاشه میخام

 
 باشا ضشقم-دستمو گزاشتم رو لبش 

 
 دستمو ب*و*س کوتاهی کرد

 
 دست همو گرفتبم و رفتیم سمت بقیه

 
 با صدای ت  ت  کفشم نگاها برگشت سمت ما

 
 ده تا ته خد رو فهمیدمسونیا:خوب از اون دست های گره ش

 مبارک باشه خوش بخت شین
 سریا دستمو از دست سروش بیرون کشیدم

 مهری:خوب ب کماها رسیدین
 

 سروش:ب تفاهم
 خوب دخترم حواب حیه پسرمو پسندیدی؟مهری:
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 من:با اجازه بابام بله
 

 همین ک گفتم بله صدای جیغ سونیا کل خونه رو ورداشت
بابا:قبل این ک بخام دخترتون رو ضروس خودم کنم باید مهری جون رو کرد ب 

 بریم سر بحث مهریه
 

 بابا:راستش هر حی خود غزل بگه
 

 سروش:من میخام ب اندازه ی تاریخ تولد غزل مهرش کنم
 البته کی داده و گرفته

 و..
 من:سروش

 
 +غزل حرا نباشه ضزیزم

 
 اخه-
 

 مهری :اخه نداره دخترم باشه؟
 

 من:حشم
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 انداختم پایینسرمو 
 

 بابا:خوب داشتی میگفتی
 

 سروش:و +شاهرگ گردنم
 

 با این حرا سروش سرمو گرفتم باال خدای من این مرد تا حه حدی خوب بود
 

 سروش حی میگی .. من -
 

سم داری رو حرفم حرا نیار اگه ی روزی ک خدا اون روز  +غزل اگه واقعا دو
 نداره  رو نیاره بخای ازم جدا شی منی هم دیگه وجود

 
 بابا بلند شد و رفت سمت سروش کشیدش تو بکلش

 
 بابا:سروش ممنونتم 

 
سروش: پدرجان من ممنون شمام اگه شما شرکت رو ب نام غزل نمیزدین من 

 هیچ وقت غزل رو نداشتم من ممنون شما و اون ارث پدری هستم
 

 مهری؛خوب حاال اقای کیانی احازه میدین غزل حان رو نشون پسرم کنم؟
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 بابا: هر حی خود غزل بگه

 من:حی بگم
 

 سونیا:یگو یله
 

 من:بله
 

شکلی رو داد  ست و جعبه ی مخملی  ش سروش ن مهری جون اومد کنار من و 
 دست سروش

 
 سروش ی نگاه ب بابا کرد و :با اجازهتون

 بابا با لبخندی تایید کرد
 

 سروش در جعبه رو باز کرد
 از بودی انگشتر بریف طالیی ک روش ی نگین داشت ن

 سروش دستمو تو دستاش گرفت و انگشتر رو کرد دستم
 

 ۶۴#پارت
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 سروش:دلم میخاد گازشون بگیرم
 

 _تو غلد میکنی
 

همین ک گفتم اومد سمممتم تا به خودم بیام حنان گاز از لپم گرفت خواسممتم 
 جیغ بزنم ک ل   های داغش  رو ل  هام قرار گرفت 

 میخاستمش دوسش اولش واقعا مخم ارور میداد ولی خوب منم
ست هامو تو  شو دروم حلقه کرد د ست ها بعد ی دیقه باهاش همراهی کردم د

 موهاش فرو کردم
 

 دیگه کم اورده بودم نفسم باال نمی اومد
 ازش جدا شدم

 
 _غزل خوبی؟

 
 ب جا این ک شاکی باشه نگرانه فدات شم من

 
 _اره ضزیزم

 
 _بریم پایین 
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 _بریم
 

سمت اینه ی نگاه ی لپ شانس اورده بودم اخه رفتم  م کردم خوب این دفعه رو 
حون پوسممتم سممفید بود با کوحید ترین حیزی ک بهش میخورد قرمز میشممد 

 حاال گاز گرفتن ک جا خود دار
 

 _غمممممممممممزل
 

 _بلمممممممما ت  سرد مارالیا
 

 _اووووووو اروم کمایی ی ساضت صدات میکنم
 

 _اینما
 

 _خسته نباشی
 

 لبخند(_سالمت باشی سبا 
 

باورم نمیشمممداینقدرزودضاشمم  بشممموبهش برسممم خدایاممنونم همیشمممه 
بودم  کرده  کض  ب کردی ازشمممادی  موش  فرا نده ات رو ب ین  کردم ا ی م کر ف
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خدایاممنونتم من وسممروش روکنارهم روی یه مبل نشمموندن قرارشمممدفامیل 
سمروش اینابیادصمیکه مرحمیت بخونه بابابایدمیرفت انگیلیس ازشمرکت زنگ 

 هش قرارشد باباکاراش رو ردیف کنه بعداومدنش ضقدکنیم زده بودن ب
 

 سروش:خانممم به حی فکرمیکنه 
 

 من:به خودمون سروش میترسم ازروزی که تونباشی 
 

 سروش:به این حیزافکرنکن گلم من همیشه هستم مطمن باش تنهات نمیذارم 
 

 من:سروش کیان روحیکارکردین ؟؟
 

 خونش حالله  سروش:ازکشورخارج شده فقد گیرش بیارم
 

 من:ولش کن اون دیگه نزدیکمون نیست االن مهم خودمونی 
  
 سروش:غزل تومیگی بیخیال کسی بشم که می خواست زندگیموازم بگیره  
 

من:سروش حرازودجوش میاری من میگم بیخیال شوتااون ازمون کینه ای نشه 
 مطمن باش اونم االن پشیمونه 
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 اوناداری ابروهاتورخ دخترم میکشیمامان مهری:سروش اخماتو واکن حیه 
 

 سروش:وامامان دیگه کم کم داره حسودیم میشه هاااا
 

 باصدای ایفون سمیه خانم که تازه استخدامش کرده بودم دروبازکرد 
 

 سمیه خانم:غزل خانم حاج اقاتشریف اوردن 
 

 غزل:راهنماییش کن داخل 
 

 مامان مهری :دخترم یه حادربذارسرت تاصیکه روبخونه 
 

 من:حشم مامان 
 

سمیه خانم گفتم حادربیاره  حس خیلی خوبی بودکه به یه نفرمیگفتی مامان به 
 حاج اقایاالله گویان واردشد همه مون به احترامش ایستادیم 

 
 بابا:سالم بفرماحاج اقاخوش اومدین 

 
 حاج اقا:ضلیکموسالم ممنونم پسرم 
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ست دادن باباهم تعارا کردتاروی م سروش بهش د سمیه اومدباباو شینه  ه بل ب

 بودحادر روازش گرفتم سرم کردم سونیااومدپیشم 
 

سمونیا:غزلی بیابیخیال شمواین سمروش خیلی هوله تاضقدشمکمت میادباالهااا 
 ازمن میشنوی صیکه نکن 

 
 سروش:بچه جونن بیشترسنت حرا نزن 

 
سممونیا:وا داداش جد گفتیامن االن بایددوسممه تابچه داشممتم خودم ولی خ  

 همتربودوگرنه رفیقام االن بچه دارن توبه من میگی بچه درسم م
 

شالله ترمزنداری معلوم  سه ولت کنم تافرداحرا میزنی ما سروش::اوفففف ب
 نیست پرحونگیت به کی رفته خواهرمن 

 
 من:سروش خودتم کم ازاون نداریا

 
 سونیا:ایوللل زنداش بزن قدش

 
 دستاموبلندکردم زدم به دستای سونیا 
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سروش:ِاهههه اینموریاستت غزل خانوم شما شوهرتون رومیفروشین توی این 
بی شمموهری تازه یکی مثل من که پیدانمیشممه ،سممونیاتوام خیلی نامردی من 

 داداشتما
 

 سونیا:میدونم الکی فسفرنسوزون برای این مسئله 
 

سروش:پففف همه خواهردارن ماهم داریم به جای اینکه طرا من باشه وبرای 
نداد به یکی شمممده ز هاش دسمممت  با یاره  بازی درب اشممش خواهرشمموهر

 داداششومسخره کنه هییی خداهیچکی منودوست نداره 
 

 بابا:بسه دیگه جلسه گرفتین بیاین دیگه حاجی رومعتل کردین 
 

 سروش:ببخشید باباجون تقصیره این خواهرماست هی حرا میزنه 
 

ستیم روش البته ب ش سمت مبل دونفره رفتیم ن سروش به  صله حبا اجی بود افا
 زشته َبده خالصه مام نشستیم حاجی ام شروع کردبه خوندن کلمات ضربی

 
حاالمن وسممروش به مدت یکماه بهم محرم بودیم تاپدربیادومن زن رسمممیش 

 بشم 
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 مامان مهری:بلندشین برین اتاق غزل البته بااجازه اقای کیانی
 

 بابا:این حه حرفیه خانوم اجازه مام دست شماست 
 

ستخونام با ستم حس کردم ا شدیم ودرب سروش به اتاق من رفتیم،، تاوارداتاق 
 شکست سروش خیلی محکم بکلم کرده بود 

 
 من:باباحته خفم کردی ولم کن انگاریکساله منوندیده 

 
ست  ضمن دو شم در شی من دلتنگت می سروش:توید دقیقه ام ازمن جدابا

 دارم خفه ات کنم زنمی مشکلیه 
 

 حه حرفااصالمن پشیمون شدم شوهرزورگونمی خوام من:اوهوووو دیگه 
 

 سروش:غلد کردم ضشقم شماتاج سرین 
 

یکدفعه دربازشد سونیا:خاک توسرت سروش حه زود وا دادی از ادم مکروری 
سروش حیکارکردی این به غلد کردن افتادبه منم  مثل توبعیدبود غزل جان این 

 یادبده 
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به طرفش داشممتم ازخمالت میمردم ازبکل سممروش بیر ون اومدم سممروش 
 خیزبرداشت که اونم یه جیغ زدو الفرار سروش دربستوقفل کرد

 
 من:وادروحراقفل میکنی 

 
 سروش:تااین شیطوند دیگه مزاحم نشه واالمیپره وسد حس وحالمون 

 
شده بودفهمیدم حه مرگمه ازخمالت بودبدم میومد باکوحترین حیزی  لپام داغ 

 لپام قرمزمیشد
 

 ن لپای سرخت گلکم دلم می خوادگازشون بگیرم سروش:فدای ای
 

 من:حیییی
 

 سروش:دلم میخاد گازشون بگیرم
 

 _تو غلد میکنی
 

همین ک گفتم اومد سمممتم تا به خودم بیام حنان گاز از لپم گرفت خواسممتم 
 جیغ بزنم ک ل   های داغش  رو ل  هام قرار گرفت 
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 دوسشاولش واقعا مخم ارور میداد ولی خوب منم میخاستمش 
ست هامو تو  شو دروم حلقه کرد د ست ها بعد ی دیقه باهاش همراهی کردم د

 موهاش فرو کردم
 

 دیگه کم اورده بودم نفسم باال نمی اومد
 ازش جدا شدم

 
 _غزل خوبی؟

 
 ب جا این ک شاکی باشه نگرانه فدات شم من

 
 _اره ضزیزم

 
 _بریم پایین 

 
 _بریم

 
سمت اینه ی نگاه ی لپم کردم خوب شانس اورده بودم اخه  رفتم  این دفعه رو 

حون پوسممتم سممفید بود با کوحید ترین حیزی ک بهش میخورد قرمز میشممد 
 حاال گاز گرفتن ک جا خود دار
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 _غمممممممممممزل
 

 _بلمممممممما ت  سرد مارالیا
 

 _اووووووو اروم کمایی ی ساضت صدات میکنم
 

 _اینما
 

 _خسته نباشی
 

 _سالمت باشی سبا لبخند(
 

تم پیشش که پشت دراتاق بود حواسش به لپم نبود دست دردست باهم رفتیم رف
پایین مامان مهری وباباداشتن حرا میزدن سونیاهم سرش توگوشی بود دست 

 سروش ول کردم رفتم پشتش محکم زدم پشتش 
 

 _حقته حیه رفتی توگوشی 
 

 ازخواهرشوهرابدتری سونیا:واهمه جاخواهرشوهربازی شنیدم زنداداش توکه 
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 _ارادتمندیم 
 

 سونیا:پوست کلف راستیی لپت حرااینموریه 
 

 اومدنزدیکم اروم گفت:اوه اوه جای دندوناروحاالضمه میشمم
 

 _سونیااااااااااا 
 

 سروش هم اومدپیش ما
 

 سروش:سونی حیکارکردی جیکش دراومد
 

 اونم همه روگفت یعنی خمالت صفررر 
 

برات میگن هررفتاری انمام بدی بچه یادمیگیره سروش:غزل حرص نخوربده 
 منم دوست ندارم بچمون جیغ جیکوباشه

 
 جوابشوروندادم رفتم پیش باباشون داشتن درباره ی مراسم ایناحرا میزدن 

 
یدونسمممت من روی این موضمموع  مدولی تحویلش نگرفتم م سممروش هم او

 حساسم
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 ردمسروش درگوش زمزمه کرد:خانممم ازمن ناراحته دورش بگ

 
 +جوابموروندادیااا 

 
 _بایدتنبیه بشی میدونی من حساسم ولی بازم کارخودتومیکنی

 
 مامان مهری :سروش حیکارکردی که دخترگلم ناراحته 

 
 سروش:تقصیره سونیاست وگرنه مگه خرم که ضشقموناراحت کنم 

 
 اروم زمزمه کردم:اونوکه بودی 

 
 سروشم مثل من ارم جواب داد:حی بودم 

 
 _بزرگوارررر 

 
شقیه که توبه  سی این حه ض سا شمالطف داری ولی غزل خیلی بی اح سروش:

 من داری نه ابرازضالقه میکنی نه ضملی نشون میدی 
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 _خیلییی پرویی 
 

 سروش:تکراری شدیه حیزجدیدبگو
 

خواستم جوابشوبدم که سونیاازپشت دستاشوانداخت دورگردنم درگوشم اروم 
 میشه یه روزبریم بیرون البته دوتایی  گفت :غزلی من خواهرندارم

 
 _اره گلم به داداشت نگواوکی 

 
 سونیا:اوکی حال گیریه 

 
 _اره 

 
 سونیا:پایه ام کمد خواستی بگو

 
 ش  خوبی بود 

 یهوووووووو قرار بود فردا با سونی بریم بیرون ولی دلم خرید کردن می خاست
 ولی بر شما دارم اق سروش 

 
 بیدار شدم امروز شرکت رو سپرده بودم ب سروشصبح با دالرام گوشیم 
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 ی صبحانه مفصل خوردم 
 بود ک سونی زنگ زد۹ساضت

 
 _سالمممم بر زن داداش

 
 _سالم بر خواهر شوهر

 
 _خوبی؟خوبم ب خدا مامان هم خوبه بابا هم خوبه سروش هم خوبه

 
 _اوووو دختر یواش من باید یپرسم هاااا

 _خوب بپرس
 _گفتی ک

 _اسکل کردی؟
 _بودی

 
 _خواهر شوهر بازی در میارم هااا

 _اووووهووو
 

 اماده باش هستم اونحا۱۰_این ها رو بیخی ساضت 
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 _باماشین تو دیگه؟
 _اره

 
 _فقد کما میخایم بریم؟

 
 _خممممممممرید

 
 _اخمممممممممم جون

 
 _دیوانه برو اماده شو

 
 _باجه باجه سباشه باشه(

 
 لباس هامتماس رو قطا کردم و رفتم سمت کمد 

ی مانتوی مشممکی ک حریر بود و بلندیش تا زیر زانوم بود رو با شمملوار جذب 
 مشکی

 ی زیر سارفونی قرمز ب همراه شال قرمز
 پوشیدم

 ی ارایش مختصر ک شامل ژر گونه و رژ ل  و ریمل بود
 

 در اخر کیف و کفش مشکی مو پوشیدم 
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 ک صدای تد زنگ گوشیم نشون از اومدن سونی میداد

 سمت در خروجی رفتم
 البالویی سونیا رفتم2۰۶ب سمت ماشین

 
 _به به خانم خانوم ها 

 _ضلید سالم
 _سالم  خوب اول گوشیتو خاموش کن ک قشنگ حال گیری شه

 منظورش سروش بود گوشی رو خاموش کردم
 

 _خوب سونی کما بریم؟
 

 _پاساژ تندیس
 

 _اوک
 تو پاساژجلو پاساژ تندیس نگه داشت باهم پیاد شدیم و رفتیم 

سند  سخت پ سونی هر حی ک خوشش می اومد رو می خرید ولی من خیلی 
 بودم

 همین جور داشتیم میگشتیم ک ی پیراهن حرید
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ک نباتی رنگ ک جلوش ی بند میخورد ک ب صممورت پاپیون پشممت لباس 
 بسته میشد و ادامه ی پاپیون با دنبالهی لباس یکی میشد

شخص جلوش هم ی خورده باال تر از زانو ی ح شت ک موقا راه رفتن م اک دا
 میشد در غیر این صورت با حرید هایی ک لباس داشت مشخص نمیشد

 دست سونی رو گرفتم و رفتیم تو مکازه
 

 _سالم خانوما
 _سالم ببخشید اون پیراهن حریره رو میخاستم

 
 _کدوممم؟

 
 پیراهن رو بهش نشون دادم 

 پسره ی نگاه بهم کرد ک سرمو انداختم پایین
 

 نی:اقای محترممممم پیراهنسو
 _ببخشید

 سونی زیر لبش ی حیز مثل کثافت رو زمزمه کرد
 

 _بفرمایید
 _ممنون

 ب سمت اتاق پرو رفتم و لباس رو پوشیدم تو تنم خیلی خیلی شید بود 
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 قشنگ جذب تنم بود
 سونی:غزل

 _جانم بیا تو
 اومد تو

 _پسره ی .....
 ادامه ی حرفش رو با دیدن من خورد

 دختر تو تنت محشره_وای 
 

 _می دونم
 _گمشو

 
 _هاها ها

رفت بیرون منم لباس رو در اوردم و لباس های خودموپوشیدم لباس رو سمت 
 فروشنده گرفتم

 _اقا حقدر شد؟
 _قابل نداره

 _ممتون حاال قیمت؟
_۷۵۰ 

 با گفتن قیمت مکزم هنگید ولی حیزی نبود برای من
 پول رو حساب کردم و اومدیم بیرون
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 ش  بود ک قصد برگشت کردیم ۹با ساضت تقری

 _میگم سونی گوشیمو روشن کنم؟
 

 _نه بزار ادم شه
 دلم شور میزد نمی دونم حرا

 ی ربا ب ده بود ک رسیدم سونیا منو رسوند و خودش رفت
 برق حال روشن بود یعنی ک می تونست باشه ترسیدم 

 درو یاز کردم و رفتم تو
 د ترسیدم متوجه نشده بود ی نفررو صندلی پشت ب در نشسته بو

 یا خدا حیکار کنم
 _حیه ترسیدی

 
 صدا ی سروش بود 

 ولی سرد بود خیلی سرد
 

 _سروش ..... من
 

 _تو ... حی ها حی لعنمتی؟؟
 ترسیدم اشد هام ریخت رو گونه هام 

 _سروش .... من ... من با
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میگی _تو حی هاااااا صممبح تا حاال معلوم نی کدوم گوری رفتی االن اومدی 

 سروش 
 _گوشیت حرا خاموش بود ؟

زبونم قفل شممده بود این اون مردی نبود ک حن وقت پیش دیدم این سممروش 
 دیش  نیود سرد بود خیلی

 
 _داری اشتباه میکنی سروش 
 

 _حیرووووو هاااااان صبح رفتی االن اومدی من بهت حیبگم؟ها؟؟؟؟؟؟؟
 

ی خرید رو گرفتم و اشممد هام همین حور میریخت رو گونه هام پالسممتید ها
 رفتم باال بعد حن دقیقه صدای بسته شدن در نشون از رفتنش میداد

 یعنی ب من شد داره یعنی....
 با کلی فکر و خیال خوابم برد

 
 

 ️⭕سروش️⭕
 

 اضصابم خورد بود هی ک زنگ زده بودم و اون زنیکه گفت
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 مشترک مورد نظر خاموش میباشد 
 دلم هزار راه رفت 
 بود شرکت هم نیومده

دیگه خون ب مکزم نمیرسید رفتم تو شرکتش همش ی کلید اضضافه تو کشوی 
میزش بود ک کلید شممامل کلید خونش و در ورردی بود اینو فقد ب من گفته 

 بود 
 کلید و گرفتم و رقتم سمت خونه ی غزل

 

 ️⭕غزلممممممم️⭕
 

 باز هم ی صبح تکراری اه
 یاد دیش  افتادم 

 د داشت خمممممدا یعنی سروش ب من ش
 ولی اره باید برمممم شرکت

 ی مانتوی سفید کوتاه با شلوار شفید دمپا ک تو پا واقعا شید بود رو پوشیدم
 ی شال مشکی با ی کفش و کیف مشکی پوشیدم

ی رژ قرمز و رژ گونه ی صممورتی زدم ناز شممدع بودم باید بهش میفهموندم ک 
 کیم 

 ک نباید ب من شد کنه
 ب ماشین هام کردم بوگاتی 'فراری'جنسیسرفتم تو پارکینگ ی نگاه 



wWw.Roman4u.iR  226 

 

 ضاشقشون بودم کال ماشین دوست داشتم
 سوار ب بوگاتی سفید شدم 

 یهمممموووووو پیش ب سوی شرکت
 باید خودمو شاد نشون بدم

 ۳ رو گزاشتم رو دندع و بستم ریموت با رو در
 سقف ماشین رو باز کردم 

 ضاش  ماشین های کوپه بودم
شممرکت ی ماشممین بوگاتی مشممکی اومد سمممت در منم دقیقا جلو در ورودی 

 پیچیدم 
 ماشین ها روبروی هم قرار گرفته یود  

 سروش بود اهه خدا 
 قلبم داشت می اومد تو دهنم

 سروش:غزل برو تو 
 _اول شما اقای رادمنش

 _اقای رادمنش؟؟؟؟
 _تا دیدار بعدی 

 ی لبخند زدم ک بیشتر شبیه پوزخند بود 
 انقدر هم بچه نیستم ک بخام احم  بازی در بیارمباید میفهمید ک من 

 
 رفتم سمت اسانسور ک همون لحظه سروش هم اومد تو
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 _غزل... من من اشتباع کردم
 _هه

 _غممممزل؟؟؟
 جان غزل ولی حقته 

 
در اسانسور باز شد و اومدم بیرون اون هم پشت سرم ی جعبه شیرینی دستش 

 بود
 رفتم وسد سالن ایستاد

 یون ی لحظه_خانوما و اقا
 همه برگشتن سمتش

 میخاست حیکار کنه؟
 وا

 _خوب میخام ی حیزی ضرک کنم منو و خانم کیانی باهم در شرا ازدواجیم 
 همین ک گفت صدا دست و تبرید ها رفت باال 

 _حاال بفرمایید دهنتون رو شیرین کننین
 حقدر پممممممرو بود

 اوا
 

 دیقه همه رفتن سر کار هاشون ۱۰بعد 
 تو اتاقم  منم رفتم

 سروش هم اومد تو اتاق 



wWw.Roman4u.iR  228 

 

 _سروش بیرون
_غزل منو ببخش ضشممقم می دونم تند رفتم ولی باورکن دسممت خودم نبود دل 

 نگرون بودم
 _سروش تو  تو ب من شد داری؟

 
 _من غلد بکنم

 
 _ولی دیش 

 دستشو گزاشت رو لبم
 _غزل حالم بد شد وقتی فهمیدم گوشیت خاموشه

 _ولی
 _منو ببخش غزلم

 بخشیده بودم همین ک از غرورش زد و اومد گفت کلیهاره 
 

 _غزل بخشیدی؟
 

 _اره ضزیزم
 _نوکرتم ب موال
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ساضت بود ک فقد  سه  شرکت نزدید ب  شتم تو  کلی کار های ضق  افتاده دا
 سرم تو ی نقشه بود 

 نقشه مربوط ب یکی از زمین های شمال بود 
 ولی ایراد های زیادی داشت

 
 ن رو ببینم باید میرفتیم شمالاه نمی تونم باید زمی

 
سه  شی رو برای ی جل شه ک ساضت دیگه تمام تیم های نق ضایی نیم  _خانم ر

 امادع کن سالن کنفرانس
 _حشم بهشون اصالع میدم

 
ی دست ب لباسم کشیدم و با ادکلونم دوش گرفتم ب نظرم ادکلون شخصیت 

 ادم رو تایین میکرد
 بوی خوب انرژی ب ادم میده

 ادکلونم بودم سرد و تلخضاش  بوی 
با قدم های محکم ب سمت سالن کنفرانس رفتم با ورودم همه سر ها برگشت 

 طرفم و همه ایستادند
 

 _بفرمایید 
 



wWw.Roman4u.iR  230 

 

_خوب امروز ضلت تشکیل این جلسه ی یهویی یکی از نقشه های زمین  های 
صالع دارین این زمین برای من مهمه نه فقد این زمین  شماله همون طور ک ا

 تمامی کار هایی ک ب شرکت ما اختصاص میگیره باید مهم باشه بلکه
 ما باید طی قرار داد انمام شده نقشه هارو ب موقا تهویل بدیم

 و اینما جما شدیم ک بگم باید 
 ب سفر شمال بریم ک بتونیم کارهارو دقی  تر انمام بدیم

 
 اکبری:ولی خانم

 ه خاص و البته تد باشه_ولی و اما نداره کار های شرکت من باید مثل همش
 نفر احتیاج داریم۱۰و اینم بگم ک ما ب 

 کسانی ک مایلن با ما هم سفر شن تو این برگه اسامی شون رو بنویسن
 برگه ای رو دست اولین نفر دادم

 دیقه لیست ب پایان رسید۱۰بعد 
 _بعد حد کردن لیست بهتون زمان دقی  رو اطالع میدم

 روز خوش دوستان
 همیشگی ب سمت در خروجی رفتم با همون اوبهت

 ی نگاه ب برگه ی توی دستم کردم
 نفر اول:احمدی 

 ساله ک واقعا وبیفا شناس بود۳۰ی خانم 
 ساله  ک واقعا دقی  کار میکرد۴۵نفر دومم  اقای قلی پور ی اقای 
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 و.....
 توجهم ب نفر اخر جل  شد

 نوشته بودس اقاتون(
 کار خود سروشه.

 
سمت دفترم رفتم  شی گفتم اقای رادمنش به  ستم به من ش شگیم ن سرجای همی

 روخبرکنه بعدگذشت حنددقیقه دربازشدواردشد 
 

 _فکرنمیکنیدباید دربزنید
 

 +اوففف غزل ولکن من وتونداریم 
 

 _سروش اینمامحله کاره توام بایدقانون رورضایت کنی 
 

 +باشه حاالحیکارم داشتی ؟نکنه دلت تنگ شده ناقال 
 

 شوبدم تادهن بازکردم شروع کردحرا زدن می خواستم جواب
 

نگ شمممده  نگ بودمیگفتی منم خیلی دلم برای جوجوم ت لت ت گه د +ا
 مخصوصالباش 
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_سممروش دودقیقه سمماکت میشممی من حرا بزنم انقدرم منحرا نباش خیلی 
 تحفه ای که من دلم برات تنگ بشه هرروزدارم قیافه دوهزاریت رومیبینم 

 
یت میشه البته ح  داری من روزی هفت هشتاکشته +اوخییی به قیافه ام حسود

 مرده دارم ولی تونداری 
 

شدم ادم قطا بود واالکه همین کیان مگه  ش  حی تو _وای خدااااا یعنی من ضا
 حش بود

 
 بااین حرفم قرمزکرد اوه اوه گندزدم اونم ناجورر 

 
سم اون مردتیکه روبه زبونت بیاری من می ونم د+غزل به قران ممیدیکباردیگه ا

 وتو
 

 _حیکارمیکنی؟
 

 +هیچی فقد خودت بادستای خودت گورتومیکنی 
 

 _جراتش رونداری 
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 +غزل رواضصاب من اسکی نرو
 

 _دوست دارم مشکلیه ؟؟؟؟؟
 

 +نه فقد ضواق  خوبی نداره 
 

بعداین حرفش بلندشممدبه سمممت دررفت فکرکردم می خوادبره ولی نرفت به 
 جاش دروقفل کرد

 
 _حیکارمیکنی؟؟

 
 +هیچی می خوام ضواق  روبهت نشون بدم 

 
 اومدطرفم بادوتادستاش محکم کمرم روگرفت 

 
 _سروش ولم کن معلومه چ.....

 
یت  بان باضصممم فه شمممد توگلوم خ بام صمممدام  باش رول ل گذاشمممتن  با
منومی *و*سممیدبعدحندثانیه منم نتونسممتم مقاومت کنم باهاش همراه شممدم 

هام  مو تو تاشمممو کی از دسممم ی برداشمممت  موازسمممرم  ل نم شممما م برد فرو
هردودسممتامودورگردنش گذاشممتم هردونفس کم اوردیموازهم جداشممدیم ولی 
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توهمون حالت بودیم سممرش به سمممت گردنم رفتم ب*و*سممه های ریزی به 
 گردنم میزد بدنم باکارش گرگرفت 

 
 _سروش بسه 

 
 بی توجه به حرفم به کارش ادامه میداد

 
 _سروش باتوام 

 
 کلش سرشوباالاورد محکم کشیدتم توی ب

 
+ببخشیدکنترلموازدست دادم غزل می خوام زودترضروسی کنیم من دیگه نمی 

 تونم ازت دورباشم
 

 _دست من نیست سروش بایدمنتظرباشیم تاباباازانگلیس برگرده 
 

 +اوفففف حقدرسخته یارت کنارت باشه ونتونی لمسش کنی 
 

 _سروش بهتره بری سرکارت 
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 میارم  +اره ح  باتو اگه باشم یه بالیی سرت
 

 _غلد کردی حاالم بدوبرو
 

 پیشونیموب*و*سیدرفت سمت درهمنمورکه قفل روبازمیکردبرگشت طرفم 
 

 +خیلی حال دادجوجوانرژیم زیادشد 
 

بعداین حرفش ازاتاق خارج شممدپسممره پرووو این االن اینموریه وای به حال 
م سبعدازضقدخدایاخودت مواببم باش روی صندلی نشستم تابه ادامه کارم بر

 اخرهفته بهترین زمان برای رفتن به شمال بود.
 ساضت اداری تازه تمام شده بودکه برام یه اس اومد ازطرا سروش بود

 سپیش ماشین منتظرتم زودتربیاضشقم ب*و*س رولبات(
 

کالاین پسرادم بشونیست اوففف وسایلموجما کردم ازدفترخارج شدم ازمنشی 
شدم دکمه س سور سان سوارا پارکینگ روزدم تکیه داده بودبه (pخداحافظی کردم 

 ماشینش ای جونمم قربونش بشمم من وویییی بالباس دامادی حه جیگری بشه 
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بادیدن من دروبرام بازکردمنم سمموارشمممدم اونم سمموارشمممدماشممینوروشممن 
 کردببتوروشن کردوگازگرفت وازپارکینگ خارج شد 

 
 _کمامی خوایم بریم ؟؟؟

 
 +سوپرایزه

 

 ️⭕سمممممممممممروش️⭕
 

های شممرکت بود فکر کنم این مهمونی  کار  قت خیلی در گیر  ند و تو این ح
 خستگی هاشو برطرا کنه

 
 _کممممما دار میریم؟؟؟؟؟

 
 _غزی مخمو خوردی ب خدا دو دیقه صبر کن رسیدیم 

 
 _غزی ضمته

 
 _غزی زنمه
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 _هاهاها
 

 صدامو نازک کردم 
 _اوا خاک ضالم بر سرم این حه طرک خندیدنه مادر

 
 ن ک جملم تمام شد غزل پوکید از خندههمب

 ضش  میکردم وقتی از ته دلش می خندید
 

 جلوی خونه ی ویالییم نگه داشتم غزل تا حاال این حا نیومده بود
 با بچه ها هماهنگ کرده بودم ک حراغ هارو خاموش کنن

 
 در رو با ریمت باز کردم و ماشین رو بردم تو پارکینگ 

 
 

 بودم رو ب همراه تاجی ک داشت دادم دستشلباسی ک براش خریده 
 _ایناحیه؟

 
 _دستشو گرفتم و کشوندمش سمت اتاق کوحیکی ک تو پارکینگ داشت

 هلش دادم تو
 _اینا رو بپوش بعد بیا بیرون

 اجازه حرا زدن رو بهش ندادم و در و بستم
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 ️⭕غمممممممممممزل️⭕
 
 

 ب پاکت مشکی  تو دستم خیره شدم
 
 کردم توی پاکت رو نگاه 

 ی تاج ک نگین داشت با  یه پیراهن قرمز  بلند ک
 

 یقش هفت بود و سرشونه های ل*خ*تی داشت 
 استینشم تا رو بازوم بود و ی کمر بند مشکی هم داشت

 
 لباس های خودمو در اوردم و پیراهن رو پوشیدم

 
ب سمممت ایینه ای ک گوشممه ی اتاق بود رفتم پیراهن تو تنم خیلی قشممنگ بود 

 خیلیی
 

 موهای ل*خ*ت قهویمو باز گزاشتم و تاج  رو گزاشتم رو موهام 
 قشنگ شدم بودم
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 لباس های خودمو تو نایلون پیراهن گزاشتم

 
 

 از توکیفم ی رژ قرمز و رژ گونه و ریمل رد اوردم ودست ب کار شدم 
 کال ی ربا وقت گرفته بود

 ب سمت در رفتم
 سروش پشت ب در ایستاده بود  

 سانتی تو دستش بود۷و ی کفش  قرمز پاشنه 
 _سروش

 برگشت نگاهش کردم تو حشای ضسلیش ی برق خاصی بود
 

 بدون هیچ حرفی اومد سمتم کفش هاروگزاشت زمین و صفت بکلم کرد
 

 بعدحند دقیه ب خودش اومد
 _غزل کفش

 _مرسی ولی دلیل اینها
 

 _میفهمی ضشقم 
 

 متمبدون هیچ حرا دیگه ای کفش هاروگرفت س
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 کفش هارو ازش گرفتم و پوشیدم

 
 دستمو گرفت و رفت سمت ی در ک مطمن بودم در اصلیه

 از تو خونه هیچ صدایی در نمی اومد
 ترسیدم من و سروش تنها ولی 

 من ب سروش مطمن بودم
 درو باز کرد

 و اول من و بعد خودش وار شد
 

 رفتم جلو ولی تارید بود
 خونه معلوم نبود کماستبرگشتم سمت سروش تو این تاریکی 

 
 _سروش حراغو روشن کن

 
 همبن ک گفتم حراغ ها روشن شد و اهنگ مالیمی پخش شد

 برگشتم سمت صدا
 وای خدااااای من

 از حیزی ک می دیدم داشتم شاخ در می اوردم 
 نفری بودن2۰حدود 
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 سونیا م کیمیام محدثه م مهران م افشینم م ضلی و.....
 

 حه حد می تونه خوب باشه سروش  خدای من ی مرد تا
 

 تمام ضش  و محبتم رو ریختم تو حشام
 

 کیمی:بابا بسته   خوردید همو
  

 محدته رفت سمت اهنگ و ی اهنگ شاد شاد گزاشت
 

 افشین تا اهنگ شروع شد شروع کرد ب ر*ق*صیدن
 الح  هم ک قشنگ می ر*ق*صید

 
 دستم کشیده شد و فرو رفتم تو اغوش کسی ک دنیام بود

 
   خیلی قشنگ شدی نفس سروش_امش

 
 اهنگ ضوک شد و ی اهنگ اروم پخش شد

 
 دست های سروش دور کمرم حلقه شد
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 کم کم همه رفتن ضق  و من بودم و سروش 

 من بودم و اغوش گرمش تپش قلبش
 ل  های داغش ک پشت گوشم رو ب*و*سید گودی گردنمو

 
 هم غرق لذت شدم و هم خمالت از نگاه بقیه

 
 شده بوداهنگ تمام 

 
 از اغوشش بیرون اومدم

 
 سونیا دستم رو کشید و منو برد سمت  کاناپه ای ک گوشه ی سالن بود

 
 دستشو زد ب کمرش

 _بگو ببینم من هنوز ضمه نشدم
 

 _هما؟
 

 _خیلی خنگی 
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 تازه منظورش رو گرفتم
 

 _بیشعورررررر
 
 

 زبونشو و در اورد و رد رفت
 

 پشت ویال دضوت کردموقا شام بود ک سروش همه رو ب سمت 
 

 منظره ی خیلی قشنگی بود 
 

 دور تا دور حیاط گل های رز داشت اونم رنگ ب رنگ 
 

شت و برنح و .... وحود  سمت حیاط ی میز بزرگ بود ک روش انواع خور ی ق
 داشت

 
تو حشای سروش خیره شدم ک با ضطر خوش بو و پر های گل رز ک رو شونم 

 حند میریخت نگاهمو ب باال سرم دوختم 
 

 خممممممدای من  اسمون پر بود از گل های رز قرمز
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 شبیه 
 

 اره 
 شبیه برا قرمز

 
 ب سمت سروش برگشتم کف حیاط پر شدع بود از گل های رز

 
 _سروش ..... من ...... 

 
 هیچ حیزی تنونستم بگم فقد محکم بکلش کردم

 
 زیر گوشش گفتم:سروش ممنونتم

 
 دستمو تو دستاش گرفت و ب*و*سه زد

 
 کیمی:فد کنم من امش  خاله شم

 
با ی لحنه شیرینی گفت ک همه خندیدن و فقد من بودم ک از خمالت داشتم 

 میمردم
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 خممممممممممدا ی مرد حقدر می تونست خوب باشه
 یاد مهمونی امش  ک می افتم ی حس خوب ب کل بدم منتقل میشه

 
 وقتی با سروش بودم برام لذت بخش ترین لحظه ها ی ضمرم بود

 
 ی نگاه ب ساضت کنار تختم  کردم پوا ید ش  بود و من خوابم نمیگرفت  
 

 ی اس  ام اس ب سروش دادم
 

 _بیداری؟؟؟؟
 

 بعد ی دیقه جواب اومد
 

 _ِحقد َتنهام
 َتنهام

 َتنهام:(
 ِحقد َسرده بی تو َدستام

 ُترو میخوام
 میخوام

 بی تو من خیلی تنهام 
 سغزلم سروش بدون تو خیلی تنهاست(
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 نوشتم :

     
 _ضش  من  صدات ارامشه محضه ضش 

 من ب همه دنیا می ارزه ضش  من به دلم میشینه حرفات ضش   
 سدوست دارم سروشم(

 
 اس رو سند کردم و فرستادم براش

 
 

 کم کم حشام بسته شد و خوابیدم 
 

 صبح با نوری ک ب حشام میخورد حشامو باز کردم
 

 انحام دادن کار های شمالبود باید میرفتم شرکت برای ۹ساضت 
 

ب مانتوی مشکی با  شلوار دمپا ی مشکی با کفش و کیف سفید و شال مشکی 
 پوشیدم 

 
 ی صبحانه ی سر سری خوردم و رفتم سمت جنسیس قرمزم 



 247 یارث پدر

 در رو با ریمت باز کردم و با سرضت زیاد روندم 
 مسیرنیم ساضته رو  ی ربا رسیدم

 
 نگهبان:سالم خانم
 _سالم اقا یوسف 

 
 

 خانم رضای:سالم خانم کیانی
 

 _سالم برنامه ی امروز؟
 

 و۱۰_ی جلسه با شرکت اقای محمد پور ساضت 
 

ی جلسه با تیم نقشه کشی ک لیستشو بهتون داده ۱۱_بقیه رو کنسل کن ساضت
 بودم

 
 _خانم اقای  رادمنش جز 

 
 _متوجم ولی معاون من و ی نقش کش حرفین

 
 _حشم
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ساضت  سمت اتاق خودم رفتم  سود ۱۰ب  شتم ک  سه ی خیلی مهم دا ی جل
 زیادی برای شرکت داشت

 
باخستگی سرموروی میزگذاشتم بعدازید ساضت به تفاهم رسیدیم اگه خوب 
تاق  به این کارازهمه کارامون بزرگتربود توا پیش بریم برای شممرکت خیلی خو

مه  یان وبرنا تاتیم نقشمممه کشممی ب به کنفراس بودم  قه  ندت سممفرروبچینیم ح
 درخوردخانم رضایی بود

 
 خانم کیانی تیم نقشه کشی بگم بیان ؟؟…

 
 _اره 

 
 حشمم…

 
بااجازه ای گفت ورفت بیرون سرم خیلی دردمیکرد یه حنددقیقه ای گذشت که 
صدای دراومدپشت بندش تیم نقشه کشی اومدهمه شون رودضوت به نشستن 

 کردم 
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ن میدونیدکه یه پروژه توی شمال داریم بنظرم اگه _سالم وخسته نباشیدبه همتو
ازنزدید زمین رومشمماهده کنیم بهتره برای همین ازتون می خوام ید هفته ای 

 رودرشمال باشیم کسی سوال یاحرفی داره بگه 
 

 خانم سلطانی:خانم کیانی ولی فکرنکنم الزم باشه بریم
 

سه  شماتااالن برای این پروژه  شیدین و_حراهمچین فکری میکنید شه ک لی تانق
گه نتونیم  نداریم ا قت  ته بیشمممترو مام دوهف کل برخورد به مشممم مه  ه

 شرکت ضررمیکنه شمااینومی خواید؟؟100حدود
 

 همه شون یکصداگفتند :نهههه 
 

 _پنمشنبه صبح حرکت میکنیم یعنی سه روزدیگه تفهیم شد؟؟
 

 همه موافقت کردن وبااجازه ازاتاق خارج شدن
 

 اومدطرفم  فقد سروش بیرون نرفت
 

 سروش:جانم سیاست همه شون الل شدن 
 

 _سروش حالم خوب نیست بیخیال 
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 سروش بالحن نگرانی گفت:کمات دردمیگیره می خوای بریم دکتر

 
 _نه الزم نیست سرم دردمیگیره باقرص حل میشه 

 
 سروش:قرص همراهت داری یابرم بگیرم برات؟؟؟

 
 _نه ندارم همراهم 

 
میگرم میام یااصمالمی خوای بری خونه اسمتحراحت سمروش:باشمه االن میرم 

 کنی؟؟؟
 

 _کارای شرکت حی میشه پس 
 

 سروش:من به کارامیرسم توخیالت تخت باشه بیامیرسونمت 
 

 باهم ازاتاق بیرون اومدیم به سمت دفترم رفتم تاکیفمو وسایلموبردارم
 

 اوووو من ک خودم ماشین دارم
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 _غزل بیا دیگه
 

 تو ب کار ها برس میرم_سروش ماشین اوردم 
 

 _حیشیو میرم بیا میرسونمت
 

 ی جوری گفت ک ادم نمی تونست بگه نه
 _باشه 
 

 ب سمت پارکینگ رفتیم حالم زیاد خوب نبود تار میدیم
 

 _خانووومممم؟
 

 _جان دلم 
 

 _فدای حانم گفتنت خوبی؟
 

 نای حواب دادن نداشتم
 

 مسیر خونه رو در پیش گرفت
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 _نه..... تار میینم
 

 همین ک گفتم حنان زد رو ترمز ک قلبم اومد تو دهنم
 

 _حته؟؟؟
 

 تو حهره ی نگرانش نگاه کردم
 

 _میریم دکتر
 

 _سروش....
 

 _سروش بی سروش
 

سمت در کمد راننده و کمکم  ستان زد رو ترمز اومد  بعد ی ریا کنار ی بیمار
کرد پیاده شممم من حالم خوب نبود سممروش رنگ ب رو نداشممت فداش شممم 

 نگران بود
 

 _خانم خانوممم حالش زیاد خوب نیست
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 _بفرمایید اون سمت
 ب سمت دری سفید رنگ اشارع کرد

 
 با کمد سروش ب اون سمت رفتیم

 ب در زد و با بفرمایید دکتر داخل شدیم
 
     

 _سالم
 _سالم

 
 دکتر:سالم حیشدع؟

 
 قبل اینکه من حیزی بگم سروش شروع کرد ب خرا زدن

 
 خانوومم خوب نیست...راستش حال -

 _یواش جوان حیزی نیست
 ب من اشاره کرد ک کنارش بیشنم

 
 حند تا حیز میز تا حل  و گوش 
 نگاه کرد اه بدم میادددد ایششش
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 _خوب مشکلت حیه دخترم
 

 _نمی دونم فقد خستم تار میبینم سرم درد میکنه
 

 _خستگیه شما زیاد مطالعه میکنید؟
 

 و کار های شرکت_مطالعه ک ن ولی نقشا کشی 
 

 _خوب همین هر ادم نیاز ب استراحت داره تاری حشم برای خستگی زیاده
 حند تا دارو مینویسم استفادع کنید حتما

 _حشم
 

 _دکتر مشکلی نیست ک؟
 ب سمت سروش برگشتم نگاهش نگران بود هنوز

 
 _نه پسرم 

 
 

 دوروزی بود ک شرکت نمی رفتم سروش نمی زاشت ولی امروز خیلی سرحال
 شده بودم باید میرفتم
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امروز پنمشممنبه بودیعنی روزی که بایدمیرفتیم شمممال خداکنه همه حی خوب 

 پیش بره زوداماده شدم .
داشممتم ازپله هاپایین میومدم که گوشممیم زنگ خوردبه صممفحه اش نگاه کردم 

 سروش بود 
 

 _سالم 
 

 +سالم اماده ای؟؟
 

 _اره االن میام بچه هااومدن 
 

 بنده منتظره یه خانم زشتم+نمیدونم حون 
 

 _کییی
 

 +تودیگه 
 

 _حاالمن زشتم 
 

 +اره دیدی حیف شدم
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 _مشکلی نیست ماکه ضقدنیستیم فسخ میکنیم تادیگه حیف نشی 

 
 گوشی روقطا کردم تاحالش گرفته شه یه زشتی من نشونت بدم 

 
مت جنسممیس خوشممملم رفتم ریموت روزدم  مدم سمم مارت بیرون او ازض

شتم ازپارکینگ خارج  سروش هم اونطرا تربود پاموروی گازگذا شین  شدم ما
شد  شش حالش گرفته  ش شدم اخی سرضت زیادی ازکنارش رد براش بوق زدم با

 ازایینه پشت سرمونگاه کردم اوه اوه داشت بهم نزدید میشد 
سیدم نزدید  شترکردم ر سرضتموبی شه هاموپایین دادم اهنگ هم اخرکردم  شی

ماشین دیگه اومدجلوم محکم زدم روی ترمزبه شرکت خواستم پارک کنم که یه 
سره ی پررو  شت تالفی میکرد پ سروش بود هههه دا شین جلویی نگاه کردم  ما
ماشممینوروشممن کردم ماشممینوپارک کردم ازماشممین پیاده شممدم بچه هاپیش 
ماشیناشون بودن متوجه مانشده بودن رفتم سمتشون به همه سالم کردم سروش 

ساب نکردم اونم بی شیش زنگ روادم ح شیش ورمیرفت  گو شت باگو خیال دا
 خورد گوشاموتیزکردم تاببینم کیه

 
 +سالم حطوری گلم 

 
 +ببخشیدخانومی به بزرگیت ببخش میدونم بی معرفتی کردم بهت سرنزدم 
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 داشت باکی حرا میزدبکض کردم یعنی اون به من خیانت میکنه

 
همه  بودبکض کردم یعنیدیگه حرفاشونشنیدم حون ازمون خیلی فاصله گرفته 

شت من بازیچه بودم اروم باش  ست ندا سروش دروغ بوداون منودو ی حرفای 
غزل االن وقتش نیست بایدبهش نشون بدی قوی هستی دوباره میشی مثل قبل 

 اره اینموری خوبه 
 گوشیم زنگ خوردبابابود

 
 _سالم جانم بابا

 
 بابا:سالم دخترم خوبی 

 
 _اره شماخوبی

 
راینماکارام قاطیه اضصمممابم خوردشمممدولی االن که باتوحرا زدم بابا:نه انقد

 بهترشدم 
 

_بابامن االن برای یه پروژه دارم میرم شمممال بعدازاون میام پیشممتون تاکمکتون 
 کنم حطوره؟؟؟
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 بابا:ضالیه ولی کی مراق  شرکت باشه؟
 

 _اقای رادمنش هست 
 

 بابا:اقای رادمنش حیه دخترشوهرتا
 

 هاااا_بابامحله کاره 
 

بابا:قربون دختروبیفه شممناسممم برمم خ  دخترم من بایدبرم رسممیدی بهم 
 خبربده 

 
 _باشه حشم مزاحمتون نمیشم به کاراتون برسین 

 
 بابا:مراحمی باباجان دوست دارم گل دختر مواب  خودت باش 

 
 _منم دوستون دارم شمام مواب  خودتون باشید

 
 بابا:خداحافظ 

 
 _خداحافظ
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 بهتربودبعدازشمال پیش بابابرم دوری ازسروش بهتربودتاخوب فکرکنم 

 
 اقای سهرابی:خانم کیانی حرکت نمیکنیم 

 
شین اونام که  شیناتون ب سوارما شتم باپدرحرا میزدم خ  همه  شیددا _ببخ

 ماشین همراه ندارن میتونن بامن بیان 
 

سلطا صابری باخانم  سلطانی وخانم نیازی وخانم  شدم خانم  نی رفتن سوار
اومدن کالسمه تاماشمین بودیم سمه نفرباخانم سملطانی  بودن حهارنفرهم توی 
شم فقد  سرو شین  شدن حهارنفر توی ما شون می سهرابی البته باخود شین  ما

 اقای زمانی بود
 

 منم که تنهابودم اینموری راحت تربودم حالم زیادخوش  نبود 
 

 خودم از همه جلو تر سمت ماشیم رفتم 
 تمی اهنگ گزاش 
 

 حطور دلت اومد لعنتی قشم خوردی 
 لعنتی ولم کردی لعنتی کم اوردی

 حطور دلت اومد گریمو ک می دیدی
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 صدای زجه هامو میزاشتی و میخندیدی
 بد تو این بود برام برات فرستادم  ضکس بدنمه بدن پاره پارم 

 انقدر ناله کردم صدامم در نمیاد 
 دست خودم نیست خون از گلوم باال میاد

 و خوابه لعنتی بزن در گوشمبگ
 بگو خوابه بکلم کن بگو هیچی نیست

 میرم همه ی بدنم میلرزه
 بگو این ضکس ها ضکس حرا های تو نیست

 همه زندگیمو دوتا حش ضسلی برد لعنت بهت لعنت ب حشات
 سهمین ک گفت حشم ضسلی گریم شدت گرفت . کنار جاده زدم رو ترمز (

 صدات هم حرفات هم اسکیرین شاتبیحیا همه رو برام فرستادن هم 
 بد تو این بود برام لباس های جر واجر 

 بدن پاره پاره جای خون رو در و دیوار
 اینم از وضا خونه زندگیم میالدت مونده با ی اتاق ته سیگار 

 ببین دلت نمی سوزه الکی گریه نکن الکی ادا شو در نیار
 ه ی دیوار ب دیواراز صدای گریه هام همه تهران خسته شد حتی همسایی

 حااللت همهی دلتنگیام برو ک نمیخامت 
 حاللت همه ی بدبختی هام برو ک نیستش یادت

 مدیون ناله هامی مدیون گریه هامی تو رفتی و باز از من خون ازم 
 مدیون دست و پامی
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 میمیرم اگه لمست کنه میمیرم اگه حست کنه
 هر کاری خاستی تو باهام کردی

 کنه میمیرم اگه اذیتت 
 رفتی و شدم داغون رفتی ولی ببین میشی پشیمون 

 از وقتی نیستی با خودم حرا میزتم اوراه تو کنج خیابون
 
 

 دیگه ه  ه  میکردم خدااااا حرا من تا قهر کردم رفت حرااااا
 

 صدام در نمی اومد نفسم کم بود سقف ماشین رو باز کردم 
 یه نفس ضمی  کشیدم

 
 سرمو گزاشتم رو فرمون 

 حشام می سوخت
 ی ماشین بوق زد از صدا ترمزش فهمیدم 

 کنار ماشینم زد رو ترمز 
 توجه ای نکردم ولی وقتی اسمم رو صدا کرد

 خمممممممدا سروش بود اه
 

 _غممممممممممزل
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 سرمو اوردم باال مطمن بودم حشام قرمزه قرمزه
 

 سروش:غزل حشات .....
 _سرم درد میکنه 

 کردم لحنم سرد بود خودم یخ 
 ی نگاه بهم انداخت از اونا ک میگفت خر خودتی

 رفت سمت اقای زمانی 
 _اقا زمانی شما با ماشین من می تونین برین؟

 
 _اره مشکلی ندارم اما شما؟!!!!

 
 _من با ماشین خانومم میام

 بی هوا ی پوزخند اومد گوشه ی لبم 
 

 _من ب شما تعارا کردم ک با من بیاین؟؟
 

 نبود زنمی دوست دارم مشکلیه؟_نیازی ب تعارفت 
 

_نگاهش کردم حی تو این جفت حشمم بود ک نمی تونسمتم دوسمش نداشمته 
 باشم
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 خودمو ک نمی تونم گول بزنم هر کاری بکنم بازم دوسش دارم
 

 سروش:پیاده شو
 _هن؟

 
 _در رو یاز کرد و بازمو اروم گرفت و ب سمت در کمد راننده رفت 

 _بشین!
 _نمیخامممم
 ممبورم نکن بکلت کنم بزارمت تو ماشین_غزل بشین 

 _هاهاها مگه.....
 هنوز ادامه حرفم رو نگفته بودم

 ک در رو باز کرد و زیر پاهامم روگرفت
 منو نشوند رو صندلی

 من من نمی تونم نسبت ب این مرد ی تفاوت باشم 
 ولی .....

 
 _غزل

 
_ 
 

 _جوابمو نمی دی؟
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_ 
 
 

 _غزل حرا .... حرا گربه کردی؟؟؟
 
_ 

 بارم جوابشو ندادم حی میگقتم
 

 _غممممممزل جوابمو بده لعنتی اه
 

 _حیه صداتو برا من میبری باال برا بقیه جانم جانم میکنی
 

 _حمممممممممی؟؟؟
 
 

 _حی ؟من بایدبگمممم؟؟
 

 _غزل خانومی حی میگی
 

 _من خانوم تو نیستم
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 سرشو گزاشت رو فرمون 

 
 _سروش

 
_ 
 

 _سروووووووش
 

سممرشممو اورد باال خدای من حشمماش ... حشمماش خیس بود  با دادی ک زدم
 حشای ضسلیش نزدید ب باریدن بود

 
 _سروشم!

 
 _غزل نکن نکن با من این کارو تو ک می دونی حقدر دوست دارم

 
ش  یهش زدم ی  شت وقتی اون همه حرا دی شت اگه دا شت ندا سم ندا نه دو

 حیزی میگفت ولی ....
 

شوخی گفتی  سر ی  ش   همه حی رو تموم میکنیم قلبم نزدید _غزل وقتی دی
 بود بگیره غزل حرا انقدر نامردی همممممممما؟؟؟؟
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_سممر من داد نزن من نامردم تو ک میگی مردی تو حرا؟ حرا ی روزه یکی دیگه 

 شد خانومت همممما؟؟؟؟؟
 

 _غممممممزل حی میگی؟؟؟؟
 

_من حی میگم؟؟اره؟ صممبح کی بود  ک بهش  مبگفتی خانوم   ک بود ک 
 د گلت هممممممممممما؟؟؟؟؟ش
 

 ی قطره اشد ریخت پایین اه لعنتی
 
 

_غزل سروش فدات شه سروش برات بمبره گریه نکن ضشقم نریز اون اشد ها 
 رو نریز 

 با شصتش اشد هامو پاک کرد
 

 دستشو ک اشکی شده بود ب*و*سه ای زد
 

سر نمزنی و ..... سونی بود گفت حرا بهمون  صبح  . _غزلم خانومم ب موال 
 این جور حیز هاا 
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 _یعنی....

 _اره یعنی من خر داشتم با سونیا حرا میزدم 
 

خدای من ... من ب ضشقم ب مردم شد کردم ب ضشقش خدا من بهش گفتم 
 خیانت کار

 
 _سروش من من معذرت میخام

 سرمو انداختم پایین شرمم می اومد تو حشاش نگاه کنم
 

تو اگه زشممت هم باشممی برا من _ضشمم  سممروش دیگه نبینم الکی قعر کنی ها 
 قشنگ ترین فرد تو دنیایی

 
 ی نگاه بهش کردم ک حشاش شیطون بود

 
 مسخممممممره باز گفت زشت

 
 _سممممممممروووووشششش زشت ضمته

 
 _ضمم تویی
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 _ِاِااِ 
 

 _اره
 

 ی نیشگون از بازوش گرفتم ک دست خودم بیشتر درد گرفت
 

 میکنه ی نگاه بهش کردم  ک دیدم داره نگاهم
 و ی لبخند غزل کش رولبش 

 
 _هااا لبخند میزنی حرا؟

 
 _فدات بشم من

 
 _خدا نکنه

 
*** 

 
 

 بود ک رسیدیم ویال ۵ساضت 
 ماشین بچه ها بود ولی از خودشون خبری نبود
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 توی ویال رو دید زدم ولی هیشکی نبود

 
 _غزل

 
 _جانم

 
 _تو کلید ویال رو ب بچه ها داده بودی؟

 
 خاک تو سرم 

 
 _نه یادم رفته بود

 
 _وایسا ی زنگ ب زمانی بزنم 

 
 _باشه

 
 _سالم محمدسزمانی(

 
_ 
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 _کماین شما؟؟
 
_ 
 
 

 _اها باشه باشه ماهم االن میاییم
 

 
_ 
 
 

 _گیتار حرا؟!
 

 
_ 
 
 
 

 _ببینم خانم ریس حی میگه
 

 ی نگاه ب من انداخت ک هیچی نفهمیده بودم از مکالمشون
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 _باشه فعال. 
 

 _حی گفت؟
 
 

 _پیش ساحلن گفتن ماهم بریم
 

 _گیتار ؟
 

 _خخخخخ گفت گیتارتو بیار بزن برامون 
 
 

 _واقعا؟
 

 _اره خو البته اگه تو 
 
 

 _نه نه ضالیه ی استراحت و بعد کار های زمین
 

*** 
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 _زمانی؛ بابا سروش بزن دیگه
 

ستن ک  سروش میخا ساضتی بود ک اومده بودیم پیش بقیه و بچه ها از  ی نیم 
 بزنهگیتار 

 
 سروش:باشه دیگه 

 
 

 گیتارشو تو دستش جا بما کرد و با صدای قشنگش شروع کرد ب خوندن:
 

 حه شیرین میشه رویایی  
 

 ک با اسمت شروع میشه
 

 جهان تاریکه وقتی که باضشقت روبرو میشه      رو برو میشه
 

 جهان کوحید وقتی ک تو قلبت جای من 
 

 باشه  بزار اغوش ارومت فقد رویای 
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 من باشه      رویای من باشه
 

 ببین اصال حواسم نیست ب هیچی جز 
 

 خیال تو تمام ضش  و احساسی که دارم 
 

 باشه مال تو
 

 ببین اصال حواسم نیست به هیچی جز دل پاکت 
 

 صدام کن اسممو تا من به یه دنیا بگم 
 

 ساکممممممممتمممممممم
 

 به یه دنیا بگم ساکت به یه دریا بگم اروم 
 

 دونی ک خوبی هات حه تاثیری  نمی
 

 گزاشته روم
 

 ببین بی وقفه تسلیمم به این احساس 
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 خوش اهنگ ب این دلتنگی شیرین 

 نگاه مهربون میدم 
 

 شهاب تیام(• سسکوتم 
 

شتن  شی من با دا شای من  و من غرق خو تمام مدت اهنگ رو خیره بود تو ح
 این مرد مکرور و شیطون هیچی نمیخام هیچی

 
 سروش:تقدیم ب خانومم

 
زمانی ک با سروش تقریبا هم سن و سال بود و باهاش خیلی جور بود صداش 

 در اومد:بابا زن زلیل
 

 سروش:اااا خوب زن ذلیل حیه دوسش دارم
 

 همه براش دست زدن 
 جما خوبی بود تو کار همه جدی بودن ولی در اون صورت جما شوخی بود

 
 _ااا من خرمممم؟؟؟
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 تازه گاوم بودی:|_خر ک بودی 

 
 _غممممممممزل

 
 

 _جمممممممممممانم
 
 

 _فدات بشم همیشه بخند باشه؟ حتی اگه خر بودن من شادت میکنه
 

 _سروش تو خیلی اقایی دوست، دارم 
 

 _من دوست دارم
 

 _خوب بریم؟
 

 بعد ب دنیا بیاد۹_اره فکر کنم اگه ی خورده دیگه بمونیم سودای بابا 
 

 از این همه پرویی دلم میخاست خفش کنم هم خندم گرفته بود هم
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 _سروووشش
 

 با خنده:_جان سروش خوب راست میگم دیگه
 

 _بریم دیر شد 
 ی نگاه ب خودم تو اینه کردم و با سروش رفتیم  پایین

 
 زمانی:سالم

 
 با سالم زمانی سر ها برگشت سمت ما

 
 _سالم همگی

 
 همه باهم سالم کردن

 سروش:_همچینین 
 

 چنین؟_سروش؟ حی هم
 

 _سالم دیگه 
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 _هممممما؟؟ حه ربطی داشت؟
 

 _اااا ربد نداشت؟
 

 _نمی دونم
_تو ک از منم خنگ تری من ب فکر پول پوشمممد بچه بودم تو تو حه فکری 

 بود؟کلد تو فکر رامیتن بودی؟
 

 _حی؟
 

داشممتم میمردم از خنده ولی خیلی ضممایا بود ک تو این جما بخام بزنم زیر 
 خنده

 
 میخاااممم_غزل بچه 

 
 

 _سروش خنگ شدی رفت
 

 _کمال هم نشین
 

 _ولی خدایش تو بچه دوست داری
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شتر مادر  ست دارم اونم بچه ی خودم ولی بی _خوب می دونی حیه!من بچه دو

 بچمو دوست دارم
 

 _حس خوبیه وقتی ی بچه با تمام قدرتش انگشتتو میگیره 
 

 _اوهوم
 

 
           ******* 

 
 

 مون وسد بشینم گریه کنمخستگی دلم میخاست ه
 

 سا ساضتی بود ک اومده بودیم سر زمین
 ولی کار های زیادی داشت

 
 _خانم

 
 _بله؟
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 _اقای زمانی میگن ی سر برین پیششون کارتون دارن

 
 _یاشه

 رفتم سمت زمانی 
 

 _بفرمایید اقای زمانی مشکلیه؟
 

 _بله راستش  این نقشه از همه نقشه ها بیشتر ایراد داره؟
 

 _حرا
 

 _ی نگاه بندازین
 

 نگاهی ب نقشه انداختم افتضاح بود
 اه 

 
 _این نقشه ی کیه؟

 
 _اقای راد
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 نقشه رو گرفتم و رفتم سمت راد
 

 سروش داشت با اقای محمد پور صحبت میکرد و این خوب بود 
 

 رفتم سمتش داشت ادامسش رو می ترکوند
 

 خداااااا
 

 _اقای راد
 

 _بله
 

 منو مسخره کردین؟_این حه نقشه  حی میگه 
 

 _حی میگین خانوم کیانی؟
 

 نقشه رو پرت کردم سمتش سرشو باال اورد و نقشه رفت تو صورتش ای وای 
 اصن حقشه مرتیکه گاووو

 
 _حه با ادب
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 _ک حی ؟؟؟شما امروز برمیگردین تهران و استفا میدین

 
 

 _حممممممممممممممی؟خانم کیانی من ب این کار نیاز دارم
 

 زدم""ی پوزخند 
 _منم ی این نقشه ها نیاز داشتم

 ولی ب ادم بی مسولیتی مثل شما نیاز ندارمممممم
 

 با صدای بلندم همه برگشتن سمتمون 
 سروش خودشو رسوند پیشم ی نفش ضمی  کشیدم 

 
 سروش:حیشده ؟؟؟

 
         *** 

 
 

 سرم داشت میترکید ی پاهام کشش راه رفتن نداشت
 ی هفته از  اون اتفاق افتادمیگذشت تواین ی هفته خیلی اتفاق هاپیش اومد 
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راد برگشمممت سممر کارش اونم با التماس های سممروش ک مادرش مریضمممه 
گ*ن*ا*ه داره و کلی حیز دیگه از شمممال برگشممته بودیم بابا اومده بود قرار بود 

 مراسم ضروسی تا دوهفته دیگه برگزار شه
 دیم دنبال لباس ضروسو من و سروش اومده بو

 قرار بود ضقد و ضروسی باهم باشه
 

 و مراسم تو باغ خیلی بزرگ بابا انمام میشد
 

 تقریبا کل پاساژ رو گشته بودیم ولی هیچ حیز جالبی پیدا نکرده بودم
 

 دلم میخااااست بشینم رو زمین گریه کنم خسته بودم اونم شدید
 

 سروش:غزل اون لباس رو
 

 کرد برگشتمب سمتی ک اشاره می
 وای خداااای من معرکه بود

 ی لباس دکلته ک تا روی کمر تنگ تنگ میشد و کلی نگین داشت 
 و از کمر ب پایین پوا پوفی بود

 ضاش  لباس ضروس های این طوری بودم
 لباس تقربیا ی دنباله ی خیلی بزرگ هم داشت ک لباس رو خیلی شید میکرد
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 ب سمت لباس رفتم خیلی ناز بود

 
 سروش:غزل خوشکله نه؟

 
********* 

 
 از خستگی دیگه نا نداشتم همین م سرمو گزاشتم رو بالشت خوابم برد

 

 ️⭕سمممروش️⭕
 

 خوابم نمیبرد حند ش  بود ک خواب درست حسابی نداشتم
 

 وقتی یاد حشای اشکیش میافتم دیوانه میشم
 لعنتی اه

 
 سرمو گزاشتم رو بالشت
 ساله ۱۹شده بودم ضین بچه های 
 دلم براش تنگ شده بود

 _اه سروش خر شدی تازه دیدش ک
 _وجدان جان تو خفه
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 ی قرص خواب اور خوردم و حشام کم کم گرم شد

 

 ️⭕غمممممممممممممزل️⭕
 

 امروز باید می رفتیم سر زمین 
 

 ی دوش پنچ دیقه ای گرفتم و رفتم سمت کمد لباس هام
 

روسممری مشممکی ور داشممتم ی مانتوی مشممکی تنگ کوتاه با ی شمملوار یخی و 
 لباس هارو پوشیدم

 نقشه هایی  ک روی میز بود رو گرفتم 
 و ضیند افتابی مو زدم رو موهام

 
 مثل همیشه با ادکلون دوش گرفتم

 ضاش  بوش بودم سرد و تلخ 
 درست مثل زندگی گذشتم تلخ بود

 درست مثل خودم سرد بود
 من اگه سروش نبود هیچ وقت گرم نمیشدم

 ار غرور دورم گرفته نمیشدهیچ وقت دیو
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 نسشتم رو ی تخت 
 ی قطره اشد ریخت پایین
 من قاتل بودم قاتل مادرم؟

 سال با انگی ک پدرم بهم داده بود زندگی کردم22من 
 مقصر من نبودم بودم ؟ 

 تقصیر من حی بود ک مادرم سر زا رفت
 من حی بگم 

اغوشممش رو از مادرم مادری ک  فقد اسمممش  می دونم مادری ک هیچ وقت  
 نچشیدم 

 مامان 
 جملش برام ی غریبست ک هیچ وقت اشنا نمیشه میشه؟

 من کودکی نکردم کردم؟
 نه نکردم 

ش  تولد هفت  ش  تولدم رو گریه میکردم حرا ؟حون پدرم  من تا وقتی یادم 
 سالگیم بهم گفت قاتل حون شبه تولد هفت سالگیم فکر خودکشی زد ب سرم

 
 ولی غزل تو خوش بختی  

 اره من خوشبحتم حون سروش رو دارم
 مهم گذشته نیست مهم ایندست 
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با تقی ک ب در اتاق خورد سرمو اوردم باال همین ک خاستم اشد هامو پاک 
 کنم سروش اومد تو

 سروش:غزل خانومم حیشد؟
 جلو پام زانو زد 

 _غزل سروش فدات شه حیشد گل من حیشد شیرین من ؟
 مامان  من هیچی از مادرم ندارم هیچی_سروش من... من هیچ وقت نگفتم 

 سروش من بچگی نکردم من برا مادرم ناز نکردم
 من دلم اغوشش رو میخاد

 منو کشید تو اغوشش
 سروش:غزل گل زندگی من تو تمام دنیای منی خودم میشم مامانت خوبه؟

 
 خندیدم از ته دل 

 قیافه ی سروش  با ی دامن گل دار حه شود
 

 _حرا می خندی؟؟؟؟؟
 

 _اخه ... فکر کن تو بشی مامان
 

 زدم زیر خنده
 همین جور ک میخندید
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 گفت:بخند گل سروش ک نخندی سروش مرده
 

 _دیوانه خدا نکنه
 

 _فدا خانوم کوحولو
 

 _سروش بهم ی قولی میدی؟
 

 _تو جون بخاه 
 

 _اگه ی روز بچه دار شدیم اگه من سر زا رفتم ب بچم نگو قاتل باشه؟
 

 حشاش هم ی برق خوشی بود هم ی اضصبانیتتو حشاش نگاه کردم 
 

 _غزل حرت نگو خودم میکشمت هااا
 

 _اوا
 

 _غمممممزل فکر کن بچه من و تو بابا فداش
 

 با دهن باز داشتم نگاش میکردم
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 سروش:غزل میگم اگه دختر بود اسمشو من انتخاب میکنم پسر تو باشه؟

 
 _سروش خل شدی؟؟؟

 ون فکر میکنم_ااا غزل خول حیه ؟دارم ب بچه هام
 

 _جممممان بچه هامون؟؟؟
 

 _اره دیگه یکی ک کمه 
 

 _سروششش
 

 _جان سروش حاال بگو اسم پسر حی دوست داری؟؟؟
 

 رامتین_اوووومممم....... 
 

 _قشنگه 
 
 

 _اوهوم
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 _خوب اگه بچمون دختر بود اسمشو میزاریم   سودا
 

 _خیلی قشنگه یعنی حی؟؟
 

 _سودا یعنی ضش  ؛سودا
 

 هم قشنگه_معنیش 
 

 حشمم خورد ب ساضت رو دیوارررر
 
 

 یا اوسکررررریمممم
 

 _سروووووششش دیررررر شددد
 

 _غممممممممممزززززل کر شددددددممم
 

 _حرا جیغ میزنی؟؟؟؟؟
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 _تو حرا جیغ ززدددی؟
 
 

 دستمو زدم ب کمرم
 

 _سمممممممممر من داد میززززنی؟؟
 

 _توب من گفتی جیغ جیکوووو
 

 دهنم دستمو گزاشتم رو 
 

 _اااااا اااا من کی گفتم جیغ جیکووو
 

 _همین االن
 

 _سرووووششش،گمشووو دیر شووود
 

 _ررررراااااهووووووووو بلددددم هزار و 
 

 _هزار و حند؟؟؟
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 _خیلی زیاده از هزار گزشته
 
 

 _یعنی من خنگم؟؟؟
 

 _ااا حرا ب خودت میگی خنگ 
 

 _من ..... من ... من ب خودم گفتم خنگ؟
 

 غزی باز تو لکنت گرفتی بریم پیش ی دکتر _ااا 
 

 _مریض ضمته
 

 _ضمم تویی
 

 _ااا
 

 _ن به
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 _ماشین بیموه 

 
 _سروش خفتمممم میکنمممممم

 
 

 اتاق من حوری بود ک هر حی داد و حیغ حیغ میکردی صدا پایین نمیرفت 
 

 _بی شوهر میشی می ترشی
 

 _شوهر فراونه
 

 _اون ک اره هیشکی تورو نمیگیره
 

 _فعال ک یکی خر شد گرفت
 

 _اوووهوومم خیلی نانازه
 

 با سروش ب سمت مکازه رفتیم 
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 لباس رو پوشیدم انگار برای من دوخته شده بودم خیلی خیلی قشنگ بود
 

 سروش:خانومی پوشیدی؟
 

 _اره
 

 جملم تمام شد سروش اومد تو موهامو باز کرد در و بست
 _غمزل میگم.....

 " روشو کرد سمتم"
 
 

 شد تو حشامخیر 
 

 سروش:غزل لعنتی تو این حشا حیه ک نمی تونم ازش حش ور دارم هاا؟
 

 مثل خری ک بهش تیتاب میدن ذوق کردم
 

 یا همون"قند تو دلم اب شد"
 

 ی دستی تو موهاش کشید
 همش وقتی کالفه بود این کارو میکرد 
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 _غزل می تونی خودت در اری؟

 
 _هااا؟

 
 _لباس رو 

 
 _اهاااا اره اره

 روشو کرد سمت در ولی
 یهو برگشت سمتم پیشونیم رو ب*و*سید و رفت بیرون اوخی بچمممم

 
 ی نگاه  دیگه ب خودم تو اینه کردم

 ی ب*و*س برا خودم فرستادم
 خودشیفتم دیگه

 
شت  سمت خانومی ک پ شیدم ب  لباس رو در اوردم و لباس های خودم رو پو

 میز بود رفتم سروش هم پشت سرم اومد
 

 ب خانم این لباس رو میبریمسروش:خو
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 زنه:قابل نداره
 

 سروش:خواهش میکنم 
 
_2۵۰ 
 

 جمممممممممااااااان دومیلون و پونصد حه خبرررررره
 

 سروش کارتشو ب سمت خانومه گرفت
 

 رمز-
 
_۳۵۷۸ 
 

********* 
 
 

ی روز مونده بود ب ضروسممی دل تو دلم نبود سممروش رو بعد از خرید لباس 
 ک برای خرید حلقه رفته بودیم ضروس فقد ی بار دیدم

 
 با صدا زنگ گوشیم ب سمتش حموم بردم
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 مریم بود دلم براشون تنگ شده بود 

 
 گوشی رو ورداشتم همین ک خواستم حرا بزنم مریم شروع کرد

 
 _میمون گوریل اس  قرمز خرحنگ 

 
 _ضلید سالم 

 
 _غزی حرا نزن ک خیلی ازت دخلوریم 

 
 ح  داشتن حی میگفتم

 
 بکش داشت فداش بشم مثل خواهرم بودصداش 

 
 _مریم ابمی

 
با بکض:غزل نامرد قبل این ک سممروش بیا حدا اقل ی سممر ب ما میزدی انقدر 

 غریبه شدم ک خبر ضروسی خواهرمو از ی نفر دیگه بشنوم؟
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 _مریم ب خدا کار هام زیاد بود ببخشید
 
_ 
 

 _مریم ضشقممم
 
 

 _گمشو حندش 
 
 

 _برو بمیر بیشعور
 
 

 _بخندم؟
 

 _ب بیشعوریت؟
 

 _غزی
 
 

 _مرگ
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 _غزی خاله غزی 

 
 

 مریم دست بیاد تو دهنت صدا میده هااا_
 
 

 _یعنی ضش  میکنم حرص میخوری
 

 با مریم خداحافظی کردم قرار شد برای
 
 فردا صبح با من و سونی بیاد ارایشگاه  

 ی اس ب سروش زدم"سالم خوبی"به 
 

 غزی ی ثانیه نکشید جواب اومد"سالم 
 اوره ضالیم"

 شش می دونه بدم میاد هی میگه زدم: "غزی ضمته" 
 جواب اومد:

 
 "نه ضشقم غزی زنمه ریس شرکت هم هست" 
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 زدم:

 "من ک کسی رو ب اسم غزی نمیشناسم"
سی خوب غزی خانومه ما ی نمور     شنا سی االن میگم ب شنا اس اومد:ااا نمی

 ناسی؟حاغه ضیند ته استکانی داره ابروهاش خفن میش
 

 زدم:سروش من حاغم؟من ابروهام خفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

 ای اومد:سااا خانم کی باشما بود  (
 

 دیگه جوابشو ندادم ی زنگ ب کیمی زدم 
 بعد ده تا بوق با صدا خواب الودش 

 
 جواب داد_هووومم 

 هیچی نگفتم 
 
 اینم دوسته ما داریم کال ضادتش بود تا بهر میخابید 
 
 کیمی:الووو    
 

 _مرگ جا سالمته     
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 _غزل تویی؟؟؟

  
 _ن پ روحمه   
  

 _بیشعورررر دلم برات ویرگول شده بود حلکوز       
 
 

 _حه ابزار احساساتی       
 
 
 _قابلتو نداره  بوفالو جون 

    
 ضاش  کیمی بودم با مریم و کیمی از اول دبستان دوست بودم   
 
 کیمی؛هی مردی؟      
 

 _نه بنال    
 

 _اوا تو منو از خواب نازم بیدار کردی       
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 _مگه خرسی حه خبره انقدر میخوابی        
 _گمشو من االن نباید با تو حرا بزنم    

 لحنش ناراحت بود حدس میزدم حرا
 
 من:کیمیا ب خدا یهویی 
 
 
 

 کیمی:حی یهویی شد؟
 
 

 _تو حرا ناراحتی؟
 
 

 حی یهویی شد؟ کیمی:ن زنگ میزنی حیزی ن ... وایسا ببینم
 
 

 ای وای نمی دونست باز بد تر
 
 

 _مگه کارت ب دستت نرسید
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 _نه

 
 من:میرسه تا بهر

 
 

 کیمی؛حیشی کارت ایشالله مردی ختم گرفتی؟؟
 

 _خر میمون اس  زد ااورانگوتان خودت بمیری من تازه فردا ضروس میشیم
 
 

 کیمی:حمممممممممممی!!
 
 

 _اه حته یواش تر
 
 

 کیمی:حی گفتی غزل ضروس ؟
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 _ادهساره(
 

 انگار داشت گریه میکرد دلم ریش شد
 

 _کیمیا
 

 
- 
 
 

 _ابمی
 

 _فدای ابمی بشم تو داری ضروس میشی اون وقت من االن باید بفهمم؟
 

*** 
 

 صبح با االرام گوشیم بیدار شدم
 مریم و سونی بیان۷بود قرار بود تا ساضت ۶ساضت 

 
 مامانی ک هیچ وقت نداشتمدلم مامانمو میخاست 
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 ی نگاه ب گوشیم کردم دیدم ی اس اومده:
 

 ضآِشقت کہ ُشدم
 استَفهمیَدم فآتحہ ِدلم خوآنده

 َوقتے دیَدم
 َشودی آرزوهآم بہ تممممممو َختم مےَهمہ

 دوست دارم غزلم
 

 اس سروش بود اس ام اس رو دباره خوندم 
 ختمتمام وجودم پر شد از خوشی من کنار سروش خوشب

 
 دیقه رو نشون میداد ۶:۴۹دیقه ای گرفتم . ساضت ۱۰یه دوش 

 ی لباس راحتی پوشیدم
 همین طور داشتم لباس هامو میپوشیدم ک گوشیم زنگ خورد

 
 اقامون بود

 _سالم
 سروش:سالم ضش  من خوبی نفس سروش؟

 
 _میسی تو خوبی؟
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 _اره فدام شی

 _باز تو پرو شدی؟
 
 

 شی؟_ااااا حی میشه فدا اقاتون 
 

 خندیدم :حاال قامون اجازه مرخصی میدی فدات شم؟
 

 _اجازه ماهم دست شماست بانو
 

 _خدا نگهدار
 

 _ب سالمت گلم
 

 همین ک قطا کردم صدا اا اا اومد 
 رفتم سمت اا اا مریم و سونی و کیمیا بودن

 دیش  بهم گفته بود ک میاد
 

 درو وا کردم 
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 و رفتم سمت در 
 

 کیمی:ضروس خانم
 

 سالم_ضلید 
 

 سونی پرید بکلم: وای غزل برادرزاده من کی ب دنیا میاد؟
 

 خواستم جوابشو بدم ک کیمی سریا گفت:امشبممممم 
 

 حشام شد تقد قورباغه اینا حی میگن وا
 

 مریم:گمشین بسته دیگه
 کیمی:ااا تو حی میگی حلکوز؟

 
 مریم:من حلکوززززممم؟

 
 کیمی هم ک پرووووو:اره دیگه مریم حلکوزززز
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همین ک جملش تمام شد مریم افتاد دنبالش هر دو فرک بودن تو دویدن ولی 
 کال هیشکی ب پای کیمی نمیرسید

 ی بارم با بچه ها دانشگاه رفته بودیم کوه
شین رو ممبور  سابقه دو میزارن اخر هم کیمی میبره و اف شین هم م کیمی و اف

 میکنه ک تا پایین کوه ب کیمی کولی بده
 نامزد نبود اون موقا ها هنوز

 لبخندی با مرور خاطرات نشست گوشه ی لبم
 کیمی:هی خر ب حی لبخند ژیکون میزنی؟

 
 _ب تو ی خر

 
***** 

 
 حهار ساضت تمام زیر دست ارایشگرم حتی نمیزارن خودمو ببینم 

 خسته شده بودم
 

سته گل رو داد  سروش د سرمو اوردم باال  ست و کل کل بچه ها  صدای  د با 
 داستم

 ر:ماشاللهفیلم بردا
 

 کیمی شنلمو داد دست سروش 
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 اومد جلوم ایستاد:ضش  من ناز شدی
ی نگاه دیگه بهش کردم صورتشو شیش تیغ کرده بود موهاشو داده بود باال کت 
مشممکی و بلوز سممفید با شمملوار مشممکی پوشممیده بود با یه پاپیون مثل همیشممه 

 خوشتیپ
 کاله شملو اروم گذاشت رو ی سرم گوشمو ب ارومی ب*و*سید 

 دست هاشو گرفتم و باهم رفتیم سمت در
 قرار بود سونی و مریم و کیمی با هم برن باغ برای ضقد 

 
 ماهم قرار بود بریم اتلیه

 
*** 

 
 سروش:امش  ضش  بابا....

 نزاشتم ادامه حرفشو بزنه 
 سروش-
باغ بودیم و از وقتی کار های اتلیه تمام  دوست داشتم خفش کنم نزدید های  

 شده بود داشت درباره ی بچه حرا میزد
 
 

 _جااااان سروش
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 _خفت میکنم هاا

 
 _نزن این حرفمو بچت بی پدر میشه

 بحث کردن باهاش فایده نداشت
سم ۸ساضت  شه و بعد از ضقد مرا سم ضقد با سالن باغ مرا بود قرار بود اول تر 

 اصلی ک توی باغ بود
 

 همین ک ماشین ما پیمید پیش در کلی ادم ریخت دم در 
سروش اومد سمت در من و در رو باز کرد دست هامو تو دست هاش قرار دادم 

 و پیاده شدم 
 دست هام کشیده شد تو دست های گرمش

شتم رو فرش قرمز رنگی جلو پام پهن بود و طول زیادی  باهم اولین قدم رو گزا
 داشت 

ر ایسممتاده بودن و گل های رز قرمز و سممفید رو تو هوا کنار های فرش حند نف
 پخش میکردن و فضای رویایی رو ایماد کرده بود

 
 صدای کل کل و اهنگ کر کننده بود همه بودن 

 بابا اومد سمتمون پیشونی هر دومون رو ب*و*سید 
 مامان سروش هم پیشونی هامون رو ب*و*سید

*** 
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 تو اینه خیره شدم ب سروش 
خوشبختی رو ازم نگیر قران رو گرفتم و ی ایه رو باز کردم و شروع کردم خدایا 

 ب خوندنش
ضاقد:دوشیزه ی مکرمه سرکار خانم غزل کیانی ایا وکیلم شما را ب ضقد دامممم 

 اقای سروش رادمنش با مهریه ای ی جلد قران کریم و اینه و شمدان
 ر بیاورمبا ممممممم سکه ی بهار ازادی +شاهرگ گردن اقای داماد د

 اول همه رفتن تو بهت ولی بعد صدای دست و جیغ همه رفت هوا
 سونی:ضروس رفته نقشه بکشه

 حشام شد قد غورباقه هر حی رو شنیدم حز این
 ضاقد:برای بار دوم ضرک میکنم ایا وکیلم؟

 مریم:ضروس رفته گل بچینه
 

 ضاقد:برای بار سوم ضرک میکنم ایا وکیلم؟
 

 ادکیمی:ضروس زیر لفظی میخ
سممروش ی جعبه مخمل شممکل در اورد و گردن بند خیلی قشممنگی ک روی 

 پالکش اسم روش ب التین هد شده بود رو انداخت گردنم
 ضاقد:ضروس خانم وکیلم

 ی نگاه ی کیمی کردم ک گکتم نکنه باز بخواد حیزی بگه
 کیمی:ها حیه؟؟من بمات بگم بله؟
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 با این حرفش همه زدن زیر خنده

 
 شد تو دست های سروشدستم هام کشیده 

 حشامو بستم من کنار این مرد خوشبختم
 _با اجازه پدرم و بقیه بزرگ تر ها بله

 
شمم  باهمه خوبی هاش تمام شممد و ما االن رو بروی خونه ی سممروش ک از 

 امش  قرار بود بشه خونه ی ما ایستاده بودیم
 کیمی  و مریم اشد میریختن دوسشون

 داشتم 
 

 پیشونی مون رو ب*و*سیدبابا اومد سمتمون 
 بابا:غزل منو ببخش

 
 من:بابا من شما رو بخشیدم اگه اون شرکت نبود من اینحا نبودم

 
 بابا حشاشو بست حشاش قرمز یود

رو کرد سمت سروش:سروش پسرم این دختر ک کنارت ایستاده یادگار ضشقمه 
 من ازش خوب مواببت نکردم تو مواببش باش

 غزله سروش:من تمام سعیم خوشبختی
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 بابا رفت مامان مهری سمامان سروش( و سونی اومدن سمتمون

شتی ب خودم بگو   شکلی دا ست هامو گرفت مهری جون:غزل دخترم اگه م د
 من قبل از اینکه مادر سروش باشم مادرتوم

 
 خدای من این زن حقدر قلبش پاک

 کشیده شدم تو اغوشش 
 دوسش داشتم مامانم بود اره مامانم

 
 پاک کن اون اشد رو برادر زادم کی میاد؟ سونی :هی غزل

 
 پوا این خواهر بردا رو مخ من بودن

 
 _سووووونی 

 
 خنده ای کرد و رفت کم کم همه رفتن

 با سروش ب سمت خونه رفتیم
 

 در خونه رو باز کرد اول من و بعد سروش وارد شد
 خونه ی خیلی خیلی قشنگی بود
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 ست خونه سفید مشکی بود 

 
 و میرفت سمت باال رفتم سمت پله ی پله می خورد 

 
 اول کفش هامو در اوردم و همون جور پرت کردم 

 ک با صدای اخ سروش برگشتم سمتش
 

 خاک ضالم کفش دقیقا خورده بود تو صورت سروش
 

 سروش:غزل دستم بهت برسه
 

 از پله ها دویدم باال روی اخرین پله دست هاش حلقه شد دور کمرم 
 

 ا ضشقم؟زیر گوشم زمزمه کرد:کم
 

 مور مور شدم بربان قلبم باز رفت رو هزار
 

 حشامو بستم ک حس کردم رو زمبن و هوا معلقم
 

 _سرووش منو بزار زمین
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 _نمیخااام

 
 ب سمت دری رفت و با پاش درو هل داد

 
 اروم منو نشوند روی صندلی  میز توالت شروع کرد ب یاز کردن موهام

 
 کارش تموم شد  بعد ی نیم ساضت ک برا من ی سال گذشت

 
 وادارم کرد بیستم 

 قلبم از جاش داشت کنده میشد
 

 زیر گوشم زمزمه کرد:غزلم؟
 _جانم

 
 برگشتم سمتش  توی حشاش خواستن بود خواهش بود

 
 حشامو بستم سروش شوهرم بود 

 
 حشامو اروم باز کردم
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********* 

 
ش یه ماه از زندگی من و سممروش میگزره من هر روز ضشممقم نسممبت ب سممرو

 بیشتر میشه 
 

 صبح بود۱۱ی نگاه ب ساضت کردم 
 کار های سروش دوبرابر شده بود هم ب شرکت خودش باید میرسید هم من

 
 ولی بازم با این حال اجازه نمیداد من برم سرکار

 
 رفتم سمت اشپز خونه تصمیم گرفته بودم

 زرشد پلو درست کنم
 اول  ی ماسد زدم رو دهنم 

 
 میخام بال در ارم  وقتی ب امروز فکر میکنم

 
 از دیروز تاحاال حالم زیاد خوب نبود هر حی می خوردم تو باال می اوردم 

 
خودم ی حدس های زده بودم ولی خوب بازم امروز صممبح برای اطمینان ب 

 ازمایشگاه رفتم
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 وقتی جواب مثبت رو دیدم میخاستم رو ابر ها بودم
 

 باورم نمیشد دارم مادر میشم
 حه حس شیرینی بود

 
 بچم سه هفتش بود 

 
 و سروش هنوز نمی دونست

 
*** 

 
 با صدای زنگ در  ماسد رو در اوردم و گزاشتم رو میز اشپز خونه

 ب سمت در حرکت کردم
 اقامون بود

 
 در و وا کردم

 _سالم اقاه
 

 _سالم شیرین بنده
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 کیفشو ازش گرفتم 
 

 ی ب*و*سه ی کوتاه ب لپش زدم
 سروش:غزل حه بویی میااااد

 حی؟_بوی 
 

 _اوومممم... زرشد پلو
 

 _حتما مال همسایست
 

 قیافش گرفته شد می دونستم ضاش  زرشد پلوه
 _اااااا

 
 ب سمت اشپز خونه رفت 

 خاستم جوابشو بدم ک 
 

 سروش:غزل ماسد میزنی تو خونه
 

 حاال وقتش بود
 _اره خوشکل مامان اذیت میکنه
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 حند لحظه با تعم  نگاه کرد
 

 سروش:خوشکل کی؟
 

 کل مامان_خوش
 دستمو گزاشتم رو شکمم

 اومد روبروم ایستاد
 

 سروش:غزل مرگ من راست میگی؟
 

 _حند دفعه بگم جونتو قسم نخور؛اره راست میگم
 

 همین ک حرفم تمام شد کشیده شدم
 تو اغوشش

 
 _وای غزل باورم نمیشه دارم بابا میشم

 
**** 

 
 امروز قرار بود بریم خونه ی مهری جون
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 هنوز نمی دونستن
 

سرم  شیدم موهامم باالی  شکی پو شلورای م سفید با جوراب  ی پیراهن کوتاه 
 جما کردم ک حشامو کشیده تر میکرد

 ی رژ قرمز زدم با رژ گونه ی اجری 
 صندل های سفید مشکیمو پوشیدم

 سروش حمام بود
 مانتوی مشکی بلندمو با شال سفیدمو گزاشتم روی تخت ک موقا رفتن بپوشم

 
 ممزلسروش:غممممممممم

 
 +حیه

 
 _حوله

 
 +نوکر بابات غالم سیاه

 _غزل حولههههههه
 

 +االن
 

 حولشو دادم بهش 
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 سروش:غزل لباس هامو بزار رو ی تخت
 پوفمم دلم میخاست خفش کنم

 رفتم سمت کمد
 

 کمد لباس هامون ی مدلی بود ک از بیرون انگار یکی بود ولی از داخل دو
 تا در داشت

 
 کردم ی بسم الله گفتمو و در باز

 همین ک درو وا کردم کلی لباس ریخت بیرون
 

 یااااااا خدااااااااا
 

 سروش:اااا حرا لباس هاس منو ریختی بیرون
 

شل*خ*تگی  شونه ای از ستم که لباس های توروبریزم بیرون اینان +بنده بیکارنی
 های اقاست تادروبازکردم همه ریخت بیرون

 
 _واحراضی  میذاری رومردت ضیعفه

 
 تلخه اقاغوله +حقیقت 
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_من به این خوشمتیپی کمام شمبیه غوالسمت االن بیرون برم همه دخترامیوفتن 

 دنبالم 
 

 +همه دختراغلد میکنن باتو
 

 _قربون خانم حسودخودم برم 
 

 دستموگذاشتم روی شکمم وباصدای بچگونه ای گفتم
 

 +اورین بابایی بایدقرفون مامانیم بری وگرنه باهات قهل میکنم 
 

 باخنده نزدیکم شد_اخخخخ من فدای خوتومامانت بشممسروش 
 

 +خدانکنه دیوونه 
 
 

اومدبکلم کردتواغوشممش احسممماس خیلی خوبی داشممتم اون بهترین بودهم 
 همسرخوبی هم پدرخیلی خوبی میشدبرای بچمون 

 
 خدایااین خوشی هاروازم نگیرمن تازه دارم روی خوش زندگی رومیبینم 
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 +سروش  میترسم 

 
 س سروش _ازحی نف

 
 +ازاینکه روزی این خوشی هامون تموم شه توکنارم نباشی ودوسم نداشته باشی 

 
 _غزل این حرفاحیه منوتوهیچوقت ازهم جدانمیشیم 

 
سیت  شی دلم می خواد دترجن سرو شه واییی  +اومیدارم همینطورکه تومیگی ب

 نینیمون روبفهمم 
 

 _هرحی خدابخوادهمونه مهم اینه سالم باشه 
 

 اره ولی من دخمل دوست دالم ولی کاش دوقلوبود +اون که
 

 _غزلللل
 

 +واخ  حیه 
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 _باورم نمیشه توکه اصالبچه دوست نداشتی من میگفتم حرص میخوردی 
 

ست دارم  شدن رودو شدم حس مادر +اون ماله اون موقا هابوداالن که حامله 
کرمیکنی فخیلی خوبه وقتی فکرمیکنی یه بچه داره تورحمت رشدمیکنه به این 

 بعدنه ماه میتونی بکلش کنی خندیدناش وببینی 
 

 _منم. خیلی خوشحالم ازاینکه دارم پدرمیشم
 

 من:سروش بریم دیر شد
 

****** 
 

 با سینی شربتی که جلوم قرار گرفت سرمو باال اوردم
 

 مهری جون :بفرما دخترم
 بلند شدم سینی رو ازش گرفتم

 _شما حرا ...بیشنید  
 

 لی تعارا نشست سر جاشمهری جون با ک
 

 سینی ی شربت رو ب طرا سونیا گرفتم
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 اروم ک فقد خودش بشنوه گفتم

 بگیر ضمه جون دستم شکست-
 سونی ی نگاه بهم کرد و با صدای اروم گفت

 مرسی ....-
 خواشت جملش رو ادامه بده ک ی دفعه بلندگفت:حی ضمه ؟؟

 
 خاک ضالم این دختره صداش حه بلنده

 
 مهری:ضمه کیه؟

 
 سروش رو کرد ب مامانش ریلکس لیوانشو گزاشت رو میز و گفت:سونیا

 
مهری جون ی نگاه ب من ی نگاه ب سممروش کرد ک سممرمو انداختم پایین 

 خحالتی نبودم ولی خوب دیگه
 

 یه قطره اشد از حشمای مهری حون ریخت پایین
 رفتم نزدیکش سینی رو گزاشتم رو میز

 
 _مهری جون .. 
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شو اورد باال  شاش حی بود ک وادارم میکرد بهش سر نگام کرد خدایااااا تو ح

 بگم مامان
 بزبون اوردم "مامان"

 
 مهری جون منو تو اغوش خودش کیشد

زیر گوشممم گفت: غزل مادر خیلی خوش حالم خیلی باورم نمیشممه یعنی واقعا 
 من دارم مادربزرگ میشم؟

 
 گونشو ب*و*سیدم ب اندازه مادر نداشتم دوسش داشتم

 
 خودمم باورم نمیشه دارم مامان میشم حس قشنگه نه؟-
 

 مهری جون:اره مادر 
 

 از اغوشش جدا شدم دست هامو تو دست هاش گرفت 
 

 اروم زیر ل  زمزمه کرد:غزل مادر قبال هم بهت گفته بودم االن هم میگم 
 من قبل اینکه مادر سروش باشم مادر توم .

 
***** 
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 جیغ جیا های سونی رو فاکتور بگیریمش  خیلی خوبی بود البته اگه 

 
 سروش تو اشپز خونه بود

 خدا من از دست این اخر دیوانه میشم
 در یخچال رو باز کرده بود و خیلی ریلکس داشت توشو نگاه میکرد

 
 مکرور بود گاهی اخمو میشد ولی

 وقتی تنهابودیم میفهمیدم سروش واقعا شوخه 
و جما های دوسممتانه بود در غیر این خنده هاش فقد و فقد برای تو خونه و ت

 صورت میشد کوه غرور
 

 حشامو بستم دستم رو گزاشتم رو شکمم ک هنوز صاا بود
 

 ب سمت اتاق خوابمون رفتم 
یر   ج  ز یش ی و ند ل ب که  مز  قر یر  حر خواب  باس  ل با ی  مو  باسممم ل

 ب*ا*س*ن*م*بود
 

 تو تخت دراز کیشدم ک در اتاق بازشد 
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 ه*ن*ه*و سروش با باال تنهی ب*ر*
 تو حار حوب در قرار گرفت

 
 پیراهنش تو دستش بود

 ی نگاه بهم کرد و پیراهنشو پرت کرد تو کمد
 

 یعنی خداااای شل*خ*ته بود
 

 _سروووووشششش....
 

 داغی ل  هاش نزاشت ادامه ی حرفمو برنم
 

 دستمو حلقه کردم دور کمرش
 

 سروش:غزل؟
 

 موهای خوش حالتشسرش روسینه م  بود و دست های من فرو رفته تو 
 

 _هوم
 

 _دوست دارم
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 _منم دوست دارم اقامون
 

 دلم برای غزل تنگ شده بود
 

 سه روز میشد ک خونه نیست
 

 دلم بکلشو می خواد 
 

 ی نگاه تو اینه ب خودم کردم
 

 حشام حالتش ی جوری بود طوسی با رگه های ابی
 ولی همش لنز ضسلی میزاشتم

 
 دید خخخ غزل ی بار منو با این حشم ها 

 
 کال از طوسی خوشم نمی اومد 

 
 برای همین حه تو خونه و حه بیرون لنز ضسلی میزاشتم

 
 مطمنم غزل متوجه نشده بود
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 االن دقیقا حهار ماه و حهار روزش بود

 
 از وقنی رفت از خواب و خوارک افتادم 
 

 و فقد دلمه ک غمزل رو با تمام وجود صدا میکنه
 

 وردم لنز های ضسلیمو از حشام در ا
  

 صورتم  اصالح نشده بود
  

 و تو صورتم فقد حشام بود ک مورد توجه بود
 

 طوسے با رگه های ابی 
 

 حشام رنگ حشای بابام بود
 

 از فکر این ک تا حند ما اینده خودم بابا میشم غرق خوشی شدم
 

 روی تخت دراز کشیدم بالشت غزل زو تو اغوش کشیدم
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 بوی غزل رو میداد
 

 شد ب منبا ارامشم رو دیوارنگاهم کشیده 
 

 از روزی ک رفته بود شمال ضکسشو بزگ زدم رو دیوار روبروی تخت 
 

 غزل تو لباس ضروس 
 

 اروم میشدم وقتی بهش نگاه میکردم
 

 دستمو فرو کردم تو موهاش
 

 ضاشقش بودم
 

 با تمام وجودم...
 

 پلد هام کم کم رو هم افتاد و ب خواب رفتم
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 ود ک ی درد شدید پیچید رو ناهیه ی شکمم نمی دونم ساضت حند ب
 

 اول فکر کردم مثل درد های گزشتست ولی کم کم داشت درد هام زیاد میشد
 

 _سممروش
 

 _هوممم
 
 

 _پاشو فکر کنم وقتشه
 

 ضرق سرد اد کمرم سر خورد پایین
 

 سروش خوابالود گفت:اخه توله سگ االن وقت ب دنیا اومدن بود
 

 دفعه هوشیار شداز درد جیغ کشیدم ک ی 
 

 تندی رفت سمت کمد و ی شنل و شال ور داشت اومد شنل رو پوشیدم
 

 ی دفعه حس کردم رو زمین و هوا معلقم
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 درد داشتم 
 لبم رو گاز گرفتم 

 منو گزاشت صندلی جلو و خودشم سوار شد
 و 

 با اخرین سرضت روند
 ب سونی زنگ زد ک بیان بیمارستان و قبلش ساک یچه رو هم بیارن

 
 

 دیگه داشتم می میمردم
 
 

 سروش پیش بیمارستان زد رو ترمزسریا ی برانکارد اوردن و منو گزاشتن روش
 

 جلو در اتاق ضمل دست های سروش رو گرفتم
 

گه.... من ..... نبودم.... بچمو خوب بزرگ کن.... بهش  _سمممروش..... ا
 انگ.... قاتل بودن نزن.... دوست دارم...

 
 بودنبیحسی ای ک بهم زده 
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 اثر کرد و هیچ نفهمیدم
 

شروع  سروش حهار پرس  غذا اورد منم مثل نخورده ها  موقا ی ناهار بود ک 
 کردم ب خوردن واقعا گشنم بود

 سرمو باال  اوردم ک با سه  کله ک با تعم  داشن نگاهم میکردن مواجه شدم
 من:حیه ؟؟؟انقدر زشت شدم؟

 
 نگو ولی کیمی:زشت ک بودی ولی غزل ی هلویی شدی ک 

 
 مریم:حند وقته غذا نخوردی؟

 
 _دیش  تا حاال

 
 سونی:اوخی

 
بالخره سمماضت ها خسممته کننده ب پایان رسممید با کمد کیمی لباس ضروس 

 خوشکلمو پوشیدم لباس انقدر پوا داشت ک  کلی جا میگرفت 
 

 کیمی:وای خره حه ناز شدی
 

 _نظر لطفته اردک جون
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 کیمی:اردک بچته

 
 _بچم کما بود

 
 کیمی: امش  میاد

 
 ی نیشگون از بازوش گرفتم ک جیکش رفت هوا

 
 ی تقی ب در خورد و بعد مریم سرشو اورد تو 

 همین ک نگاهش ب من افتاد رفت تو بهت
 

 مریم:وای خدای من غزل حه ناز شدی
 

 _مرسی حاال گمشین کنار خودمو ببینم
 

 کیمی شنلمو گرفت و باهم از اتاق اومدیم بیرون 
 

   ت  کفش هام همه ی نگاه ها برگشت سمتمبا صدا ت
 صدای پچ پچ اطرافین بلند شد



 335 یارث پدر

 
 _حه خوشکله

 _وای شبیه ضروسد هاست
 منم ک خدای اضتماد ب نفس با ناز رفتم سمت اینه قدی 

 
 ارایشگر پارحه ای ک رو اینه بود رو ورداشت

 خدای من این دختری ک تو اینه میدیم خیلی ناز بود
 شکل شده بودمباورم نمیشد خیلی خو

موهای بلندم ب صممورت فر های درشممت در اومده بود و باال سممرم با ی مدل 
تاج قرار گرفته بود جلوی موهامو کج  خاص درسمممت شمممده بود و همه توی 

 حالت دار بود
 سونی:وای غزل پشت لباست حه نازع

 
 راست میگفت ضاش  پشت لباسم بودم 

دقیقا تو گودی کموم ی حالت قل  مانند با  تور های طرح دار داشمممت ک   
 روی تور نگین ها کوحبد داشت ناز بود

 رو تقریبا باز بود
 

 با صدای ارایشگر حشم از اینه ور داشتم:اقا داماد اومدن
 

 قلبم رفت رو هزار انگار بار اول بود ک میخاستم ببینمش 
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 سرمو انداختم پایین با صدای قدم هاش ک نزدید میشد 

 دلم براش تنگ شده بود برای اغوشش 
 سروش:سالم ضروس من کو

 سونی:ضلید سالم حه هولی
 

 سروش:دلم براش تنگ شد
 

 من پشت بهشون ایستاده بود و هنوز ندیده بودمش
 فیلم بردار هم اومده بود   
 
 صدای قدم هاش  نشون از نزدید شدنش میداد برگشتم سمتش  

 حشماش خیره شدم تو
 دست گل از دستش اوفتاد

 هیچی برام مهم نبود جز سروش 
دال شدم ک دست گل رو بردم ک همزمان سروش هم دال شدو دست هام ب 
دست هاش خورد سرمو اوردم باال خیره شدم تو حشای مردی ک تمام زندگیم 

 بود
 

**** 
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 سونی اومد سمتمون 

 سونی:بابا نمیخاین خودتونو تکون بدین
 

 بریم؟؟ سروش:غزل
 

 _بریم
 منم ک ضش  ر*ق*ص 

 همین ک ما رفتیم وسد همه رفتن کنار
ست  شو دو صیدن اهنگ شروع کردم ب ر*ق* شد با ریتم اهنگ  شروع  اهنگ 
 داشتمس"اهنگ بی قراره دلم_ شهاب تیام" شرمنده دیگه متن اهنگ رو ننوشتم(

 سروش هم مردونه می ر*ق*صید
 تیم نشستیم سر جامونبا حند تا اهنگ دیگه هم ر*ق*صیدم و رف

 
 کیمی و افشین  در حال ر*ق*ص بودن زوج خوبی بودن

 افشین یهو از وسد رفت پیش ارکستر و  
 بعد حند دیقه اهنگ حسین تهی بامرام پخش شد :

 سالم بامرام شدی شبیه باورام
 استه دلو رو میکنم تا ک بر*ق*صی تو برام 

شین ی کاله گرفته بود و دور کیمی می حرخید و  "وای خدا خیلی باحال بود اف
 می ر*ق*صید"
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 می دونی کیم؟دباره تهی

 بهم میگی خواستی  اینو خودم می دونم
 تو منو میخاستی اره اینم خودم می دونم

 ضمیبم معلوم نه دنبال بهونم 
 ک فقد بزنم  بکوبم بخونم من بیخیال زمونم

حال مون  خوب بوده و  ثل همیم دور هم جمعیم  مه م ثل تو ه مه م تو ی ه
 بهتریم ..............

 نصف اهنگ رو نخونده بود ک اهنگ قطا شد و ی اهنگ مالیم پخش شد
 ارکستر:ضروس خانم و اقای داماد افتخار بدین

 صدای دست ها رفت باال 
 سروش دست هامو گرفت و بلند شدم

 یه دستمو دور کمرش حلقه کردم 
 

 و ی دستمو گزاشتم رو شونش 
 

 حلقه کرد دور کمرمسروش دست هاشو 
 سروش:اوخی حه خانم بکلی ای دارم

 
 _ببند دهنو
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 سروش:ای بابا همه حرا های ضشقوالته میزنن خانوم مارو باش 

 
 _خوب ضشقم بگو خوبه؟

 
 ماه دیگه بچمون میاد۹_اره فدات شم 

 
 با کفشم کوبیدم تو پاش

 
 سروش خنده ای کرد:امش  ک تنها میشیم 

 
 دیگه هیچی نگفتم

 
ک تموم شد دست هامو ب*و*سه ای زد ک با این کارش صدا سوت ها  اهنگ

 رفت باال
 

****** 
 

 ماهای سوِم بارداریمو طی میکردم
 

 شکمم ی خورده برامده شده بود 
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 قرار بود کیمی و افشین بیان خونمون
 

ی نگاه ب مریم خانم که در حال اشممپزی بود کردم ی پیرزن بامزه با صممورت 
 حوروکیده 

 
خدا خیلی زحمت میکشمممد نزدید ب ی ماه بود ک صممبح می اومد و بنده 

 غروب میرفت زن خوبی بود 
 

 رفتم تو اشپز خونه
 

 _ خسته نباشین .کاری ندارین مریم جون؟
 

 _الهی فدات شم دخترم نه مادر کاری ندارم
 

 گونشو ب*و*سیدم خیلی دوسش داشتم خیلی مهربون بود
 

 _خوب حی درست میکنین؟
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 با مرغ مادر_زرشد پلو 
 
 

 رفتم سمت اتاق خواب مشترکمون
 

شین هم قرار بود ۵ساضت  سروش می اومد کیمی و اف ساضت دیگه  بود و تا ی 
 به بعد بیان۷ساضت 

 
 ی شومیز سفید و ی شلوار مشکی گزاشتم رو تخت

 
 رفتم سمت میز توالت

 
 ی رژ صورتی زدم با رژ گونه ی کالباسی خیلی خیلی مالیم 

شده بود و تقریبا تا پایین تر از موهامو باالی  ستم خیلی بلند  سبی ب سرم دم ا
 گودی کمرم میرسید

 
 ی دست از موهامو ریختم تو صورتم 

 
 

 ضطر همیشگیمو زدم و لباس هارو پوشیدم
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 مدل شومیز ی جوری بود که
 

 اصال نشون نمیداد باردارم
 
 

 صندل  سفید مشکی بدون پاشنمو پوشیدم
 

 و رفتم سمت اشپز خونه
 

یات معدم در حال باال اومدن بود  بوی غذا که ب دماغم خورد همه ی محتو
 سریا رفتم سمت سرویسی که تو حال بود

 
 هر حی خورده بودم رو باال اوردم

 
 

 دکتر گفته بود تا حهار ماه ب بعد حالت تهوه هام کم تر میشه
 

 با صدای زنگ در از دستشویی بیرون اومدم
 بود احتمال داشت اماده میشد ک برهو رفتم سمت در مریم جون ن
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 در و وا کردم و حشام با حشای خندون سروش یکی شد
 

 _سالم
 

 سروش:سالم ضش  من
 دستشو گزاشت رو شکمم تو حشم هام خیر شد

 _ خوبین؟؟؟
 

 قند تو دلم اب شد 
 

 _میسی
 

صله  شت فا صورتم ی انگ صورتش با  سمتم اومد  ست ب  اومد تو و در و ب
 داشت

 ی ی نفر ک حتما مریم جون بود سریا کشیدم ضق ک با سرفه 
 مریم جون؛ببخشید اقا من دیگه برم

 
 سروش:این حه حرفیه مادر هستین؟

 
 _ن مادر کلی کار دارم 
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 _پس وایستین برسونمتون
 

 _نه پسرم خودم میرم خداحافظ
 

و نیم بود که  صدای اا اا بلند شد ب سمت سروش ب سمت اا ۷ساضت 
ست درو اا رفت و در و با سروش خا شین اومدن تو  ز کرد اول کیمی و بعد اف

ببنده ک صممدای اخ یکی بلند شممد اول ی نگاه ب ما کرد و بعد در و بازکرد در 
باز مردنش همانا و دیدن قیافه ی مهران و بچه ها همانا مهران دماغشممو گرفته 

 بود و پشت سرش بچه ها قیافشون از خنده قرمز بود
 
شرمنده ب  مهران:اااا داش زدی  سروش ی نگاه مثال  دماغ مارو ناقص کردی! 

 مهران انداخت و
 
 گفت_دماغت از اول ناقص بود اخوی   
 

 لهنش انقدر بامزه بود ک مرده بودیم از خنده   همه شون بودن محدثه صدا 
 

ضلی مهدیه و.... قرار بود کیمی و افشین بیان ولی ا اومدن همشون خوش حال 
 شده بودم. 
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 :خاله غزی داری مامان میشی؟ ضلی 
 

 من:خاله غزی ضمته 
 

 سروش:هوی ضلی 
 خانوم منوکار نداشته یاش هاااااا 

 
 ضلی:اییییششششششششششسبا صدای زنونه(

 
 شام با شوخی و خنده های بچه ها خورده شود

 
 باورم نمیشده خواهر من کیمیا قرار بود تا دو ماه دیگه ضروس شه

 دش و کیمی رو داد واقعا خوش حال شدموقتی افشین خبر ضروسی خو
 

**** 
 

 تو ماه حهارم باراداری بودم شکمم برامده شده بود ولی ن اون قدر زیاد
 

خونه باشممه ک باهم بویم ۱۱صممبح بود و قرار بود سممروش سمماضت۱۰سمماضت 
 سونوگرافی
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 ی دوش پنچ دیقه ای گرفتم 
 ی رژ کالباسی زدم با ریمل و رژ گونه 

 
 رفتم سمت کمد 

 
مانتوی پانچ صورتی با شلوار سفید و ی روسری با ترکیبی از رنگ های سفید و 

 صورتی پوشیدم کفش پاشنه تخت سفیدمو ور داشتم و در اخر ضطر زدم
 

 بود ضمی  بود  سروش هنوز نیومده بود۱۱ی نگاه ب ساضت کردم 
 

 به گوشیش زنگ زدم ک ی زنه گفت
 مشترک مورد خاموش می باشد

 
 لوپ میکوبد ی قفسه سینمدلم تالپ و تو
 نگرانش بودم

 ب شرکت زنگ زدم 
 

 _سالم بفرمایید
 از صداش فهمیدم خانم رضاِی 
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 _سالم خانم رضایمی کیانی هستم غزل کیانی
 

 _اا خانم شمایید بفرمایید کاری داشتین ؟
 _سروش ... اقای رادمنش تو شرکتن؟

 
 _بله ولی مهمان دارن

 
 مروزپوا باید بی خیال دکتر میشدم ا

 
 _خانم رضایی کارشون کی تموم میشه؟

 
 _مهمانشون تازه رسیدن...

 
 _باشه ممنون خدافظ

 
 قطا کردم  و اجازه حرا زدن بهش ندادم

 
 ی اژانش گرفتم و جلو شرکت پیاده شدم

 
 رفتم سمت اسانسور با دیدنم همه تعم  کردن
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. 
 خانم رضای:سالم بفرماید خانم کیانی

 
 داشتممن:ممنون با سروش کار 

 
 رضایی:مهمان دارم

 
 حوصله گوش دادن ب حرا هاشو نداشتم

 
 رفتم سمت اتاق مدیرت ی اتاق رو اروم بازکردم

 
 نه این امکان نداشت

 
 قلبم نزدید بود ایست کنه 

 
 دیوار رو گرفتم تا مانا افتادنم بشه

 
 صداشون واضح بود

 
 سروش:خوب خانومی شما کما این جا کما؟
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 دصداش تو گوشم پیمی

 سغزلم از این ب بعد فقد تو خانومی منی شیرین گلم (
 

نگاهم کیشممده شممد سمممت دختری که مانتوی جیغ قرمز ک تا ی وج  زیر 
 ب*ا*س*ن*ش

 بود
 

 با ی شلوار جذب جذب مشکی
 

 موهاشم ی تیکه رو ریخته بود تو صورتش
 

 دختره:اه سروش من ک هستم همش
 

 ال نیستیسروش قیافش رنگ تعم  گرفت :کحا هستی؟سه س
 

 دختره دستشو گزاشت رو ل  سروش 
 

 دختره:من هستم
 دست هاشو گزاشت رو قل  سروش
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 دختره:جام اینماست 
 

 دستمو کشیدم رو صورتم خیس بود
 

 نموندم جواب سروش رو نخاستم بشونم ک خورد شم
 

 خدااااااا حرا من انقدر بدبختم
 

 از همین می ترسیدم
 

 اومده بود ضش  من و سروش خیلی راحت ب دست
 

 از شرکت اومدم بیرون و به صدا های  رضای هم توجه نکردم
 برای اولین تاکسی دست تکون دادم و سوار شدم

 

 ️⭕سروش️⭕
 
 

 وقتی گفت من تو قلبتم خوش حال نشدم حون قل  من برای بودن غزل میتپید
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 دستشو پس زدم 
 

 کالفه بودم
 

 ه؟مونا:سروش من دوست دارم توهم دوسم داری مگه ن
 

 نه 
 نمممممممممممه 

 
شقش نبودم وقتی حهار  ساده من ضا شتن  ست دا شتم  ولی ی دو سش دا من دو

 سال پیش  رفت 
 وقتی غزل رو دیدم کال فراموشش کردم

 
 

 ضاش  غزل
 

 حهار ساله  ک قلبم ب ضش  غزل میتپه
 

 باید مونا رو روشن میکردم باید بهش میگفتم ک ضاشقش نیستم 
 قلبم ندارهمیگفتم ک جایی تو 
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 مونا:سروشم
 

 _من سروش تو نیستم
 

 مونا جا خورده تقصیر خود خرم بود ک بهش گفتم خانومی 
 

 من:مونا تو جایی تو قل  نداری و نداشتی
 حهار سال پیش دوست داشتم ی دوست داشتن ساده ضاشقت نبودم

 
 وقتی رفتی لندن  با یکی اشنا شدم ک االن شده زنم

 
 ری سروش؟مونا:تو ... تو زن دا

 
 

 _اره حهار سال پیش شد زندگیم
 

 مونا:همین ک رفتم زن گرفتی؟
 

 _نه . ی شیش ماه میشه ازدواج کردیم 
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ضاشمم  زن و بچمم مونا تو جایی تو قل  من نداری این قل  من ب ضشمم   
 غزلم می تپه

 
 اشد هاشو پاک کرد

 
 _سروش

 
 من:اقای رادمنش . خانم کریمی

 
 مونا:خانم کریمی؟؟؟

 
 من:اره من زندگیمو دوست دارم ضاش  زن و بچممم

 
 مونا:بچه؟؟؟؟

 
 لبخند زدم دلم هواشون رو کرده بود

 
 اره حهار ماه -
 

 مونا:خانومت بارداره؟
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 ساضتمو نگاه کردم ای وای غزل نوبت سونوگرافی داشت 
 

 یادم رفته بود
 

 از اتاقم اومدم بیرون رفتم سمت میز رضایی
 امروز رو کنسل کنید خانم رضایی قرار های-
 

 _حشم اقای رادمنش... همسرتون اینما بودن
 

 خوب؟-
 

 _تا پیش اتاقتون اومده بودن ولی ی دفعه با گریه از شرکت زدن بیرون
 

 مونا:سروش....
  

 به سمت اتاقم برگشتم کت و سویج ماشین رو ور داشتم و زدم بیرون
 
 
 

 ی زنگ ب غزل زدم
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 بوق..... یه بوق ..... دو بوق..... سه

 
 

 مشترک مورد نظر پاسخگو نمیباشد
 

اههههههههههه پامو تا اخر رو گاز فشار دادم و روندم سمت خونه خونه ای ک 
 منبا ارامشم بود

 
 

من خر بودم من احم  حیکار کردم من ک مونا برام مهم نبود حرا بهش گفتم 
 خانومی 

 میزنه... اااااااهههه باید ب غزل میگفتم ک قل  من ب ضش  اونه ک
 ماشین رو جلوی خونه پارک کردم و با دو رفتم سمت اسانسور 

 
**** 

 ساز زبون غزل(
 
 

 حالم بد بود ی زنگ ب کیمی زدم و گفتم میرم پیشش
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 فقد کیمیا می تونست ارومم کنه
 

 کرایه ی تاکسی رو حساب کردم و  پیاده شدم
 

 زنگ خونه ی کیمیا رو زدم
 

 ؟مهال جون سمامان کیمیا(:بله
 

 _مهال جون
 

 غزل مادر تویی؟-
 

 _اره 
 

 بیا تو-
 

 در و باز کرد و پا گزاشتم تو حیاط
  

 اشد هامو با پشت دست پاک کردم
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 سروش نزدید ب ده بار زنگ زده بود ولی....
 

 کیمی:غزل ؟؟؟
 

 _کیمیا"با گریه"
 

 _حیشد فدات شم؟؟؟؟؟
 
 

 دستمو گرفت و از پله های پشتی وارد اتاقش شدیم
 

 کیمی:غزل بگو دیگه مردم از نگرانی
 

گفتم همه حیو از دختری ک تو شممرکت بود از خانومی گفتن سممروش از همه 
 حی از قل  شکسته ی خودم ...

 
 کیمی:غزل تو مطمنی ؟؟شاید داری اشتباه میکنی!

 
 نهممممممممممممم من خودم دیدم

 
 دست هامو نقاب صورتم کردم
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 صورتم خیس شد از بارون حشام

 
 می:الهی من فدات شم غصه نخور درست  میشهکی

 
ضی تو گلوم نمیزاره نفس  شد هام میرزیه ولی ی بک شم ا _کیمی دارم خفه می

 بکشم
 

 دلم میخاست داد بزنم هوار کنم بگم حرا من نباید خوش بخت باشم!!!!!
 

 کیمی بلند شدم رفت سمت کمدش 
 

 مانتوی و شالشو ور داشت و پوشیدم
 

 زیر بازمو گرفت
 ما؟_ک

 
 کیمی:می فهمی

 
 کیمی شدیم 2۰۶از همون راه رفتیم سمت پارکینگ و سوار 
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 تو شد بودم یهوی حش شد

 
 کیمی:ببند

 
 _من ک گریم بی صداست 

 
 لحنم سوز داشت دلم ب حال خودم سوخت

 
 کیمی:الهی من قدات شم خواهری کمر بندو ببند

 
 
 کمر بندو بستم.... 
 

 زد بیرونپاشو گزاشت  رو پدال و از خونه 
 

 حشامو بستم
 

 دستمو گزاشتم رو شکمم 
 

 تازگی ها لقد هایی ک ب شکمم میزد رو حس میکردم
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 کیمی:پیاده شو
 
 

 حشامو باز کردم خمممممدا ی دوست تا حه حد می تونه خوب باشه
 

 کیمی؛غمممممممزل داد بزن خودتو خالی کن بی صدا اشد نریز 
 گریه کن هوار کن بزار خالی شی

 هامو گرفت و تکونم دادشونه 
 

کیمی:فهمیدی؟؟؟مثل گذشممته یادته وقتی پدرت بهت میگفت قاتل ... وقتی 
خالی کن  ما ... داد میزدی... خودتو  مدیم این باهم می او حت بودی...  نارا

 دختر
 

 نزار تو دلت بمونه
 
 

 اشد هام ریخت ... ه  هقم بلند شدم
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 ..رفتم ل  پرتگاه ... جایی ک شهر زیر پام بود.
 

 اره همش ناراحتی هامو اینما خالی کردم
 
 

 ه  ه  میکردم من سروش رو دوست داشتم ولی اون....
 

 راسته ک میگن ضشقی ک زود ب دست بیاد زود میره
 

 داد زدم:خممممممممممممممممممدا
 

 از زبون سروش:
 
 

 در خونه رو وا کردم و ارد شدم خدا خدا میکردم که خونه باشه
 

 بود برقو زدمهمه جا تارید 
 

 _غمممممممممزل خانومم
 

 هیچ جوابی نشنیدم
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 داشتیم دیوانه میشدم

 
 رفتم سمت اتاق خوابمون نبود

 
 زنگ زدم ب مامان

 
 _جانم

 
 _مامان... غزل

 
 _حیشد؟؟غزل خوبه؟؟؟؟

 
 _مامان نیست...

 
 _یعنی حی؟

 
 _بیا اینما حالم خوب نیست
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و از دسممت دادم غزل نبود گوشممی رو قطا کردم ب خاطر ی احم  بازیم زنم
 تلفونشو جواب نمیداد

 
 نفهمیدم حیشد ی دفعه کلمو زدم ب دیوار 

 اشد هام ریخت رو گونه هام 
 نه...

 
 مرد ک گریه نمیکنه

 
 یکی تو سرم گفت :مگه مرد دل نداره؟

 
 

 از دیوار سر خوردم پایین نشستم رو سرامید های سرد 
 

  پیشونیم گرم شد دست کشیدم روش خون بود
 حالم خوب نبود ارامشم رو میخاستم غزلم رو

 صدای زنگ بلند شد
 

 ی بار
 

 دو بار
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 سه بار

 
 ایستادم تعادل نداشتم تو راه رفتنم

 
 رسیدم به ایفن دکمه  رو زدم در باز شد 

 ب زانو نشستم....
 حشام تار میدید

 
 سرخی خون از پشونیم حکید رو صورتم

 
 حشام بسته شد....

 
 

 از حال رفتم...
 

لحظه ی اخر فقد صممدای مامان بود ک تو گوشممم پیچید و من فقد غزلم رو 
 میخاستم
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 "از زبون شخص سومسراوی("

 
 

 مهری وارد خونه شد دلش شور میزد درک حال پسرش براش سخت بود
 

 پسرش را مرد بار اورده بود مردی که با هیچ حیزی به زانو نمی نشست
 

 اسم پسرش را ب زبان اورد 
 

 ...یه بار
 
 

 دو بار..
 
 

 حشمانش ب صورت اغشته در خون پسرکش افتاد
 
 

 ب سمت تلفن رفت و اورژانش را خبر داد
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 غزل دلش شور میزد دلش همسرش را میخاست

 
 همسر مهربانش را

 
 مهسری ک خیانت کرده بود خیانتی که غزل درک نمیکرد

 
 تلفن همراهش شروع کرد ب زنگ خوردن

 
 

 نتش انداخت  نام مهری جون لرز را ب
 

 دلیل استرسش را درک نمیکرد
 
 

 کیمیا غزل ضاش  را در اغوش گرفت
 ولی غزل بی تابی میکرد دلش سروشش را میخاست

 
 باهم ب سمت بیمارستان راهی شدن 
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 حال هیچ کدام خوب نبود
 

 هر کدام در فکری بودن
 مهری در فکر حال و روز پسر و ضروسش

 
 سونیا نگران برادرش

 
 و اما....

 
 غزل حون لیلی نگران فرهادش بود

 
 ساز زبون سروش(

 
 

 حشامو باز کردم .سرم درد میکرد ولی درد قلبم بد تر بود
 

 تقی ب در خورد و سونی اومد تو
 

 _داشی
 

 خوشو پرت کرد تو بکلم
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 _اااا... سونی حته؟

 
 _داشی حیشدی؟

 
 _غزل...

 
 ادخوب نبود زی _تا حند دقیقه پیش بیرون بود ولی.. کیمیا بردتش حالش

 
 _دلم براش تنگ شد

 
 _سرت حیشد؟

 
 _ولش... سونی 

 
 _اا بگو...

 
 _امروز بودم شرکت مونا اومده بود شرکت

 
 حشاش شد قد غورباقه_مونممما؟ کریمی؟
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شد بهش گفتم  شه نمی دونم حی شم با شته پی سم داره گفت برگ _اره گفت دو

 خانومی ... من خر حواسم نبود
 

سونو  شرکت که.... حرا های منو غزل نوبت  شت امروز یادم رفته بود میاد  دا
 و مونا رو فکر کنم شنیده...!!

 خونه نبود..... نمی دونم حیشدکلمو زدم ب دیوار...!
 

 سونیا:سروش... تو....تو... مونا رو دوست داری؟
 
 

 _سونی!!!!!!معلومه حی میگی!من ضاش  زنمم ضاش  غزلمم
 

 وقتی اوردتش بیمارستان رنگ ب روش نبود _حالش خوب نبود ... کیمیا 
 
 

 از رو تخت بلند شدم سرمو از دستم در اوردم باید می رفتم پیشش 
 

 _کممممممممماه؟؟؟؟
 

 _غزلم پیش کیمیاست؟
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 _اره

 
 

 _سونی ماشین اوردی؟
 

 _اره 
 

سویچشو داد دستم حالم خوب نبود ولی برای دیدن غزل این حیز ها برام مهم 
 نبود

 
 
 

 زبون غمزل""از 
 
 
 

 _کیمی...
 

 _جانم
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 _میریم شمال؟
 
 

 _شمال؟؟با این وضضعت؟
 

 _حه وضضعی؟
 

 _پموا باشه ولی قبلش باید ی سر ب دکترت بزنیم
 

 _امروز نوبت سونو داشتم 
 
 

 _االن میشه رفت؟
 

 ی نگاه ب ساضت کردم حهار بود
 

 _اره
 

 کیمی:پس بریم؟
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 _بریم

 
 

***** 
 
 

 وقتی بربان قل  بچمو شنیدم وجودم پر شد از خوشیتو راه شمال بودیم 
 
 

 کیمی:میگم غزل اسم این خوشگل خاله رو حی میزارین؟
 

 _قرار بوداگه دختر بود سودا اگه پسر بود رامتین
 

 _گوگولی فدا رامتین خودم بشم
 

 _رامتین تو؟
 

 _اره دیگه از االن بگم پسرت داماد خودمه
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 _دیوانه
 
 

 رسیدیم قرار بود بریم ویالی خودم ی ساضت دیگه می 
 
 

 میخاستم بخوابم ولی نمیشد می ترسیدم کیمیا خوابش ببره
 

 دستمو بردم سمت پخش و ی اهنگ رو پلی کردم:
 

 دلم ح  داری ضاش  باشی 
 

 ولی بدون این راهش نیست
 

 کسی رو نمیشه بزور ضاش  کرد 
 

 یه وقت هایی حیزی سهمت نیست
 

 باشه بدترین حس اینه پیش تو
 

 کسی که دلش پیش تو نیست
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 شاید روزگار این طوری خواسته

 
 همه حی دنیا دست تونیست

 
 کار دنیا رو باش واس هر کی میمیری

 
 واس یکی دیگه می میره

 
 یکی اخر پیدا میشه واس تو میمیره

 
 دلت دست کمش میگیره

 
 اگه اشکت واسش فرقی نداره

 
 یعنی این که یکی دیگه رو داره

 
 کارات بدن ب حشماش فکر  اگه همه

 
 میکنی حه ضلتی داره
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 سرنوشتت اگه بی اون رقم خورد بدون 

 
 حتما یه حکمتی داره

 
 نشستی گریه میکنی که حی شه

 
 هر ادمی ی قسمتی داره

 
 

 سخوشبختی_حمید ضسکری(
 
 
 

 ه  هقم اوج گرفت
 

 کیمیا:اخه من فدات شم اشکت برا حیه؟
 توضیح بده اگه واقعا دوسش داری بهش فرصت 

 
 _نمی تونم...
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 _انقدر کله خری
 

 همین طورک بینمو باال میشکیدم گفتم:کله ش  نبود؟
 

 کیمی:اااا گمشو َکرکس گوش کن ببین حی میگم 
 اگه دوسش داری بعد شمال میری پیشش برو خونت ازش توضیح بخواه

 
 توضیح داد قانا نشیدی بیا پیش خودم قدمت رو حشام 

 
 

 یم میریم برا بچم وسیله بخریم_ا ز شمال برگشت
 

 کیمی:نمیری تو.... هی بچم بچم میکنه خا حاال پیداه شو رسیدیم
 

 دو روز از روزی ک اومدیم شمال میگذره 
 

از وقت ی اومدیم گوشممیمو خاموش کردم و فقد ب بابا و مهری جون  گفتم 
 هستم شمال 

 هلت فکرسممروش حند بار ب کیمیا زنگ زده بود ک کیمی بهش گفت بهم م
 کردن بده امش  اخرین شبی بود ک قرار یود شمال باشیم
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 تو این دو روز کلی فکر کردم و اخر ب ی نتیچه رسیدم
من بی سممروش هیچم باید ازش توضممیح بخوام ولی می ترسممم ... می ترسممم 

 توضیح بده و من داغون شم غرورم خورد شه ولی ....
 
 

 االن هم داریم با کیمی میریم ل  دریا
 

 کیمی:هوی غزل
 

 _تو کالت
 

 _تو کاله بچت
 

 _ب بچم حیکار داری؟؟؟؟؟!!!
 

 _گمشو
 

 _راه رو بلدممم
 

 _غممممممزل!
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 _کیمیااااااااااا
 
 

 کیمی:_مرگ
 

 _کوفت
 

 کیمی: مارالیا
 

 _قانقاریا
 

 _حی شی یا؟
 

 _قانقاریا خرهههههه
 
 

 _حی هست؟خر هم ضمته
 

 _من حمی دونم خر هم تویی با اون شوهرت
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 _از بس خنگی
 

 _راستی افشین کی میاد؟
 

 _سه روز دیگه
 
 

 افشین سه روز میشد ک برای ی جلسه رفت نیویورک
 

 مین( رسیدیم)minبعد ده 
 
 

 هوا ضالمممممممممممی بود
 

 کیمی:هوی نکبت بی بشین
 
 

 _نکبت تووویی 
 
 

 _غممزززززززززززززززل
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 _مرک . میای قدم بزنیم؟
 

 _برا بچه مشکلی نداره؟
 

 _نه 
 

 _بریم
 

 داشتیم قدم میزدیم ک ی صدایی نظرمو جل  کرد 
 یکی داشت گیتار میزد ... 

 
 دست کیمی رو گرفتم و راه افتم سمت منبا صدا

 
 

 هر حی نزدید تر میشدیم صدا واضح تر میشد
 

 کیمی:هوی غزل جنی شدی؟
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 _الل شو اون جا رو حه قشنگ می زنه
 

اشممت گیتار میزد   نگاه کردم اروم ب  دختری ک روی سممنگی نشممسممته بود و د
 رفتیم پیشش نشستیم بعد حند دیقیقه شروع کرد ب خوندن:

 
 

 هنوزهم هم دلم واسه هیشکی نمیره
 

 حاال کو تا حشمم کسی رو بگیره
 

 تو هر جمعی میرم میشینم ی گوشه
 

 حاال کو تا قلبم بازم زیرورو شه
 

 ببین خنده هام بدتر از گریه هامن
 

 حیکار کردی با من نگاه کن فقد ک
 

 من از بس ب یادت می افتم  ضزیزم
 

 هنوزم به هیشکی نگفتم ضزیزم.. ضزیزم



wWw.Roman4u.iR  382 

 

 
 "اشد هاش بود ک مثل بارون می ریخت رو زمین"

 
 

 ب حیز هایی ک پیش میاد واسه ادم
 

 حه ساده همه حیمو از دست دادم
 

 فقد اومدی خاطره ساختی رفتی
 
 

 منو تو ی دردسر انداختی رفتی
 

 دلم واسه هیشکی نمیره هنوزم
 

 الهی برات این غریبه بمیره
 

 ساهنگ تیتراژ فیلم اسپرین _محمد رضا مقدم(
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 اخر اهنگ ه  ه  میکرد دلم براش کباب شد
 

 حشاشو باز کرد
 

 حشای دریایش سرخ بود
 

 گرفتمش تو بکلم
 

 کال ادم احسای بودم
 

 کیمی:اههه گریه حرا میکنبن
 بعد اروم گفتدختره با تعم  نگامون کرد 

 دختره:ببخشید سرتون رو درد اوردم
 

 _قشنگ می خوندی
 

 _احساسمو می ریزم تو اهنگ هام حون... حون می دونم ترکم نمی کنن
 
 

 کیمی:حرا انقدر دپ؟
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 دختره:دو ساله زندگیم شده غم گریه
 

 کیمی:دووووو سال؟
 

 اره ....دختره:
 

 _می تونم بپرسم حرا؟
 
 

 در انتظار مرگمدختره: تومور مکزی . 
 
 

 حشام شد قد توپ
 

 _تومور؟؟؟
 

دختره:اره دوسممال ک ی تومور جا خوش کرده تو مکزم  دوسممالا م منتظر مرگم 
 دوساله که ضشقم کسی ک می پرستیدمش رو با دست های خودم داغون کردم

  
  _واقعا تومور داری؟



 385 یارث پدر

  
 

مل کنم  گه ض مه  میگن ا ها میگن  خوش خی مال دختره:اوهوم... دکتر  احت
 بهبودی هست

 
 کیمی:حرا ضمل نمیکنی؟

 
 دختره:من ب ضشقم دروغ گفتم 

گفتم سممرطان دارم سممرطان خون گفتم زنده نمی مونم گفتم دوسممش ندارم در 
 صورتی ک ضاشقشم همون روز تصمیم گرفتم اروم بمیرم .

 
 "از زبون غزل"

 
 دختره :خوب اسمتون حیه؟ 
 

 غزله هم سن منه اینم بچشه سالمه  اینم2۳کیمی:من اسمم کیمیاست 
 دستشو گزاشت رو شکمم

 
 دختره:غزل تو حامله ای؟؟؟

 
 این ها رو با ذوق میگفت
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 _اره

 دختره:حند ماه؟
 

 _دقیقا میشه حهار ماه و حهار روز
 

 دستشو گزاشت رو شکمم:الهی
 

 ی دفعه بچم ی لقد زد
 

 دختره با تعم  ی نگاه بهم کرد:االن تکون خورد؟؟
 

 _خخخخ اره
 

 _ای جانممممممممممم
 
 

 کیمی:خودتو معرفی نکردی!
 

 سالمه2۴دختره:اسمم نهال ِ . نهال بزرگ مهر. 
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 من:خوشوقتم
 

 نهال:منم همین طور خوش حال میشم بیشتر باهاتون اشنا شم
 

 کیمی:ماهم همین طور
 

 من:خوب نهال شمارتو بده
 
 

شممد ی روز بریم نهال بعد دادن شممماره و ادرس ازمون خداحافظی کرد و قرار 
 دیدنش

 خودش هم قرار بود دو سه روز دیگه برگرده تهران
 دلم ب حالش سوخت

 
 سرمو بردم سمت اسموت پر بود از ستاره

 
 کیمی خوا ب بود  
 رفتم سمت گوشیم
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 روشنش کردم
 اوووووه 

 تماس فقد از سروش۱۰۰
 

 بقیه رو هم اصال نگاه نکردم
 

 گوشیو انداختم رو تخت
 

 رو شکمم:پسرمامان میخام با بابات اشتی کنم دستمو گزاشتم 
 دضا کن هنوز هم دوسم داشته باشه

 
 نمی دونم حند دقیقه بود ک داشتم با بچم حرا میزدم

 صدای اس گوشیم بلند شد
 

 رفتم سمت تخت گوشی رو ور داشتم
 

 قلبم تاالپ و تولوپ میکوبید ب سینم سروش بود
 اسش رو باز کردم:

 
 ِنمه میمبمیمَنمسِیکمیموٓ تمو آیمیم
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 َقملمِبش ِشَکستمْهم
 روِحمش َدرّد میمُکنمه

 ًاشکمآش
 وآآآی

 ِحَقمٰد َشبمیمه َممنمه..
 

 غمزلم داغونم کی میای؟(
 

 اشد هام ریخت رو گونه هام 
  

 سروش  معنیش میشه فرشته ی پیام اور
 

 برا من سروش فرشتست 
 

 دلم براش تنگه براش اغوشش برای ضطر تنش
 

******* 
 

 کیمی:خوب خواهری کاری نداری با من؟
 

 _تا این جاشم کلی شرمندت شدم
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 _برو گمشو حرت پرت نگو

 
 _میمون

 
 _اورانگوتان

 
 _بسمته کیمیا

 
 _اوک  حاال گمشو پایین

 
 ش  بود۸از شمال اومده بودیم ساضت

 
 االن هم دم در خونه بودیم برق های خونه خاموش بود

 
 خزا سعدی در ماشین رو بستممن:خوب کیمی حسابی شرمندت شدم 

 کیمی:دشمنت شرمنده خدا موالنا
 

 تد بوقی زد و رفت
 دستم رفت سمت کیفم ک کیلید در ارم
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 ک در باز شد

 
 خدااااا ی من این مرد سروش نبود بود؟

 
 ریش هاش در اومده بود

 موهاش ژولیده بود
 و حشاش....

 لمنز؟
 

 سروش:غزل؟؟؟؟؟
 

 من:سروش... 
 
 با گزاشتن ل  هاش رو ل  هام حرفم رو نصفه گزاشت 
 

 ازش جدا شدم من هنوز هم نیاز ب توضیح داشتم
 

 سروش:غزلم کما بودی؟نگفتی سروش بی تو نمی تونه
 

 _سروش بریم تو دم دریم
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 در و باز کرد و اول من و بعد خودش وارد شد

 
 رو اولین مبل نشستم خونه ب طرز افتضاحی کثیف بود

 
 اس های این ور اون ور افتاده بودننصف لب

 حهار روز نبودم گند کشید خونه رو 
 

 سروش:غزل
 

 _هوم
 

 _حرا رفتی؟
 

 _تو باید بگی حرا!
 

_اون دختری ک تو شممرکت دیدی اسمممش مونا بود .... مونا کریمی .... تو 
 دانشگاه باهاش اشنا شده بودم 

 باهاش دوست بودم تقریبا ی سال 
 



 393 یارث پدر

 ولی نبودم فکر میکردم ضاشقشم 
 من فقد بهش وابسته شده بودم همین

 ولی اون برضکس....
 وقتی  برای ادامه تحصیل رفت لندن

 فهمیدم ی وابستگی ساده بود
 همون سال با تو اشنا شدم اومدن من تو شرکت تو اتفاقی نبود

 من از حند جا اسمت رو شنیده بودم همه میگفتن خیلی مکروره
 شرکت خودمو سپردم دست دوستمتصمیم گرفتم بیام شرکتت 

 کم کم فهمیدم حقدر دوست دارم
 

اون روز ک اومدی شممرکت مونا اومده بودن بگه دوسممم داره ولی برای من مهم 
نبود حون قلبم برای خودم نبود قلبم رو ب تو باخته بودم و پشممیمونم نیسممتم 

 حون می دونم قلبم جاش امنه
 نمی دونم حرا ب مونا گفتم خانومی 

 ر همین اضصابم خورد شد وقتی دیدم نیستی کلمو زدم ب دیوارب خاط
 حاال منو می بخشی؟

 
 اشد هامو پاک کردمسهی ابکوره بگیر(

 
 _سروش .... دوست دارم..
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 همین کافی بود.

 
 کشیدم شدم تو اغوش مری ک دنیام بود

 
 منو ب خودش فشار داد

 
 داشت دردم می اومد

 _ااا سروش له شد پسرم
 

 جدا کردمنو سریا 
 _پسرم؟

 
 _اره دیگه

 دستمو گزاشتم رو شکمم
 _مامانی ب بابای سالم کن

 
 سروش نیشش ی متر باز شد

 
 سروش_رامتین بابا



 395 یارث پدر

 
 پس یادش بود...

 
 

 سروش فردا بریم لباس بخریم؟_
 _برا من؟

 
 _خنگه برا بچه

 
 _خنگ بچته

 
 _باباشه

 
 _مامانشه

 
 _باباششششششهههههههههه

 
 

 رفتم سمت اتاق خوابمونادا د اوردم و 
 

 درو باز کردم  رفتم سمت کمدم 
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ی لباس گشمماد در اوردم و پوشممیدم سممرمو اوردم باال ک نگاهم ب ضکس رو 

 دیوار خورد
 

ی ضکس از من ک کل دیوار رو گرفته یود تو لباس ضروس ضکس بود ک تو باغ 
 گرفته بودیم

 
 ضکس از باال گرفته شده بود 

 مرت  بود و دست گلم تو دست هام بوددنبالی لباسم روی زمین 
 ضکس قشنگی بود

 
 _منبا ارامشم تو این حند روز این ضکس بود

 برگشتم سمت سروش
 

 لبخندی بعش زدم و کوتاه ل  ها شو ب*و*سیدم
 
 

 ماه از اون روز میگزره ۵االن 
 

 اتاق بچه رو اماده کرده بودیم 



 397 یارث پدر

 رنگ اتاقش رو ابی اسمونی زده بودیم
 

 و حیدمانشو ابی  اسمابی سفید  
 

 االن ماه های اخر بار داری رو طی میکردم
 

 نگاهم کشیده شد سمت سروش که اروم خوابیده
 

 باورم نمیشد حشاش طوسی باشه
 اول فکر کردم لنزع اخه من فقد یه بار سروش رو با این حشم ها دیده بودم

 
***** 

 
 بستمشون درد داشتم حشمو اروم باز کردم نور خورد تو حشام 

 حشامو دباره باز کردم سونی و مهری جون و بابا تو اتاق بودن
 

 _بچم....
 

 مهری جون:خوبی مادر؟
 

 _خوبم بچم کماست
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 بابا:خوبه ولی ...

 
 _ولی حی؟؟

 
 در باز شد و سروش اومد تو

 
 _سروش

 
 _جان سروش

 
 _پسرم کو؟

 
 سروش ی نگاه ب بابا و مهری جون کرد:نگفتین؟

 
 مهری جون:نه مادر تازه حشماشو باز کرد

 
 _بچم کماست؟حرا حیزی نمیگین

 
 قلبم تندمیزد خدایا پسرم ...



 399 یارث پدر

  
 همه رفتن بیرون ب جز سروشminدر ضرک ی  
 

_رامتین حالش خوبه ...ولی نفسممش  نرمال نبود ب خاطر همین دو سممه روز 
ت جای گف باید تو دسمتگاه باشمه االن هم تو بخش سان ای سمیو(بسمتریه دکتر

 نگرانی نیست
 

 خدداااااااا بچمو ب تو سپردم
 

 درد خودمو یادم رفته بود دلم میخاست پسرمو ببینم
 

 دستمو گرفت نشست رو صندلی کناریم 
 _خودت خوبی ضش  سروش

 انرژی وارد رگ هام شد ..
 _اوهوم خوبم

 
 _ضسل میخوری؟

 با تعم  نگاهش کردم
 

 _حی ضسل؟
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 برلبش اشاره کرد
 ضسل می خوری؟_اره 

 
 منظورشو گرفتم   ولی ب روی خودم نیوردم

 
 رومو کردم جهت مخالفش ک حونمو گرفت و سرمو حرخوند سمت خودش

 خواستم ی حی بگم ک با ل  هاش مهر سوکت رو زد رو ل  هام
نمی دونم حقد گزشممت ی ربا ده دقیه ی سمماضت نمی دونم تو ضالم دیگه ای 

 بود واقعا ک ضسل خوشمزع ای بود
 نفسم داشت کم میشد ازش فاطله گرفتم ک حشاشو وا کرد

 
 _ضسل خوشمزه ای بود ن؟

 
 حقدر بی حیاهِ 

 
 ی حپ حپی نگاهش کردم ک خندید دلم هوا بچمو کرد بچمممم گوگولی من 

 _سروش من میخام ببینمش
 

 _ی خورده صبر کن  ب دکتر بگم بعد
 



 401 یارث پدر

 
 سروش رفت سونی اومد تو

 
 _سونی

 
 _جان دلم 

 
 دیدی؟_بچمو 

 
سروِش ولی  شای  شاش کپی ح شکل ضمه ... وای غزل انقدر ناره ح _اره خو

 دماغش و ل  هاش مثل تِو 
 
 

 دلم میخاست هر حه زود تر ببینمش
 

 نمی خاستم سزارین کنم ولی از شانس توپم زد و سزارین شدم
 

 پووووفففففف شکمم ک نگو انگار توش بچه بود
 

 تا نرمال شهرحمم هنوز ورم داشت و طول میکشید 
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 ولی همه ی این همه ب حس مادر شدنم می ارزید
 

 حشم بسته شد و ب خواب رفتم
 

****** 
 

 دو روز گزشت....
 

 دو روز ک فقد رامیتن رو از دور دیدم
 تو این دو روز همه ی بچه ها مالقاتم اومده بودن  دیروز مرخض شده یودم  

 سروش همون روز براش ی شناسنمه گرفت
 

روز نفس رامتین نرمال شممده بود و قرار بود امروز بعش شممیر بدم و  تو این سممه
 بعد ترخیص شه

 
*** 

 
ضعف  سیو اومد بیرون دلم  ستین از بخش ان ای  ستار همراه را بعد ی ربا پر

 رفت برای بکل گرفتنش
 

 تو این مدت بهش شیر نداده بودم و با ِسرم تقضیه میشد



 403 یارث پدر

 
 راهی خونه کردم سروش همراهم بود و بقیه رو ب اصرار خوم

 
 همراه پرستار ک رامتین رو در اغوش داشت وارد اتاق شدیم

 
 پرستار:خوب خانمی بیا ب این اقا پسر شیر بده

 
 نشستم رو صندلی بار اولم بود و خو خمالت میکشیدم

 
ولی همین ک گریه ی رامتین رو شممنیدم سممریا دکمه های مانتومو باز کردم و 

 ار بهم کمد کرد سینم رو تو دهن رامتین بزارمبچه رو تو اغوشم گرفتم پرست
سر مامان   ساضت مکافات پ صه بعد نیم  ولی هر کاری میکرد نمیگرفت ..خال

 شیر خورد
 

شته  سفید تنش بود ضین فر سفید با کاله  سرهمی  شدم به رامتین ک یه  خیره 
 هاشده بود

 
ین ا حس خیلی خوبی بود از دنیا غافل بودم حواسممم به سممروش نبود که تمام

 مدت زل زده بود بهم ..
 حواسم ب هیچکی نبود جز بچه ای ک تو اغوشم بود و من مادرش بود
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 _بابا فدای حشای خوشکلت بشه 
 
 

 با صدا سروش سرمو اوردم باال. پرستار رفته بود
 

شته  ست دا شتر از من دو ی اخم الکی کردم و گفتم:هوی اقا نبینم رامتین رو بی
 باشی هااااا!!!!

 
نگاه ب حشمممام کرد و بعد با حالت بامزه سممرشممو تکون داد و  سممروش ی

شبیه خرسبا ضرک  شو  شااا سره ی بی ریخت .... ح گفت:ایش... ایش .... پ
 معزرت دوستان(

 
 از خنده داشتم می مردم 

 
 رامتین رو ک شیرشو خورده بود دادم بکل سروش

 
 _نه دیگه... اون طوری پسر مامان ناراحت میشه...

 
 

 ضمقممم _باشه ....



 405 یارث پدر

 
 کثافتو نگاه می دونه از این جور حرا زدن بدم میاد باز میگه

 
 _سرووووشششش

 
 با صدا نسبتا بلندم رامتین شروع کرد ب گریه کردن

 
 هول شده بود سریا رامتین رو از بکل سروش گرفتم 

 
 _جممانم مامان هیشششش

 
 خالصه بعد پنچ مین اروم شد

 
 لبخند داره نگاه میکنهسرمو گرفتم سمت سروش ک دیدم با ی 

 
 _حیه؟!

 
 _مامان شدن بهت میدم گلم

 
********* 
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 جلو در خونه مامان مهری شون زد رو ترمز
 

 زنگ درو سروش زد ک صدای بممممَـا
 

 اومد.. یا خدا 
 

 سروش:حه استقبالی 
 بعد بلند گفت بممممممما

 
 خیره خیره داشتم نگاهش میکردم خل شده بود

 
 َکرِیر اروم خوابیدع بود نگاه کردم پتو رو دورش پیچیدمب رامتین ک تو 

 
 سروش:وای گوسفنده جوابمو میده

 
 _مثل خودت گوسنفده

 
 _خودتی

 
 صدای با با گوسفند دباره بلند شد



 407 یارث پدر

 
 سروش:بمممما و مرک بممما و کوفت

 
یهو در بازشمممد ... بابا سممونی مهری و ی اقا دیگه ک ی حاقو ی خیلی بزرگ 

 در ضاهر شدندستش بود پشت 
 

 سروش:بمممما
 

 سونی:سروش خول شدی؟
 

 سروش:گوسفندم کو؟
 
 
 
 

سروش و رامتین از  سفند ریخت زمین و من ب همراه  بعد حند دقیقه خون گو
روش رد شممدیم قرار بود گوشممت گوسممفند ب افراد نیاز مند داده شممه و این 

 خواست سروش بود
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داشت با ضش  با رامتین ور ب سونی خیره شدم حس میکردم ناراحته ولی بازم 
 میرفت

 
 سروش رامتین رو گرفت 

 
 سونی:ااااا گوسفند داشتم باهاش بازی میکردمممممممم

 
 سروش بدون اینکه جوابشو بده مشکول حرا زدن با رامتین شد

 
 _سونی؟

 
 _جانم

 
 _حیزی شده؟

 
 نگاهش باز هم غمگین شد:نه 

 
 _حس میکنم ناراحتی

 
 حرا بزنم؟!_می تونم .... باهات.. 



 409 یارث پدر

 
 _اره گلم

 
 دستشو گرفتم و رو ب سروش گفتم

 
 سروش ما ی خورده دیگه میایم رامتین گریه کرد بخوابونش

 
 سروش:حشم اقامون کهنشو هم ضوک کنم؟

 
 با این حرفش همه زدن زیر خنده

 
 _سرووشش

 
 _جان .. باشه برو

 
 
 

 _سونی نمیگی؟
 

یکی بودم و هستم و قلبم براش _از حی بگم غزل؟از این ک تا یادم میاد ضاش  
 میزنا؟
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 از حرا هاش تعم  کردم سونی و ضاشقی؟

 
سر فوق العادع  شگاهی بود ی پ سروش هم دان سونی:اولین بار ک دیدمش با 
شکل بود حند بار دیده بودمش  سبز موژهای بلند واقعا خو شاش  شکل ح خو

اون ..  همش دوسممت داشممتم ببینمش باهاش در ارتباط باشممم ... ولی ... ولی
ستگیه ... ولی ...  سه فکر میکردم واب صال منو نمی دید .... فکر میکردم ه*و* ا
نبود.. اگه با دختری میدیمش دلم میخاسمممت خفش کنم... هم خودشممو هم 

شم ولی ... دیر ۱۹دختره رو ..... شق سش دارم فهمیدم ضا سالم بود فهمیدم دو
شقم بال و پر بدم دیر عد شده بود... رفتیم .. ب شده بود برای این ک بخام ب ض

شیدم میگفتم  سالی ک همه روزم ادرین بود .. نفش میک سه  شتم  سال برگ سه 
االن دارع حیکار میکنه گفتم فراموشش میکنم ولی نشد نخاستم ک بشه ادرین 

 برای من قابل فراموش شدن نبود
...ی هفته پیش بعد سه سال و خورده ای دیدمش .. دلم داشت از جاش کنده  

شد خوشکل تر شدع بود با دیدنم حا خورد لریزد مطمنم ... تا این ک دیروز می
 بهم گفت... ی جا همو ببینم کارت دارمم

 رفتم گفت حرفی رو ک س سال ارزوشو داشتم 
 

سه  سه گفت کوتاه نمیاد گفت  سروش می تر سم داره ولی از برخورد  گفت دو
 غزلساله اونم منو دوست دارم ازم... ازم خاستگار کرد 



 411 یارث پدر

 
 غزل من حیکار کنم دوسش دارم

 
 زد زیر گریه خدااای من این دختر حقدر درد رو تو خودش جا داده بود

 
 _مگه نمیگی دوسش داری؟پس حرا ناراحتی؟؟

 
 _غزل می ترسم ..سروش.. بگه... نه

 
 _وا سروش حرا بگا نه اصن سروش با من خوبه؟

 
 _مرسی

 
 _قابل ضروس خانم رو نداره

 
 _ااا غزل

 
 و ی حی یادم اومدیه

 
 _اسم اق داماد حی بود؟ادرین؟

 ربطش با سروش حیا؟
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 _ادرین رادمهر. همونی ک شرکت سروش دستشه و ی جوری شرید سروشه

 
 _اها ...

 
 _غزل حیکار کنم؟من.. من..دوسش دارم

 
_ضزیز من مگه نمیگی دوسممش داری خوب پس بگو بیاد خاسممتگاری نه تو نه 

 نکردین ک سروش ب خواد اضصبانی شهادرین کار اشتباهی 
 

**** 
 

 شیش ماه از اون روز میگزره
 

 رامتین شیش ماه و هفت روزشه
 دو تا دندون دو اورده بود  و حهار دست و پا میرفت

 
 زندگیمون با اومدن رامتین شیرین تر و بهتر هم شده بود

 هادرین ب خاستگاری سونی اومده بود و سونی هم جواب مثبت داد سروش ن
 تنها اضصبانی نشد بلکه خوش حال هم شد  ی ماهی  از ضروسیشون میگزره



 413 یارث پدر

 
 امروز پنچ شنبه  بود اول پاییز قرار بود کیمی و نهال بیان خونمون

نهال بعد از سممفر شمممال تصمممیم خودشممو گرفت و رفت زیر تیغ جراحی ک 
خوشممبختانه ضملش با موفقیت انمام شممد و نهال وضضممش خیلی بهتر شممد و 

سیده بود حیزی  شقش دباره ر ک خیلی خوش حالم کرد این بود ک نهال ب ض
 ضشقی ک ب قول خودش ب زور پسش زده بود حون امیدی برای بودن نداشت

 ولی ب نظر من غیر ممکن ممکنه!
 

 نهال و احسانسضش  نهال خانم(در حال حاضر باهم زن و شوهر بودن
 

می تونست یچه دار شه سال ن۵نهال حالش خوب شده بود ولی با این حال تا 
 و فشار و شد براش خوب نبود

نهال این ها  رو ب احسان هم گفت ولی در جواب احسان فقد گفت ک نهال 
 رو میخاد نه بچه

 
 کیمیا و افشین رفتن سر خونه زندگی خودشون 

 خالصه همه حی ضالی بود خدا روشکر
 

 میوه رو تو برا حیدم و گذاشتم روی میز
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شد ی درو زدم ی نگاه ب خودم تو اینه کردم ی بلوز یاسی صدای اا اا بلند 
 با شلوار سفید و ی بچه کپل تو بکلم پسر مامانه دیگه مثل باباش نازع خخخ

 
 در وا کردم و منتظرشون ایستادم

 
 کیمی:به به غزل خانم 

 
 نهال:سالم خلم خوبی؟

 _ممنون بیاین تو خل هم خودتی
 ی زوبونی در اورد و اومد تو

 
 ای جان حه ستی هم کردن مادر و بچه نهال:

 
 کیمی:ضش  منو بده ببینم

 
 رامتین رو دادم بکل کیمی و خودم ب طرا اشپز خونه رفتم

 
 _خوب حه خبر

 
 نهال :نفس میکشیم



 415 یارث پدر

 
 کیمی:سالمتی ضشقم

 
ستم  ش شون تعارا کردم و ن شون به سمت شربت ریختم رو لیوان و رفتم  سه تا 

 روبروشون
 

 نداری؟ _کیمیا از بچه ها خبر
 

_نه  فقد دیروز مهران رو دیدم  ولی اصممال حالش خوب نبود تو خودش بود 
 مثل این که  حال مامانش اصال خوب نیست 

 
 _الهی داداشم

 
 نهال:مامانش مریضه؟

 
 کیمی:اره قلبش 

 
 نهال:ایشالله ک خوب شن

 
 کیمی:ایشالله
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 بچه ها حند ساضتی رو پیشم موندن و بعد رفتن 
و نی نی الالش ک تو اتاق خودشممو بود گزاشممتم از شممانس توپم از رامتین رو ت

این بچه هایی نبود ک شمم  ها همش گریه کنه شممل اروم می خوابید ولی در 
 ضوک روز پدر ادم رو در می اورد از بس شیطون بود

باس خواب حریر قرمز ک ی  مد ی ل تاق خوابمون رفتم از تو ک مت ا ب سمم
 و تنم کردم..... وج  زیر ب*ا*س*ن*م بود ورداشتم

 ب سروش ک اروم خوابیده بود خیره شدم 
 

ل  هامو ب گونش نزدید کردم ی یهو سممرشممو تکون داد و ل  هاش رو ل  
 هام قرار داد

 ای کلد بیدار بود
 

 دستمو فرو کردم تو موهای پرپشتش 
 

 حشاشو باز کرد 
 

 _نکن ... نکن غزل ...  نمی تونم  جلو خودمو بگیرم....
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 میخاستمش منم 
ستم ک ب بدنش خورد  شو بازکردم د سمت پیراهنش و دکمه ها ستمو بردم  د

 حشاشو بست
 

 با ی حرکت روم خیمه زد
 

 و شروع کرد گردنمو ب*و*سیدن
 

 همرایش کردم 
 

 دستش رفت سمت لباس خوابم 
 

 با ی حرکت درش اورد 
 
 

 و باز من بودم  و سروش
 

 ی ش  پر از تنش پر از ل*ذ*ت* پر از ضش 
 پر از خواستن

 
******* 
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 اروم حشامو باز کردم

 
 بود ۶سروش هنوز خواب بود ب ساضت نگاه کردم 

 با این ک نیم ساضت فقد خوابیدم ولی بازم خوابم نمیگرفت
 مالفحه رو دورم پیچیدم

 اروم بلند شدم از تو کمد حوله و لباس ور داشت
 و ب سمت حمام رفتم

 
 ی دوش ی ربا گرقتم 

 
 خواب بودسروش هنوز 

 
 ب سمت اتاق رامتین ک روبروی اتاق ما بود رفتم 

 
 باید شیر می خورد

 
 در اتاق رو باز کردم 
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 بیدار بود و داشت بازی میکرد
 

 امروز نمی تونستم خودم بهش شیر بدم 
 

 یه شیر خشد براش درست کردم و دادم بهش
 

*********** 
 

 سال 4ب رامتین خیره شدم رفته بود تو 
 

 ک سودا  یه دوساله رو تو اغوش گرفته بود خیره شدم ب سروش
 

 رامتین  دوساله  بود ک سودا ب دنیا اومد
  

سممال از زندگی من و سممروش میگذره کنار سممروش حیزی کم ۴االن حدودا 
 نداشتم

 
 مرگ پدرم  کمرم رو شکست ...

 
 سال پدری کرده بود۳پدری ک پدر بود ولی فقد 

 مادر شم باضث شد ضاش  شم پدری ک ارث پدریش باضث شد من
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 ولی قلبش نخواست بمونه نخواست با این دنیای  هفت رنگ بسازه
 
 

 سونیا  و ادرین ی دختری نانازی  یه ساله داشتن ک اسمشو گزاشته بودن سارینا 
 سامیار و ایدا و...

 
 همه شون کنار هم خوش بودن اما...

 
 

 من نداشته باشهمهران .... برادری ک شاید هیچ نسبت خونی ای با 
 

 ولی از برادری کم نزاشت...
 

 دلم براش میسوزه برای نگاه خیسش 
 برای قل  شکستش 

 برای ضش  پاکش
 
 

 باورم نمیشد ن تنها من بلکه هیچکسی باورش نمیشد ک مهدیه نیست
 



 421 یارث پدر

 مهدیه ای دیگه وجود نداره
 

 طوری هممممممی روزگار نمی دونم بگم تقدیر این بود یا سر نوشت مهران این
 نوشته شده بودن

 مهرانی ک مهدیه رو می پرستید
 
 

 مهدیه تو ی روز بارونی  با تصادا 
 

 حشماشو برای همیشه بست
 

ستن کنار قبر ضزیز مهدیه  ش شد کارش فقد  و فقد ن شد روانی  مهران داغون 
 بود 

 مهدیه برای خاک نبود ..
 
 

 قهموه مزه میکنم ...
 
 

 ب قول سعدی:
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 یار از دست رفت.ضش  در دل ماند و 
 حکایت مهران بود

 
 ولی این من نیستم ک بتونم سرنوشو  تکییر بدم سرنوشتی ک نوشته شده.....

 
 قهموه مزه میکنم ...

 
 تلخ ... مثل همیشه 

 
 _ب حی فکر میکنی شیرینم؟

 
 ب سمت صدا برگشتم سروش بود

 
 دست هاشو از پشت حلقه کرد دور کمر

 
 هامون... به زندگی.... _ب خودم ... ب تو.... به بچه

 
 _رسمش قشنگه ... 

 
 _رسم حی؟



 423 یارث پدر

 
 _زندگی... گاهی اونقدرررر تلخ میشه 

 ک با هیچ شکری نمیشه تحملش کرد و 
 گاهی انقدررر شیرین ک شیرینیش دلتو میزنه

 
ست دارم حه تلخ به تلخی قهوه  سمش رو کنار تو همه جوره دو سروش ... ر _

 حه شیرین به شیرینی شیرینی...
 

 کنار گوشم زمزمه کنان گفت:
 

 _فوق العادم باتو .. ول نکن دستاتو... تو دل من کسی نمیگیره جاتو
 
 

 پایان
 ممممممممممم

 
 نویسنده :کیمیا صباغ مم محدثه صبوری

 
 ممممممممممممممممممممممم

 
 ۱۳۹۵مهر ۱۱
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خ  اینم از پسمممت پایانی..دیگه باید بگم  بدی و خوبی از ما دیدید  حالل 
 کنید.

 
 خیلی خیلی خیلی دوستتون دارم....

 
و ب خاطر اینکه کل رمان رو با ما بودین و تنهامون نذاشممتین میگم کوحید 

 همتون هستم دم همتون گمممرم!
 

 واقعا ازتون ممونم ب خاطرهمرایتون به خاطر بودنتون
 

 بودنتون ب ما انگیزه ی بهتر نوشتن رو میداد...  مخلص همتون!....
 
 
 
 
 



 425 یارث پدر

 دونم خوب یا بد... نمی
 

 ولی
 
 

 ب هر نوضی ک بود ارث پدری تمام شد....
 

 با همه ی تلخی هاش 
 

 با همه ی شیرینی هاش
 

 ب پایان رسید ....
 
 

رمان هنر دسممت نوشممته ی ادمی و هیچ ادمی کامل و بی نقص نیسممت... ولی 
 امید وارم از رمان راضی  بوده باشید..

 
 
 
 

 ضشقشون برسن.... امید وارم همه ی ضاش  ها به 
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 گاهی ضش  ی طرفه پیش میره و گاهی ی جاده ی طوالنی دوطرفه....
 

 اسم این جاده ی دو طرفه رو من ضش  میزام
 جاده ی ضاشقی.....

 
 میگن ضش  ادمو داغون میکنه 

 
 ولی من میگم ضش  ادمو اروم میکنه

 
 ب ادم انگیزه ی بهترین بودن رو میده

 
 

 خوبی ای از ما دیدید حالل کنید....بازم میگم ... بدی و 
 
 

 ضاش  همتونم....
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 می دونم ک می دونید.....
 

 
 

 یاضلی
 
 

 در پناه ح 
 

وشتن بابت ن عزیز یصباغ، محدثه صبور ایمیکبا تشکر از  
 این رمان زیبا


