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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 عاشقانه های رمان:  آرایی صفحه و طراحی  

 :   wWw.Romankade.com      سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ  عاشقانه های رمان نزد کتاب این حقوق تمامی 

  از سرشار آرامشى اما آرامش جنس از دختری

 زندگى از سرشار ذوق، از سرشار شيطنت،

 

 سنگ همچون شيطنتى و ذوق هر از دور به و آرام خدا، با و مؤمن تعصب، و غرور جنس از پسرى

 

 !..ها؟ تضاد این تمام وجود با ساخت را زندگى ميشود چگونه

 عشق کمى نهایت در و دلدادگى کمى محبت، کمى

 کرد شيرین رو زندگى ميشه که هاست این با! بله

 

 ...ميخوره رقم هم کنار در گلرخ و محمد زندگى چگونه ببينيم پس

http://www.romankade./
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 خودجوصفت یگانه: نویسنده

 توش از که بخارى چون! وقته خيلى کنم فكر.. ميكنم نگاه چاى فنجون به دارم کِى از نميدونم

 نگارا که بودم نشده خُل... ميكشم پوفى!.. نميشه بلند دیگه و شده خسته انگار هم ميشد بلند

 !..شدم

 ..کنم خالى شویى ظرف سينك توى رو شده سرد کاملا که چاى تا ميشم بلند

 

 !خداوکيلى؟ شدى خيره سينك این چيه به حالا تا کِى از___

 

 فنجون شدنِ تكه هزار به.. ميفته زمين روى و ميشه رها دستم از فنجون که ميكنم هول چنان

 ..ميكنم نگاه شده متلاشى قلبم مثل درست که زمين روى

 

 !..کنم سكته بود نزدیك ترس از!.. داخل؟ بياى آدم مثل نميتونى-

 

 اما کردم صدات چندبار!.. خونم تو شدم وارد حيوون مثلِ که نه آخه! خدا رو تو ببخشيد ___

 !شویى ظرف سينك تو!.. ميكرد؟ سِير کجا خانوم

 !بودى؟ ناظر فقط یا کردى نگاش انقدر رسيدى هم چيزى به حالا ميگم گلرخ

 

 ..ميخنده و مياره بالا تسليم حالتِ به رو دستش که ميكنم نگاهش چنان
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 برو بيا.. کنم جمع رو کردى زمينش پخش که زُليخاه دلِ این من تا بيرون برو بيا ___

 

 ..ميكنم جمعشون خودم.. پارسا نميخواد-

 

 اون بشى، خيره جارو مثلِ اوووم دیگه چيز یه به اینبار ميخواى باز.. مادمازل خدا رو تو نه ___

 ..الافيم شب تا ما وقت

 

 پااااارسااااا -

 

 ..ميشم خارج آشپزخونه از حرص با هم من و خندیدن به ميكنه شروع بلند بلند هم باز

.. ميكنه پيدام و ميرسه راه از لحظه هر ميكنم احساس.. ندارم قرار و آروم.. کنم چيكار نميدونم

 ميكنه، نگاهم داره خيره که رو پارسا یكباره به که ميرم راه و ميچرخم خودم دور چقدر نميدونم

 !ميبينم

 

 حالِ به واى!.. اینه حالت اومدى، و کردى ول رو چيز همه روزه یه.. بگير آروم یكم!.. گلرخ ___

 !کنى زندگى اینطورى چندوقت تا قراره اینكه و آینده

 

 با حق.. ميشينم نزدیكمه که ها مبل از یكى روى.. ميخوره سُر ام گونه روى اشكى قطره

 !اینكار واسه نشدم ساخته من.. پارساست
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 وابج باید.. بشه ادب باید ميگم طرفى از.. ميشم دیوونه دارم.. نميتونم خدا به.. پارسا نميتونم-

 بدتر کارم این با نكنه ميگم هم طرفى از.. داد آزارم و شد عوض که روزایى همه اون واسه بده پس

 ..کنه نابودم بخواد و بشه

 

 ..ميگيره رو ام چونه و مياره صورتم طرف به رو دستش و ميزنه زانو روم به رو پارسا

 

 ارىک خودم.. ببره پِى اشتباهش به ميكنيم کارى باش مطمئن.. خواهریم باشه خدا به توکلت ___

 هم کنار در خوب زندگى یه دوباره و کنه عذرخواهى ازت بياد.. ها گذشته آدم همون بشه ميكنم

 درست چيز همه که ایشاالله.. باش داشته تحمل.. کن صبر.. بيار طاقت تو فقط.. کنيد شروع

 !باشه؟.. ميشه

 

 .ميدم تكون باشه نشونه به رو سرم و ميزنم بهش لبخندى

 

 ناهاره یه هم داداشت خان کنى، استراحت کمى و اتاقت تو برى تو تا.. دختر گل آفرین ___

 ..ميكنه آماده واست مشتى

 

 دهش من نامِ به دیشب از که ميشم خوابى اتاق راهىِ.. باشه گفتنِ با و ميزنم بهش لبخندى دوباره

 ..بود

 ..ميارن هجوم مغزم به یكباره به خاطراتش و گذشته ميكشم دراز که تخت روى
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 ..ها گذشته به ميزنم پَر

 

 دوست بابا.. بود خالى دوم طبقه و ميكردیم زندگى خودمون اول طبقه و بود دوطبقه بابا خونه

 صميمت وقتى و بود دایيم مالِ بالا طبقه پيش سالِ  دو تا البته.. بده ها غریبه دستِ رو خونه نداشت

 !بهتره نيفته ها غریبه دست گفت و خرید رو خونه بابا برن، کشور از خارج به گرفتن

.. بودن نادرم دایى هاى بچه پریسا، و پارسا.. شدم تر تنها اش خانواده و دایی رفتنِ با و بودم تنها

 با و بودن ام نداشته برادرِ و خواهر مثلِ درست.. بودن بزرگتر ازم سال سه پریسا و سال پنج پارسا

 !..شدم اميد ناً زندگى از کل به رفتنشون

 ور تصميمشون فتانه دایى زن و نادر دایى انگار اما نرن که کردم التماس چقدر و کردم گریه چقدر

 !.. بود نتيجه بی من هاى التماس و گریه و بودن گرفته

 داره هک بود ناراحت اینكه با پریسا ولى برميگرده ایران به درسش اتمام از بعد بود داده قول پارسا

 ميرسيد آرزوش به داشت حالا و بود کشور از خارج عاشقِ هميشه هم طرفى از اما ميشه جدا ازم

 !.. نداشتم برگشتنش به اميدى دیگه پس

 !.. راحتى همين به.. شدم تنها من و رفتن دایى خانواده.. گذشت اما آور زجر و سخت

 هب هم باز اما ميمونم تنها و ميشم ناراحت چقدر ميدونستن اینكه از ميشدم متنفر ازشون گاهى

 مانعِ خودخواهيم خاطره به ميخواستم که ميومد بدم خودم از گاهى هم طرفى از و رفتن راحتى

 ..بشم دایيم خانواده خوشبختیِ و پيشرفت

 هم دانشگاهيم پيش.. گذشت هم پِى از روزها.. اومدم کنار خودم با بود سختى و زحمت هر با

 تا مبخون درس کمی که بودم گرفته تصميم.. بود نمونده باقى کنكور شروع تا چيزی و شد تموم

 هر و مبود ارتباط در پریسا و پارسا با.. بشم قبول خوب رشته یك تو حداقل کنكور دادنِ با بتونم

 !.. ميشدیم هم حالِ جویایه چندگاهى از
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 ولىق بخاطره.. بشم قبول دانشگاه بتونم تا بخونم رو هام درس خوب که بود گرفته قول ازم پارسا

 بود، کشيده تحصيليم دوره طولِ تو برام که هایى زحمت همه جبرانِ و بودم داده پارسا به که

 رشته انتخاب به مجاز اینكه و نتيجه اومدنِ و کنكور دادنِ با و کردم خوندن درس به شروع جدى

 درسي دایى خانواده گوش به خبر وقتى!.. ميكردم پرواز ابرها روى و شد گرفته برام جشنى.. شدم

 ..دکر موفقيت آرزوى برام و بود خوشحال کلى که بود پارسا گرفت، تماس باهام که کسى اولين

 نهات.. ميكردم تحصيل بودم عاشقش که ژنتيك رشته تو داشتم و بودم شده دانشجو دیگه حالا

 وندوستيم حال به تا دبستان از که مهسا صميميم دوستِ که بود این آوردم دنيا توى که  شانسى

 ..بود شده قبول دانشگاه همين و رشته همين توى داشت ادامه

 ودمب شيطونى دخترِ.. باشم تر راحت دانشگاه به آمد و رفت براى که بود خریده ماشينى برام بابا 

 ودمخ براى کلى بودم اول ترم اینكه با باز.. ميشدم دوست همه با زود بودنم یكدونه یكى بخاطرِ و

 مانما و بابا!.. بودیم معروف دانشگاه تو بازى خُل و شيطنت به مهسا و من.. بودم کرده پيدا دوست

 دوستى اهلِ.. نميكردم سوءاستفاده اطمينانشون از وقت هيچ منم و داشتن کامل اطمينانِ بهم

 مانعى هم رو ها همكلاسى با پُرسى احوال و حال و عليك و سلام اما نبودم پسرى با آنچنانى هاى

 ..ميكنم حفظ رو ها حریم من ميدونستن و نداشتن مشكلى هيچ هم مامان و بابا.. نميدونستم

 

 !گلرررخخخخخ؟!.. شد آماده ناهار.. بابا پاشو.. ميكنى سِير هپروت تو که باز.. گلررررخخخخ ___

 !..کنم استراحت یكم گذاشتى اگه.. شنيدم.. پارسا خُب خيلى -

 

 ميل ناهار که کنم صداتون گفتم.. شما گوشِ به حلقه غلامِ شدم بنده!.. مادمازل ببخشيد ___

 !..شدیم؟ بدهكارم حالا.. نكنيد ضعف موقع یه کنيد،
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 غُر جونش به هِى هم من حالا و بود افتاده زحمت تو کلى من خاطرِ به بيچاره.. ميگفت راست

 ..اینجاست که منه بخاطرِ که انگار نه انگار اصلا ميزدم،

 

 تونسته رو تو که همين ها نباشه چى هر محمد اون.. بكشی خجالت نميخواد حالا.. پاشو پاشو ___

 ..بوسيد رو دستش باس کنه، آدمت

 

   پاااااارسااااا -

 

 ..ميكنه تند پا آشپزخونه سمتِ به و ميخنده درآورده، رو حرصم خوب ميبينه وقتى

 ..کنم خالى سرش رو حرصم و بگيرمش بلكه تا ميشم بلند هم من

 

 ..ميشه خورده من غرغرهاى و پارسا هاى شوخى با ناهار

 .. هميش نمایان آشپزخونه تو پارسا که نمونده اتمامش به چيزى.. ها ظرف شستنِ به ميكنم شروع

 

 ميرم من.. ميشه منفجر داره سرم یعنى.. خوردى رو سرم ها، زدى غُر انقدر.. اَاَههه اَاَاَههههه ___

!.. البته غيرتاً بالا کن، درست شام یه نميشى ناراحت اگه.. خونه ميام شب.. دارم کار بيرون

 !..ببخشيدا

 

 ..ميكنم نگاهش چپ چپ
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 ..وااااى.. ميگفت راست ها، نميشه شب روزت نزنى غُر ميگفت محمد این ___

 

 با و ميكنه فرار سریع که کنم پَرت سمتش به رو بودم کشيدنش آب حالِ در که ليوانى ميخوام

 ..ميشه خارج خونه از خواهرى فعلا گفتنِ

 تميز رو آشپزخونه و ميشورم رو ها ظرف.. ميشم مانع که بره ها گذشته به دوباره ميخواد ذهنم

 .. ميكنم

 نيازی دیگه و هست داخلش چيز همه و کرده پُر رو فریزر و یخچال که بود گفته دیشب پارسا

 به قطف نبود، اینجا که کردم پيدا چيزى به نياز اگه حتى و بيرون برم چيزى تهيه براى که نيست

 !.. استغفرالله!.. بخوام چيزا اون از من شاید نميگه حالا!.. نشم خارج خونه از خودم و بگم خودش

.. نمک درست شام شد نرم اینكه بعد تا ميارم بيرون رو کرده چرخ گوشت فریزر از و ميكشم پوفى

 ..بگذره شكمش از نكنم فكر ميبينم من که پرستى شكم پارساى این چون

 ایينپ بالا رو ها شبكه!.. کنم سرگرم رو خودم بتونم و ببينم تلویزیون کمى تا ميرم نشيمن به

 اه شبكه کردنِ پایين و بالا از دست دیدمش بارها که سينمایى فيلم دیدنِ با آخر در و ميكنم

 .. برميدارم

 !..بهتره که هيچى از حداقل!.. خوبه همين

 

 دستته؟ تو چى بگو.. دیگه نكن اذیتم دارى دوستم که تو: فيلم تو دختر

 !دارم؟ دوستت من گفته کى حالا: فيلم تو پسر

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 11 

 دترب انگار نكنم فكر بهشون که ميكنم سعى چى هر.. گذشته به لعنت.. خاطرات این به لعنت

 ..ها گذشته به ميزنم رٓ  پ هم باز.. ميشه

 

 کنده رو هممون پوستِ  و داشتيم هم گيرى سخت استادِ که آلى شيمى ترمِ ميان امتحان از بعد

 بودیم دهش صميمى کلى و بودیم سه ترم که حالا به تا اول ترم از که اکيپى با داشتيم تصميم بود،

 ..بودیم راه توى هم حالا و بودم کرده هماهنگ بابا و مامان با قبلش شبِ از.. بریم کوه به

 هبچ و بودیم شده صميمى کلى که بودن هم دیگه دختر چندتا مهسا، و من جز به اکيپمون توى

 هم دوستامون آینده شوهراى ببخشيد یعنى.. هم آقایون دخترها، از غير به.. بودن خوبى هاى

 !..بودیم ترشيده انگار مهسا و من فقط وسط این و بودن

 ههمدیگ از خندیدیم، و گفتيم و گذشت خوش  کلى که فرسا طاقت و سخت نوردى کوه یه از بعد

 .. کردم حرکت خونه سمتِ به رسوندم، خونشون به رو مهسا اینكه از بعد..  کردیم خداحافظى

 ميخواست خدا انگار.. شد عوض کل به ام آینده که روزى اون.. رو روز اون نميره یادم وقت هيچ

 !.. بشم بزرگ باید حالا و سهٓ  ب دیگه بودن بچه که بفهمونه بهم

 بی هاى لذت و ها خوشی از کشيدن دست اونم.. داشت سنگينى تاوانِ برام شدن خانوم انگار

 !بود بچگانه و پيله شيله

 

 بكشمت زور با باید و فكر تو ميرى هى چرا.. ميشما نگرانت دارم کم کم دیگه!.. گلرررخخخ؟ ___

 !فكر؟ تو از بيرون

 

 ..ميزدم پَرسه گذشته توى داشتم هم باز که من بر واى اى.. اومدم بيرون هپروت از تازه
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 امِش یك حداقل نتونستم هم امشب.. ميكنم نگاه گذاشت، جلوم پارسا که نيمرویى به خجالت با

 !کنم درست ساده

 

 ..کيلو سى ميشم تو دسته از یكى من ميدونم که بخور!.. شدى خجل فهميدم باشه ___

 

 ..خوردن به کردم شروع حرفى هيچ بدونِ پس!.. نداشت جواب حق حرف

 !..شستن براى نبود هم خاصى چيزه که هرچند شستم، خودم دیگه رو ها ظرف

 ..نشستم پارسا کنار و رفتم نشيمن سالن سمتِ به چاى فنجونِ دوتا با

 

 ..آقاهه بدترى که خودت خيالم، و فكر تو همش ميگى من به -

 

 !عنوان هيچ به.. نزار بيرون خونه تو از پاتو عنوان هيچ به.. گلرخ دنبالته در به در محمد ___

 

 دترب چيز همه اگه.. بدم؟ توضيح براش نميزاشت اگه.. ميكرد؟ پيدام اگه.. ميپره یكباره به رنگم

 !نه.. خدایا واااى.. ميشد؟

 

 در به در محمد نميدونستى انگار که باختى رو خودت چنان.. دختر؟ تو آخه شد چِت گلرخ ___

!.. دمش راحت دستش از و رفت که بهتر ميگه و جا یه ميشينه کردى فكر نكنه!.. ميگرده؟ دنبالت

 !..هان؟
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 ..نكن بدترش دیگه تو.. ميجوشه سرکه و سير مثلِ داره دلم.. پارسا واااى-

 

.. شوپا.. کردم؟ بد.. باشى خودت مراقبه اینكه براى کردم بيشتر تاکيدِ.. والا نگفتم چيزى ___

 ..کنى داغون رو خودت صبح تا ميخواى ميشى، بدخواب الان.. بخورى رو چایى این نميخواد پاشو

 ..حياط تو بریم شو بلند

 

 !..بخوابم ميرم..حياط توى بيام نميتونم.. ندارم حوصله اصلا -

 

 يرمميگ بعد.. بزنم قدم حياط تو یكم ميرم منم.. بخواب برو باشه.. تو دستِ از! .. والا بگم چى ___

 ..ميخوابم

 

 هب ميخواد دلم هم خودم اینبار.. ميشه بسته خودآگاه نا هام چشم.. ميزارم بالشت روى که رو سرم

 ..برم ها گذشته همون

 

 خودم با همش.. بودم شوك توى شب آخر تا.. داد رو خبر اون بهم مامان و برگشتم کوه از وقتى از

 !.. بفروشه بهشون ميخواد رو بالا طبقه بابا که هستن کى اینا یعنى ميگفتم

 پارچه مغازه تهران پسرش چون و باباست قدیمىِ و صميمى دوستاى از یكى ميگفت مامان

 ..کنن زندگى اینجا و تهران بيان ميخوان شيراز از کرده باز بزرگى فروشىِ
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 از که باشن داشته منم سالِ و همسن دخترِ یه کاش ميگفتم خودم با.. بودم خوشحال خيلى

 ..دمميكر تنهایى احساسِ واقعا خونه توى اما داشتم دوست کلى بيرون اینكه با.. دربيام تنهایى

 ام که جایى تا ميگفتن فقط هم اونا و دارن بچه چندتا که بودم پرسيده بابا و مامان از چندبارى

 ادع چقدر من و.. نه یا کردن ازدواج هاشون بچه نميدونيم حالا.. دختر یه و داشتن پسر یه یادمونه

 !..باشن خودم سالِ  و همسن و باشن نكرده ازدواج که ميكردم دعا

 فكرم ميشد چندروزى که اى خانواده بود قرار!.. موعود روزِ رسيد تا گذشت سریع خيلى چيز همه

 من و بيارن اسباب خودشون، خونه بود شده حالا که ما خونه به امروز بود کرده خودشون درگير رو

 !..ها گذشته شلوغه خونه همون ميشه داره خونه دیگه که بودم خوشحال بيشتر همه از وسط این

 که مردى به بابا.. گذاشتم حياط توى پا که بودم نفرى اولين من درومد صدا به که زنگ یادمه

 ولا بار گفت و زد لبخندى هم مرد و بودم داده کليد بهتون که من گفت شد حياط وارد نفر اولين

 .. دیگه ميگرفتيم اجازه صاحبخونه از باید

 بابا دوسته فهميدم.. شدم آشنا همشون با من و شدن خونه وارد همگى که نگذشت دقایقى

 اون که داشت مهربونى و خوب زنِ.. کردم صداش مرتضى عمو اول همون از و است مرتضى اسمش

 هاى بچه ميكردم فكر اول که بودن هم بچه یك همراه به پسرى و دختر.. زهرا خاله شد برام هم

 ایشون!.. باطل خيالِ زهى فهميدم و شد خالى بادم بعدش اما هستن مرتضى عمو و زهرا خاله

 جونم!.. ماهانه آقا اسمش و همسرشه هم آقا این!.. خانومه فاطمه اسمشون و خانواده این دخترِ

 انسِش به زمانى و.. بود رادمان اسمش که داشتن هم اى بامزه ساله پنج بچه پسر یه که بگه براتون

 درپ به تا اینجا اومده روزى چند یك و ميكنه زندگى شيراز دخترشون فهميدم که بردم پِى گندم

 توى گفتن که خانواده این شمشادِ و شاخ پسر ميموند.. کنه کمك وسایل چيدنِ توى مادرش و

 !..خونه مياد غروب و ميده سامون سرو رو اونجا داره و ست مغازه

 تنها.. بود نشسته دلم به مهرشون ساعت چند همون توى و بودن داشتنى دوست و خوب خانواده

 خانواده که فهميدم اونجا از و بود حجابشون داشت، فرق من خود حتى و من خانواده با که چيزى

 !..هستن مقيدى العاده فوق



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 15 

 کنه درست شام شد قرار هم مامان و رفتن بيرون کارى براى ماهان آقا همواه به مرتضى عمو و بابا

.. نكرد که نكرد قبول عنوان هيچ به مامان ميگيریم بيرون از چيزى یه گفت زهرا خاله هرچى و

 ..بچينيم رو وسایل ميتونيم که جایی تا که بالا رفتيم فاطمه و زهرا خاله همراه به هم من

 ..درومد صدا به خونه زنگ که گذشت چقدر نفهميدم که بودم شده کار سرگرم انقدر

 رفح نميتونستم حتى که بود شده خشك حدى به گلوم.. بخورم آبى تا شدم بلند جام از کلافه

 ..بزنم

 

 !بخوابى؟ ميخواستى مثلا.. بيدارن همچنان که خانوما خانوم ___

 

 ..ميكنم اشاره ليوان به و ميزارم اُپن روى رو ليوان

 

 ..ميخوابم ميرم جدى دیگه الان.. خُب بود تشنم-

 

 ..کن سياه رو خودت برو ميشناسم، خودت از بهتر رو تو من!.. کردم باور منم.. گفتى تو آره ___

 

. .ميشناخت خودم از بهتر رو من.. ميگفت راست.. ميرم اتاقم سمتِ به و ميكنم نگاهش چپى چپ

 !نميدادم اهميتى حرفهاش به هميشه من و ميگفت راست هميشه

 چهي کاش اى و دیدمش که رسيدم جایى تازه آخه.. نميشه اما نكنم فكر دیگه گذشته به ميخوام

 !..نميدیدمش وقت
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 بدونِ رو آیفون دکمه.. کنم باز رو در من که گفتن من به بودن اتاق تو فاطمه و زهرا خاله چون

.. !نداشت تعجب.. اومد بالا ها پله از خسته پسرى.. کردم باز هم خونه در و زدم کيه بپرسم اینكه

 سر اگه که بودم انداخته سرم روى هَفت هـَچَل رو شالم!.. خانوادست این پسر که ميدونستم

 ردمک سلام نمایى دندون لبخندِ با.. بود ریخته بيرون شال از موهام همه چون!.. بود بهتر نميكردم

 نپایي رو سرش و کرد اخم که نگذشت اى ثانيه اما.. کرد نگاهم و ایستاد آخر پله روى بيچاره که

 !.. انداخت

 دمبو ها فكر همين تو!.. کرد رفتار اینطورى که زدم بدى حرفِ یا کردم اشتباهى کارِ نميدونستم

 ..شد بلند زهرا خاله صداى بگم چيزى خواستم تا.. کرد سلام آروم صدایى با که

 

 دخترِ مادر، گلرخِ خانوما خانوم این.. تو بيا.. وایستادى اونجا چرا.. مادر اومدى محمدم اِاِاا ___

 ..رضاست عمو

 

 هک خشكى و سرد خوشبختمه باهاتون آشنایى از گفتنِ با کنه بلند رو سرش اینكه بدونِ محمد

 ..شد خونه وارد بود، بهتر نميگفت اگه

 دیگه و بود شده خالى بادم حسابى!.. داشت که بود رفتارى چه این که بودم مونده واج و هاج

 زندگى تهران اصلا و بود کرده ازدواج که دخترشون از اون.. نداشتم رو کارى هيچ حوصله

 زهرا خاله به رو فكرى هيچ بدونِ.. داشت دعوا هم خودش با که پسرشون از هم این.. نميكرد

 ریفتش شد تموم کارتون هم شما کنم، کمك مامانم به شام براى تا پایين ميرم که گفتم و کردم

 ..رفتم پایين سریع و پایين بيارید

 

 پاشو.. عزیزم پاشو.. خواهرى.. گلرخ ___
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 ددر و شده کوفته بدنم همه ميكنم احساس.. ميبينم آماده و حاضر رو پارسا ميكنم باز که چشم

 .. ميكردم سِير ها گذشته توى داشتم حالا همين تا انگار.. ميكنه

 

 !ميرى؟ دارى کجا.. بخير صبح.. سلام-

 

 ميخواستم.. ميكنن شَك همه اینجورى.. تهران برگردم باید من.. مادمازل بخير هم تو صبحِ ___

 ..بهتره برم زودتر پس!.. بمونى تنها آخر در باید!.. چى؟ که آخرش دیدم اما بمونم بيشتر

 

 مانمما براى نكنه.. شده؟ چيزیش بابام!.. دیگه افتاده اتفاقى حتما!.. شده؟ چى.. پارسا نگو دروغ -

 !شده؟ چيزیش محمد.. محم.. نكنه.. ن!.. آره؟.. افتاده؟ اتفاقى

 

 دور نبود قرار مگه.. ترن سالم هم تو از همه.. نشده هيچى.. خدا رو تو کن بَس گلرخ واااى ___

 بعد و باشم پيشت روزى چند یه نبود قرار مگه.. ببره؟ پِى اشتباهش به محمد تا چيز همه از بشى

 محله این زنه پير خانوم، عزیز.. بهتره خيلى برم الان.. روزت و حال اینه چرا دیگه خُب.. برم؟

 يادب که خداشه از اونم.. بزنه سَر بهت تند تتد گرفتم قول ازش و کردم سفارش کلى بهش.. است

 ..تنهاست چون.. پيشت

 قادقي نميدونه اما دارم خونه یه نواحى این تو من ميدونه محمد.. نرو بيرون اصلا گلرخ ميگم بازم

 ادبي هم محمد اگه و ميشه درست داستان ببيننت اینجا مردم که نيا بيرون اصلا پس.. کجاست

 باشه؟.. ميرى لو راحت کنه، جو و پُرس یه و اینجا
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 تهش تا باید پس کردم انتخاب رو راه این خودم!.. ندارم اى چاره.. ميدم تكون باشه معنىِ به سَرى

 ..برم

 !... آوردم کم!.. تسليم بگم ميتونستم کاش.. کنم چيكار هامو تنهایى و ها شب

 ..شد تهران راهىِ صبحانه خوردنِ  از بعد نصيحت، و سفارش کلى با پارسا هم آخر در

 !..کنم چيكار حالا اوووم!..  شدم تنها شيك خيلى خُب

 انال از اینجا هواى و آب انگار اما پایيزه اینكه با باز.. بزنم قدم حياط توى کمى ميگيرم تصميم

 !بده نشون خودى یه ميخواد

 .. ميپيچم خودم دوره تر محكم رو پتو و ميشينم پارساست به متعلق که تابى روى

 آهى!.. چرا؟ آخه.. بزنم حماقتى چنين به دست کردى کارى چرا.. نكردى باورم چرا.. محمد چرا

 ..ميكنم پرواز ها گذشته به ميدم حرکت تاب به کمى که همينطور و ميكشم

 

 اومده مثلا.. ميرفتم رِژه اتاقم توى و ميكردم خودخورى فقط.. نداشت حد که بودم عصبى انقدر

 !..کردم هم کمكى چه.. کنم کمك مامان به که پایين بودم

 برم و نمونده شام تا چيزى گفت و زد مامان که حرفى با که بودم غرق خيالاتم و فكر تو انقدر

 ادب بی پسره اون رفتاره شوك تو وقت همه این یعنى!.. اومدم خودم به تازه بچينم، رو سفره

 بودى تنها همه این.. گلرخ که واقعا.. اااههه.. کنم فكر بهش مدت همه این باید چرا اصلا!.. بودم

 !.نيومده زمين به که آسمون!.. روش بازم خُب

 به همه ساعت نيم گذشتِ با.. شدم بهتر قسمتى تا کمى زدم، خودم به خودم که هایى حرف با

 ها سال که انگار!.. شد جمع جمعمون، و نشستيم سفره دور همه هم، بعد دقایقى و اومدن ما منزل

 محمد به نگاهم.. بودن زدن حرف مشغولِ همه بودم، ساکت که من برخلافِ.. ميشناختيم رو هم

 سرش قشنگ ميزد حرف بابا با داشت که وقتى چون!.. کنه نگاه نميتونست من به فقط انگار.. افتاد

 !..ميكرد سخنورى کارش کسب و اش مغازه از داشت رَسا صدایى با و بود بالا
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 غولمش و بود نشسته ماهان شوهرش کنار در زیبایى، ایه توخونه چادر با که افتاد فاطمه به نگاهم

! ه؟بد انجام کارى یا بخوره غذا چادر با ميتونه چطور واقعا که ميكردم فكر این به.. بود غذا خودرنِ

 !..بودم؟ کرده سر به چادر من که بود کِى آخر، بار که کردم فكر هم این به حتى

 هب شوهرش و فاطمه.. بود رسيده اتمام به بالا طبقه چيدمان.. ميگذشت دیگرى از پس یكى ها روز

 هک هم مهمى کشف و برگشتند شيراز به بودم کرده عادت بهش هم کلى که بامزشون پسر همراه

 هک نامحرمى و مخالف جنس که بود این مدلش کلاً و نمياد بدش من از محمد که بود این بودم کرده

 مهسا که روز یه چون!.. بودم؟ کرده کشف کجا از ميگين حالا.. مينداخت پایين رو سرش ميدید

 سلام مهسا بيرون، بره ميخواست که محمد ورود با بودیم نشسته حياط تو و خونمون بود اومده

 ور کار همون هم مهسا با کرد بخت نگون منِ با که حرکتى مثلِ درست محمد که کرد بالایى بلند

 !..شد خارج خونه از افتاده سرى با و کرد

 رد اینكه از فقط.. ميخوام جونش از چى نميدونستم اصلا.. بودم داده محمد به گيرى چه نميدونم

 ااصل.. نميكرد نگاه بهم.. نميزد حرفى من با.. مينداخت پایين رو سرش و ميگرفت قرار مقابلم

.. ميكرد چندان دو رو بهش توجهم همه و همه.. بود خودش لاك تو سرش.. نميكرد بهم توجهى

 که هربار و بيارمش بيرون تنهایى لاك از.. بزارم سرش به سر.. کنم اذیتش ميخواست دلم

 ..ميشد دورتر و دور اون بشم نزدیك بهش ميخواستم

 احساسِ پسرها همه با که دخترام ازون یا.. دارم غرضى و قصد من ميكرد فكر شاید نميدونم

 ور آنچنانى هاى دوستى باهاش ميخوام و توجهم جلب دنبالِ ميكرد فكر شاید یا.. ميكنم راحتى

 !..بزنم رقم

 اصلا.. ميكنه فكرى چه من درمورد محمد بدونم که بود شده مهم برام انقدر چرا نميدونم

 بهش ميخواستم همش.. بدونه بدى دختر رو من محمد که نداشتم هم دوست و نميخواستم

 بهت ميخوام بخدا بگم بهش ميخواستم.. بدون خواهرت مثلِ رو من لعنتى بگم و بشم نزدیك

. .بگيم روزگار بد و خوب از و کنيم دل و درد ها ساعت بشينيم که خواهر یه مثلِ اما بشم نزدیك

 هر رو ها این.. باطل خالِ زهى اما.. دادم دست از که پارسایى مثلِ بشو برام بگم بهش ميخواستم

 !..ميگفتم محمد به رو ایش کلمه اینكه بدونِ ميكردم، تكرار خودم با روز و شب
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 هک بودم منتظر فقط!.. باید.. ميكرد گوش هام حرف به باید.. بودم گرفته رو تصميمم دیگه اما

 ..برگرده مغازه از تا بمونم محمد منتظر حياط تو و خونه برگردم و بشه تموم دانشگاه هاى کلاس

 !..داشتم عجيبى حالِ چه اونروز که آاااخ

 

 دهاوم موقع این که کيه یعنى.. ميشم کشيده بيرون ها گذشته از زده وحشت خونه، زنگ صداى با

 به لرزون تنى و پریده رنگ صورتى با!.. نداشت خبر خونه این تو من وجود از که کسى.. اینجا

 ..نبااااشه.. نباشه محمد خدایا.. ميرم حياط در سمتِ

 يدفهم ميشد پارسا هاى گفته از.. ميگيرم آروم یكباره به که ميكنم باز رو در لرزون هاى دست با

 ..ميكنم سلام و ميزنم لبخندى.. خانومه عزیز ایشون که

 

 همين براى نميخورى، هم شام و ناهار کنم ولت بود گفته پارسا.. که؟ نترسيدى.. مادر سلام ___

 ..آوردم غذا برات

 

 ..ميكردم درست چيزى یه خودم.. خانوم عزیز کردید شرمندم -

 

 نمونده چيزى دیگه.. بودى کرده درست الان تا دیگه کنى، درست چيزى ميخواستى اگه تو ___

 ..بشه شام موقع

 

 رسنهگ چقدر ميفهمم تازه.. بشه خونه واردِ خانوم عزیز تا ميرم کنار و ميكنم تشكر افتاده سرى با

 ..کنم فكر گرسنگيم به دیگه که نميزاشت خيال فكر و بودم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 21 

 که منم خورده خونه ميگه و نميكنه قبول بخوره غذا باهام هم خانوم عزیز ميكنم اصرار هرچى

 !..خوردن به ميكنم شروع نميبرم پيش از کارى اصرار با دیدم

 

 بهت چى که ميدونم.. مادر ميشناسمت بيش و کم و پيشم کرده تعریف کلى ازت پارسا ___

 ..دخترم ميشه حل مشكلت.. بزرگه خدا نخور، غصّه اما.. گذشته

 

 ..ميگه خانوم عزیز که بشه همونى واقعا کاش.. ميزنم غمگينى لبخندِ

 

 هم من ميدونم، رو تو زندگى داستانِ من که حالا دارم دوست.. مادر برات دارم ها حرف منم ___

.. هگذشت من به که چيزهایى چه بفهمى و بدونى منو زندگى داستانِ هم تو و بگم زندگيم از برات

 ..عزیزم نميخورم رو مخت فعلا منم.. نشده عادت برات هنوز و اینجا اومدى تازه ميدونم

 

 که انقدر اصلا.. بفهمم رو زندگيت داستانِ دارم دوست خيلى.. خانوم عزیز چيه ها حرف این -

 ..بزنه حرف برام یكى که دارم دوست روز چند این بوده سكوت

 

 ..کنم شام حالِ به فكرى یه برم پاشم.. بسياره وقت.. مادر ميگم بهت ___

 

 تِپخ دست خوشمزگىِ و خوبى به پختم دست درسته بمونيد، من پيشِ دیگه رو شام خدا رو تو -

 ..خوردنِ قابلِ اما نيست، شما
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 زیاد برات غذا.. حتما برم باید رو امروز.. دارم تعارف باهات مگه.. مادر چيه ها حرف این ___

 تپيش ميام صبح از هم فردا.. بخورى کنى گرم رو همين کنى، درست نتونستى شام اگه که آوردم

 !..نميشى خلاص من دستِ از دیگه.. ميمونم هم شب تا

 

 ..ميخندیم دو هر

 ميزارم رو مونده که غذایى مقدار.. ميشم تنها دوباره و ميره سفارشات کلى از بعد خانوم عزیز

 !..نشم تلف گشنگى از شب که یخچال توى

 ..ميرم ها گذشته به دوباره ميشينم که کاناپه روى

 

 من که الان و ميشد پيداش ها اینموقع هميشه حالا.. نداشتم قرار و آروم و ميرفتم راه حياط توى

 !..زمين تو رفته شده آب انگار بزنم حرف باهاش ميخوام

 !..شد نمایان خان محمد و شد باز کليد با حياط در.. ميرفتم کلنجار خودم با داشتم که همين

 امه حرف بتونم و نشه پيدا کسى کله سرو ميكردم دعا دعا.. گرفتم قرار مقابلش و کردم سلامى

 کنارم از ميخواست.. کرد سلام آروم و انداخت پایين رو سرش هميشه مثلِ.. بزنم راحت باهاش رو

 ..کرد نگاه زمين به منتظر بعدش اما کرد مكث کمى.. کردم صداش که بالا بره و بشه رد

 

 !باشم؟ کرده ناراحت رو شما که کردم کارى بنده محمد آقا ___

 

 در هم با فقط که مایى اونم.. ميدادم حق بهش و بود یكباره به سوالم واقعا چون.. کرد تعجب انگار

 !..داشتيم حرفى عليك و سلام حد
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 هاشون ترین مؤمن دانشگاه توى!.. نميشد سير بهش کردن نگاه از که داشت چى زمين نميدونم

 دراورده رو کُفرم واقعا!.. کنى بودن مهم حسِ که ميزدن حرف و ميكردن بهت نگاه یه حداقل هم

 .. بود

 

 مربوط خودتون به کنيد هرکارى شما بعدم!.. باشم؟ ناراحت شما دستِ از باید چرا بنده ___

 ..من به نه ميشه،

 

 ..نگاه زمين به شما چرا اصلا بعدم.. باشيد برادرم مثلِ شما ميخواستم من محمد آقا ___

 

 ...زدن حرف به کرد شروع بود، پایين سرش که همونطور و بشه تموم حرفم نزاشت

 نگاه رو زمين چرا اینكه و.. فاطمه عينِ خواهرمى، مثلِ درست شما خانوم، گلرخ ببينيد ___

 و منه زدنِ حرف کم منظورتون اگه و!.. خواهرم خودِ نه خواهرمى مثلِ شما ميگم دارم چون ميكنم

 و سرگرمى براى هم شما.. داره ربط خودم به دیگه این.. ندارم کسى به یا و چيزى به کارى اینكه یا

 ..اجازه با!.. بنده نه ميخورن، دردتون به بيشتر دوستاتون کردن، دل و درد

 

 امثل.. ميكردم نگاهش باز دهنِ با ثانيه چند تا فقط که آفتاب تو کرد پهن و شُست رو من چنان

 !کاشتم گلى چه واقعا!.. هه!.. بشه رو اون به رو این از که کنم کارى چنان ميخواستم

 هوقت بيا خدا رو تو که کردم، التماسش انگار که زد حرف چنان.. نداشت حد که بودم عصبى انقدر

 !..بزار دختر گل منِ واسه رو ارزشت بی و پوچ

 آماده و حاضر رو زهرا خاله بدم، رو جوابش که پله راه توى دویيدم تا.. اومدم خودم به تازه انگار

 !داشت رفتن بيرون قصد انگار.. دیدم ها پله روى
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 اگه که ميگيرم رو خان محمد این حالِ بستم عهد خودم با و فرستادم گندم شانسِ به لعنتى

 !..نيستم گلرخ نگيرم

 رسيده اتمام به نيز چهارمم ترم.. بودم نبرده پيش از کارى هيچ من و ميگذشت هم پِى از روزها

.. بریم کوه به کنيم در به رو امتحانات هاى خستگى اینكه براى بود قرار دوستان با فردا و بود

 املک که نه البته!.. کَس بى و تنها بودم مونده من فقط و ها مرغ قاطى بود رفته نسبت به هم مهسا

 هم من نكنيد فكر البته!.. بله!.. امروزه شده باب هاى دوستى همين منظورم ها مرغ قاطى بره

.. دبو تحصيل ادامه قصدم فعلا من اما بودن رفته و بودن اومده ها خيلى.. نه!.. ها نداشتم خاستگار

 زا یكى امينى، مُبينِ آقاى کوه برم باهاشون فردا بود قرار که هم اکيپى همين تو نباشه هم ریا

  کرده خاستگارى ازم دانشگاه گلابِ و گل پسرهاى

 ..بود

 اومدم اتاقم از چنان.. خودشه آرهههه.. کرد خطور ذهنم به فكرى چنين یكباره به چرا نميدونم

 لبخندى با ميكردم مرتب رو شالم که همونطور.. کردن نگاهم تعجب با بابا و مامان که بيرون

 دمخو با و داشتم زیادى استرس.. کردم پاتند بالا سمتِ به و زهرا خاله پيش ميرم گفتن بهشون

 و نميزنه حرف مامانش حرفِ رو ميدونستم اما!.. ميشم ضایع کل به که نكنه قبول اگه ميگفتم

 .. ميكرد مُصرم همين

.. یرهد پشيمونى براى دیگه که ميدونستم اما شدم پشيمون کارم از قبل از بيشتر زدم، که رو در

 تا شد منتظر سلامى با و انداخت پایين رو سرش افتاد من به که نگاهش و کرد باز رو در محمد

 ..بزنم رو حرفم

 ونهخ تو چادر با که نگذشت اى ثانيه که کردم صدا رو زهرا خاله سریع و کردم بالایى بلند سلام 

 ..شد ظاهر در جلوى اى

 

 ..مادر تو بيا.. ایستادى در دم چرا.. خوبن؟ بابا مامان.. خوبى؟.. قشنگم دختر سلام ___



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 25 

 

 نقشه اینكه بخاطرِ هم من و بره داخل به که کرد گرد عقب دارم، کار مادرش با من دید که محمد

 ..آوردم زبون به رو بودم کرده آماده که رو هایى جمله بلند، بلند و سریع نشه خراب ام

 

 که شدم مزاحم.. نميام داخل مرسى نه.. ممنون خوبن، بابامم مامان.. ممنونم.. زهرا خاله سلام -

 آشنا یه باید گفت هم بابام.. کوه برم دوستام با قراره فردا خستگى و درس همه این از بعد من بگم

 گمب بهشون گفتم.. برام برادره یه مثلِ درست محمد آقا دیدم منم.. برى نميزارم وگرنه بياد باهات

 ستدو خيلى آخه!.. کوه؟ بيان من با ميتونن مغازه، برن نميخوان و است جمعه فردا که حالا ببينم

 ..کنم عوض هوایى و آب یه و برم دارم

 

 قىعمي نفسِ یك شد تموم وقتى که بودم گفته وقفه بى و بلند بلند و سریع رو ها جمله انقدر

 ميشدم ماهرى بازیگر چه.. بودم کرده حيرت هم خودم گفتم که دروغى همه این از و... کشيدم

 !..ميكردن قبولم جایى اگر البته!.. من

 حرف همه صدام بلندىِ خاطرِ به بودم مطمئن و ایستاده خونه وسطِ واج و هاج محمد که ميدیدم

 ..شنيده هم رو هام

 

 مغازه جز به جا هيچ.. تهران اومدیم وقتى از.. مياد که معلومه.. چيه؟ ها حرف این.. مادر وا ___

 ..گفتى که کردى کارى خوب.. نرفته اش

 

 گزاشتم قرار على با اونم استراحتمه روزه فردا یك من.. نده خانوم گلرخ به الكى قولِ مادر ___

 ..باشگاه به رفتن براى
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 همه این.. ها خواست ازت چيزى یه دختر این بار یه حالا.. هست هميشه که باشگاه مادر وا ___

 ..مادر دیگه برو.. کرده کمكت رضا عمو

 

 طحيا تو ساعتى چه فردا من باشه گفتنِ با چون شد سلاح خلعِ محمد انگار زهرا خاله حرفِ این با

 ..کرد اعلام رو خودش رضایتِ باشم،

 به سریع اما بودم ابرها روى و ندادم محمد به جوابى اصلا لحظه چند تا که شدم خوشحال انقدر

 ..اومدم پایين و کردم خدافظى تشكر، کلى با و منتظرتونم شش ساعت گفتنِ با و اومدم خودم

 !..مساوى یك، یك!.. ميارى؟ در رو من حرصِ حالا

 هم خودم کم کم!.. آوردها غذا برام خانوم عزیز خوبه.. ميده نشون رو دَه.. ميكنم نگاه ساعت به

 ميخواد دلم هم گاهى و نكنم فكر گذشته به اى ذره ميخواد دلم گاهى!.. ميشم خودم نگرانِ دارم

 ..نشم کشيده بيرون ها گذشته از اصلا

 نمميك مرتب رو آشپزخونه خوردنش، و غذا کردنِ گرم از بعد.. ميرم آشپزخونه به و ميكشم پوفى

 ..بگيرم ازش رو اونور خبرهاى و بزنم زنگ پارسا به ميگيرم تصميم و

 ..ميكنم استفاده خونه تلفنِ از و خاموشه که گوشيم

 

 خودم بخاطرِ ميدونم اونم.. زدى ما به زنگ ىه خوبه.. ها باغ توى گلِ.. خانوم گلرخ.. به به ___

 که يشهم ساعتى یك یه و خوابيدم کله یه رسيدم وقتى که بگم باید اما بعضياست بخاطرِ و نيست

.. کاهدون به زدى بگم باس.. زدى زنگ تو که الانم و گرفتم دوشى یه رفتم که بعدم.. شدم بيدار

 ..ندارم خبر هيچكس از چون

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 27 

.. که تو دستِ از ميشه سرویس مهسا اون.. ميزنى حرف کله یه نميشى خسته یعنى.. اَه اَه اَه -

 !ندارى؟ کارى.. بابا باشه

 

 !همين؟ دوما.. داره منو که بخواد دلشم اون اولا ___

 

 عریفت رو مجنون و ليلى داستانِ برات ميشينم الان!.. نه دوما.. کن باز پپسى خودت براى کم اولا -

 !..ميكنم

 

 ..خدافظ.. نزاشتى برام اعصاب گندت، اخلاقِ این با بابا برو.. اَه اَه ___

 

 و.. دارمش که خوبه چقدر.. ميگيره جا هام لب روى دلنشينى لبخندِ.. ميكنم قطع که رو گوشى

 ..ترینه خوشبخت پارسا وجودِ با ميدونم که مهسا حالِ به خوش همچين

 ..کنم زندگى اینجا رو مدتى یه قراره باشه چى هر.. کنم مرتب رو خونه کمى ميگيرم تصميم

 برم باید حتما فردا.. ميفتم کردن حمام فكر به.. ميكنه ام خسته واقعا که تميزکارى کمى از بعد

!.. خوابى چه هم اون.. بخوابم ميگيرم تصميم پس!.. ندارم اصلا رو جرأتش ميدونم که الان حمام،

 ..ها گذشته سوى به هم باز

 

 حياط تو شش ساعت سر محمد ميدونستم.. رفتم حياط سمتِ به آماده و حاضر نيم و شش ساعت

.. بره و بشه پشيمون شاید گفتم که برم حياط به دیرتر هم باز ميخواستم.. ميمونه منتظرم و مياد

 !..بسشه تأخير ساعت نيم همين رسيدم نتيجه این به پس
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 زمين به پا با و کنه چيكار نميدونست حرص زورِ از.. گرفت ام خنده افتاد، محمد به که نگاهم 

 ای انيهث البته.. کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش که کرد حس رو نگاهم سنگينى انگار.. ميكوبيد

 ..شد یرد بيفتيم راه بهتره گفت کوتاهى سلامِ با و انداخت پایين رو سرش دوباره که نكشيد طول

 رسيدیم که ماشينش به!.. داشت کنترل عصبانيتش روى شرایطى هر تحتِ که بود خوب چقدر

 جلو رِد پس بشينم، عقب بخوام که ایه مسخره کارِ دیدم اما!.. عقب یا بشينم جلو باید نميدونستم

 ..نشستم راحت خيالِ با و کردم باز رو

 گرفته تصميم منم.. ميپرسيد ازم رو آدرس گاهى از هر فقط و نشد زده خاصى حرفِ ماشين توى

 از امروز ميدونستم و بود دیده ها خواب براش کوه توى چون باشه، راحت که نزنم حرفى بودم

 !..ميزاره بيابون به سر من دستِ

 ما منتظر و بودن اومده همه چون.. بودیم اکيپ افرادِ آخرین ما.. رسيدیم کوه به بعد ساعت نيم

 ..ميگه همه به هم اون ميدونستم و ميام محمد با که بودم گفته مهسا به.. بودن

 چون.. نمياره خودش روى به اما کرده تعجب کل به ميدونستم و ميكردم نگاه محمد به زیرى زیر

 !..دمحم آقا اولشه این گفتم خودم با.. ميشدیم نفر سيزده قشنگ و پسر و دختر از بود پُر اکيپ

 ..کردیم حرکت اول ایستگاه سمتِ به محمد، با ها بچه شدن آشنا و کردن احوال و حال از بعد

!.. شد اميدوار بهش ميشد اما!.. نه.. کردها ها بچه با گرمى احوال و حال محمد نكنيد فكر البته

 حرکت ایستگاه سمتِ به ما پشت که بود نفرى آخرین و نشد نزدیك بهم اصلا که هم راه توى

 ..کرد

 وىت و!.. بخرن آش عيالشون و خودشون براى گرفتن تصميم پسرها رسيدیم، که اول ایستگاه به

 و محمد اگه البته.. بودن معشوق و عاشق دو به دو همه چون بودم ترشيده که بودم من فقط جمع

 ونا از بابا، نه دیدم که کردم نگاهى محمد به.. ميگرفتيم فاکتور رو خسته دل عاشقِ خان، مُبين

 نيم دیگه حتى و شد خالى بادش دید رو محمد که اول همون از که هم مبين.. نميشه گرم بخارى

 ..بشم کار به دست آش خرید براى خودم تا شدم بلند پس!.. ننداخت بهم هم نگاهى
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 محمد کاشكى ميگفتم خودم با.. گرفت قرار جلوم آشى ظرف.. رفتم پيش قدم چند که همين

 هن مُبينه به متعلق دست این فهميد ميشد لباسش آستينِ از چون نكردم هندیش زیاد اما باشه

 ردک اکتفا لبخندى به هم مبين.. گرفتم ازش رو آش ظرف تشكرى با و آوردم بالا رو سرم!.. محمد

 نگاه محمد به!.. والا!.. داشتم تحصيل ادامه قصدِ من که حيف.. بود خوبى پسرِ واقعا.. شد دور ازم و

.. برگردوند اى دیگه طرف به رو سرش دید، خودش متوجه رو من تا اما بود ما به نگاهش که کردم

 ..نشستم کنارش درست و رفتم سمتش به و زدم حرصى لبخندِ

 

 !..ها ست خوشمزه.. نميخورى؟ -

 

 ..ميخردیم وگرنه ندارم، ميل بنده.. جونتون نوشِ ___

 

 بخدا.. رو چيز همه نميگيرین ساده کم یه شما چرا!.. سوال یه.. بكنم تعارف یه گفتم کل در -

 ..ميگذره هم تر راحت زندگى اینجورى

 

 خيلى نه یا! بزنم؟ لبخند بهش رسيد راه از هرکى که!.. دیگه؟ شما مثلِ بشم وقت اون.. آهان ___

 !.. گزار؟ و گشت برم همه با و نباشه مهم برام نامحرم و محرم که!.. تر؟ ساده

 

 اش جمله بد چنان.. گرفت ازم رو نگاهش سریع و انداخت بهم کوتاهى نگاه یه اش جمله پایانِ با

 کردنِ پيدا دنبالِ.. بشه بلند ام کله از دود ممكنه لحظه هر ميكردم احساس که بود کرده ادا رو

 ..نميكرد یارى مغزم اما بودم اى کوبنده جمله



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 30 

 اکيپمون تو که بود درست حالا!.. دونست بارى و بند بى دختره رو من و کرد خوردم راحت چقدر

 نداده هم دست حتى کدومشون هيچ به حال به تا شخصه به خودم من اما بودیم راحت هم با همه

 ..بودم

 

 آشتون حالام!.. نباش نگران شما.. نميگذره سخت بهم اصلا و ام راضى زندگيم از بنده بعدم ___

 ..بعدى ایستگاه برن دارن قصد دوستاتون انگار چون کنيد ميل رو

 

 آششون تقریبا.. ميگفت راست محمد.. کردم ها بچه به نگاهى!.. همين.. رفت و شد بلند کنارم از

 ..مسير ادامه کردن طى براى ميشدن آماده داشتن حالام و بودن کرده تموم رو

 رو اون روى خواستم مى مثلا.. نداشتم دادن ادامه حوصله دیگه و بود شده کور شوقم و ذوق همه

 !..کرد نابودم کل به و زد اون جاش به ولى کنم کم

 نگاه تمدس توى ظرفِ به.. بدم ادامه گرفتم تصميم پس ،!نزنم جا و نكنم بيخود فكرِ گفتم خودم با

 جاش با رو آش ظرف و شدم بلند و زدم کجى لبخندِ.. بود شده سرد کاملا دیگه حالا که کردم

 ..رفتم ها بچه سمتِ به و زباله سطل تو ریختم

 رسيدیم که سوم ایستگاه به.. نرفتم هم طرفشم هيچ، که نشدم کلام هم محمد با اى ذره دیگه

 و بودن خورده آش یه بقيه خوبه حالا!.. بخوریم ناهار شد قرار و ميكردن گرسنگى احساسِ همگى

 ..ميرفت ضعف داشت دلم قشنگ حالا و بودم نخورده همونم که بيچاره منه بودن، گشنه الان

 که رفتن ذليل، زن و!.. شوهر مثلاً الكى شوهراى هميشه مثلِ و داد سفارش چيزى کَس هر

 یرشپذ سمتِ به پس بگيره ناهار من براى مُبين نميخواستم دیگه اینبار.. کنن اجرا رو دستورات

 و گرفت قرار کنارم هم محمد ميخوام، هم نوشابه بگم خواستم تا و دادم سفارش همبرگر و رفتم

 ..سالاد تا دو و نوشابه تا دو با کنيد دوتاش رو همبرگر گفت
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 براى بودم دلخور دستش از هم هنوز!.. نميگفتم بيراه داشت گيرى در خود ميگفتم اگه یعنى

 کرد حساب کل به محمد که کنم حساب رو خودم سهمِ تا آوردم بيرون پولم کيفِ از رو پول همين

 !..نشست ها صندلى از یكى روى رفت و

 رو ولپ و نشستم روش به رو و رفتم سمتش به.. کنم جدا تنش از رو سرش ميخواستم کل به دیگه

 ..گرفتم مقابلش

 

 !..باشيد داشته خودتون براى اندازى پس تا قلكتون تو بندازیدش بهتره ___

 

 رو ولپ نبودها، فرهنگى بى اگه یعنى.. بگيره تحویل رو سفارشات تا رفت و شد بلند مقابلم از و

 !..بيشور مرتيكه.. صورتش توى ميكردم پَرت

 !..برگردیم رو راه همه این ميخواستيم کوفته و خسته همه حالا و شد خورده کامل سكوتِ در غذا

.. کردیم خداحافظى همدیگه از و رسيدیم پارکينگ قسمتِ به بالاخره بود که کندنى جون هزار با

 !..  ميبينيم زودى به رو همدیگه و نمونده چيزى پنج ترم تا ميدونستيم

.. مبایست شدم مجبور و کرد صدام مُبين که برسيم ماشين به تا افتادم راه آرومى به محمد پشتِ

 !نبود؟ ترى مناسب وقته یعنى

 همين تا خواب جاى به دیشب.. ميكنه درد بدنم همه ميكنم احساس.. مياد در صدا به تلفن زنگ

 ..ممير تلفن سمتِ به اومده، کِش بدنى با.. نشده کم خستگيم از هيچى و بودم بيدار انگار الان

 

 !گرفته؟ زدنت زنگ که سحر کله چيه الو، -
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 ساعت نيم شمشادت شاخ بگم خواستم.. اَه اَه اَه.. داره حق محمد این والا!.. آخه؟ سلامته جا ___

 مگفت منم.. کجاست گلرخ بگو گفت چى هر.. کرد پنبه داشتم، آبرو چى هر.. بود شرکتم پيش

 ..ها حسابى کرده قاطى یعنى.. نميدونم

 

 کلمه هی حتى نميزاره و ميكشتم حتم به که کنه پيدام اگر!.. ميبنده یخ تنم تو خون خبر، این با

 .. بشه خارج دهنتم از دادن توضيح براى

 

 شوهره اون کار، این با ميدونستى هم اول از.. کنى غَش نميخواد حالا!.. رفتى؟ کجا.. الو ___

 کاست و کم بى رو اخبار این من بعدم.. دور بنداز رو بيخود ترسِ پس.. ميشه تر دیوونه دیوونت،

 بگيرى کنم، چه کنم چه کاسه و بترسى که نه.. باشى خبر با اینور لحظه هر از که ميگم بهت

 ..دستت

 ..کن زندگى راحت خيالِ با پس.. بدم لو رو تو من نه.. کنه پيدا رو تو اون قراره نه که حالام

 رو بيخيالى و آرامش وقتى چون.. دارم خبر ازت من ميدونن انگار.. خوبه باباتم مامان حالِ راستى

 ..شدن تر آروم کمى دیدن، چشام تو

 شدنت استخون پاره خاطره به محمد بعدها نميخوام.. برس خودت به هم اساسى.. بخور غذا خوب

 !ندارى؟ کارى دیگه خُب.. کنه اعدامم استخونى، پاره یه الانم همين البته که

 

 ..ممنونم واقعا.. پارسا ممنونم -

 

.. خورممي سُر زمين روى دیوار، به تكيه همونجا و ميكنم قطع رو تلفن.. بگم رو همين تونستم فقط

 ..خسته خيلى.. ام خسته خدایا
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 عزیز که ميدونم.. ميشم بلند و ميكنم پاك رو هام اشك ميرسه، گوشم به که خونه زنگ صداى

 ..ميرم استقبالش به غمگين لبخندى با پس.. خانومه

 آشپزخونه تو که حالام و داد خوردم به صبحونه زور به که اول.. گذشته عزیز اومدنِ از ساعتى یك

 !..ناهاریم براى فسنجون کردنِ درست مشغول

 

 ..مادر گچه مثلِ رنگت آخه.. راهه به رو چى همه.. خوبى؟ مادر ___

 

 ..نخوابيدم حسابى درست هم دیشب.. بيخوابيه مالِ.. خانوم عزیز خوبم -

 

 ..ميشه دست چيز همه که ایشاالله.. مادر برات بميرم ___

 

 از ميخواستى خانوم عزیز راستى.. همين آرامشم دنبالِ فقط.. ایشالله.. جون عزیز نكنه خدا -

 ..ها بگى برام جوونيات

 

 ..پيرم الان مگه!.. خوبه خوبه بعدم.. ميرسى آرامش به زود خيلى که خدا اميده به ___

 

 ..ترى جوون منم از شما -

 

 ..ميشيم کار به مشغول دوباره و ميخندیم دو هر
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 مننشي سالنِ سمتِ به رو عزیز.. بود عمرم توى فسنجونِ ترین خوشمزه و بهترین که ناهار از بعد

 خانوم عزیز پيشِ چاى، فنجون دو ریختنِ با و ميشورم رو ها ظرف هم خودم و ميكنم هدایت

 ..ميرم

 

 ىجور هستى، خوشبختى و خوشحالى اوجِ تو ميبينه وقتى.. نامردیه بد روزگار مادر، ميدونى ___

 .. پاشى نتونى دیگه که ميزنه زمينت

 امباب تا کنم تر لب بود کافى.. ميشد مهيا برام ميخواستم چى هر بچگى از.. بودم خدا کد دختره

 ونا مادر، ميدونى.. سالگى نُه به رسيدم تا.. بود کامل آرامشه تو زندگيم.. بخره برام رو چيز همون

 و نمک ازدواج نميخوام من ميگه ميرسه هم سالگى بيست به دختر که نبود حالا مثلِ ها ندیم قدیم

 خانواده تشكيل و ميكردى ازدواج زودى باید دیگه بعد به سالگى نُه ها موقع اون.. زوده هنوز

 اونم.. شوهرت براى مياوردى بچه باید نميگذشت زندگيت شروع از هم سال یك تازه.. ميدادى

 !..پسر این ميزد سرمون به گُلى چه انگار حالا.. پسر!.. چى؟

 

 ..داشتنى دوست و شيرین پيرزن این زندگىِ داستانِ تو ميشم غرق من و.. ميخندیم دو هر

 خيلى مردِ بيامرز خدا بابام.. شد شروع اطرافيانم و دور هاى زمزمه که شد سالم نُه مادر آره ___

 انتخاب حقِ دختر و نميشدن آشنا هم با پسر و دختر ها اونموقع.. ميومد راه دلم با و بود خوبى

 ایلم فعلا انگار بابام که ميكردم شكر رو خدا.. ميشد آشنا شوهرش با حجله شبِ تو تازه و نداشت

!.. نميمونه آروم چيز همه هميشه که ميدونستم اما.. ميكرد آرومم همين و بده شوهرم که نيست

 همه نده، شوهرم اگه که گفت و بابام پاى زیر نشست نامادریم که بود نگذشته روزى چند هنوز
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 هم بابام که گفت و گفت انقدر و داره ایرادى و عيب کدخدا دختره حتما که ميگن اهالى مردم

 ..بود رفته من دادنِ شوهر و ازدواج فكر تو دیگه

 هاى مستخدم از یكى پسرِ رحمان پيشِ دلم.. داشتم دوست رو کسى منم.. مادر پنهون چه تو از

 با قطف و ترم خوشبخت رحمان با که ميگم بابا به کنم هم ازدواج بخوام ميگفتم خودم با.. بود خونه

 حرفم روى و ميكنه براورده رو من هاى خواسته همه بابام ميدونستم که چرا.. ميكنم ازدواج اون

 خوبى سيماى و چهره و بود بزرگتر ازم سال ده.. بود آرومى و متين پسرِ رحمان.. نميزنه حرفى

 دخترها از خيلى و داره خوبى قيافه اینكه با و نيست هيز چشمش ميدیدم اینكه از..داشت

 عاشقش بيش از بيشتر ميشد باعث ها همين نداره، براش اهميتى اصلا اون اما هستند خواستارش

 دوستش همه این من که  حالا گفتم خودم با.. داد نگرانى به رو جاش کم کم علاقه و عشق.. بشم

 ..چى؟ باشه نداشته اى علاقه من به اون اگه دارم،

 یك درست که نگذشت وقتى چند چون.. مادر راسته انگار مياد، راه عاشقا دلِ با خدا که ميگن اما

 دوستم که گفت.. گفت و گفت.. شد سبز جلوم رحمان ميزدم، قدم داشتم خونه باغِ تو که روز

 سطح خانواده از خودش ميدونه که گفت.. ميكنه سپرى من یادِ به رو روزش و شب که گفت.. داره

 ..کنه کارى نميتونه و کرده گير دلش اما گفت.. بزرگانم خانواده از من و پایين

 مطمئن انقدر چرا نميدونم.. کردم اعتراف عشقم به روز همون منم که بودم شده خوشحال انقدر

 ..بود بابام خان خوبه اخلاقِ بخاطره شاید.. ميرسيم هم به که بودم

 از بش تا.. خبره منتظره فردا که گفت هم رحمان و کنم صحبت بابام با شب همون گرفتم تصميم

 بابام ميكردم خدا خدا فقط.. نرفتم بيرون اتاقم از  هم شام براى حتى.. شدم زنده و مُردم استرس

 ..بشه خير به ختمِ چيز همه و کنه قبول

 همه هاینك با که بود عجيب براش.. اومد اتاقم به بابام که بود نگذشته شام وقته از اى دقيقه چند

 سُفره یك دورِ شام و ناهار و صبحانه براى باید همه که ميدونستم و.. ميدونم و خونه مقرراتِ

 ..کرد نگاه بهم منتظر و نشست کنارم!.. کردم سرپيچى من چرا حالا پس.. بشينن
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 مهه.. گفتن به کردم شروع پس!.. چى؟ که آخرش گفتم خودم با اما.. ميلرزید بدنم همه استرس از

 ..کردم سكوت افتاده سَرى و عميق نفسِ یك با آخر در و  گفتم رو چيز

 اما جدى هميشه صورت به و کردم بلند رو سرم.. نمياد صدایى هيچ دیدم اما گذشت ثانيه چند

 اسمم که وقتى اما ميخورد رو حرفش اما بگه چيزى ميخواست هى.. کردم نگاه بابام خان مهربونِ

 و شد باز در یكباره به ميشه، روشن تكليفم الان همين اینكه از خوشحال من و کرد صدا رو

 ..شد اتاقم واردِ بود، شده قرمز عصبانيت، و خشم شدت از که صورتى با نامادریم

 

 همه و چيز همه از که بودم شده زندگيش داستانِ غرقِ جورى.. ميام خودم به خانوم، عزیز سُرفه با

 بلند.. بود گرفته لجم خودخواهيم از اما بده ادامه عزیز ميخواست دلم.. بودم شده فارغ کس

 کنارش و برميگردم خانوم عزیز پيش دوباره آب از پُر ليوانى با و ميرم آشپزخونه به و ميشم

 ..ميشينم

 ..ميكنم نگاهش لبخندى با.. ميده حسين امام به سلامى و ميخوره رو آب تشكرى، با خانوم عزیز

 

 نجونِفس از.. برم باید اما بمونم پيشت شب ميخواست دلم.. بعد براى بمونه داستان باقىِ مادر ___

 ..ها نخوابى گشنه.. بخور و کن داغ شد، ات گشنه موقع هر مونده، ناهار

 

.. نمميك کم نگرانيش از بالا بلند چشم با پس.. است فایده بى موندنش براى اصرارم ميدونستم

 سرماى دليلِ به که بشينم حياط توى کمى ميخوام.. ميكنم بدرقه درِحياط تا رو خانوم عزیز

 ..ميرم داخل به و ميشم منصرف شدید،

 و نميدونم خانوم عزیز از هيچى.. نه یا کرده ازدواج رحمان آقا با آخر در بدونم که کنجكاوم خيلى

 رهبالاخ حالا.. ميكشم پوفى.. نداره رو کسى و تنهاست خانوم عزیز که بودم شنيده پارسا از تنها

 !..ميفهمم رو داستان همه
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 سمتِ به پس.. ميره مالش دلم ميفتم که خوشمزه فسنجونِ اون یادِ اما ندارم غذا به زیادى ميلِ

 .. کنم داغ رو کميش تا ميرم آشپزخونه

 سرویسِ به رفتن از بعد و ميشورم سریع رو ها ظرف غذا، خوردنِ از بعد ام خسته که انقدر

 ..ميندازم تختم روى رو خودم زدن، مسواك و بهداشتى

 !!..ميكنى؟ چيكار دارى و کجایى الان محمد آخخخخ

 ..ميشم کشيده ها گذشته به دوباره و ميكشم سرم روى رو پتو

 

 ..افتاد راه منتظرتم، ماشين تو گفتنِ با محمد رسيد، بهم که مبين

 

 ..خونشون ميرسونم رو خانوم گلرخ خودم من ___

 

 نشد، ما ثانيه نيم جمع سرِ که من به نگاهى نيم با و برگشت سمتمون به مبين جمله این با محمد

 !..رفت و گرفت پيش راهشو باشه، گفتنِ با و برگشت دوباره

 وقت این با بودم کلافه مبين دستِ از طرفى از.. بكوبم دیوار به رو کلم ميخواست دلم حرص از

 اباب گفتم مثلا خوبه.. مسئوليتيش بى این بخاطر بودم کفرى محمد از هم طرفى از.. نشناسيش

 !..برگردى و نرى تنها که ببرى باید خودت با رو یكى گفته

 تحرک به رو ماشين بعد بزنه، حرف اول ميكردم فكر.. شدیم سوار رسيدیم، که مبين ماشينِ به

 !دربياد یكى این که بود درومده آب از درست من فكرهاى از کدوم اما.. دربياره

 دوست اصلا.. کرد مطرح رو درخواستش دوباره و اومد حرف به که بودیم کرده طِى رو راه از نصفى

 تمداش دوستش نه چون.. بشه من معطل بيخودى نميخواستم هم طرفى از و کنم ناراحتش نداشتم

.. داشت نخواهيم هم با روشنى آینده هيچ ميدونستم هم طرفى از.. داشتم رو ازدواج آمادگى نه و
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 ستدو ميتونيم دانشگاه پایانِ تا اما و نميخوریم هم درد به که گفتم بهش محترمانه خيلى پس

 اگه و کنيم صحبت هم با گروهى هاى گردش براى امروز همين مثلِ و باشيم هم با خوبى هاى

 حل مشكلمون تا کنيم کمك هم به دوست دوتا مثلِ بتونيم که جایى تا و باشيم داشته مشكلى

 ..بشه

 چون اما.. کرد حس رو ناراحتيش ميشد زدنش حرف از.. کرد تأیيد رو حرفم و گفت کوتاهى باشه

 هک داد قول روز همون و کرد قبول منطقى و نكرد درست داستانى بود، فهمميده واقعا و بود انسان

 ميبره، بين از زمان مرور به بهم نسبت رو اش علاقه گفت بهم و باشيم هم براى خوبى دوستاى

 ..داره نياز زمان به فعلا ولى

 ..کردم تشكر ازش کلى خونه، به رسوندنم خاطرِ به هم و آش خاطر به رسيدیم که خونه دمِ به

 پارك رو ماشين و رسيد هم محمد کنم باز رو در اومدم تا.. رفت بوقى، تك با مبين شدم که پياده

 محمد و کردم سلامى.. ميداد آب گياهاش و گل به داشت که دیدم رو بابا شدم که حياط وارد.. کرد

 ..کرد سلام من بندِ پشت هم

 

 !گذشت؟ خوش.. جفتتون به سلام.. به به ___

 

 ..نبود بد.. عمو خالى شما جاى ___

 

 دوستاش همون با و نشه مزاحمت گفتم بهش..  کوه بره باهات ميخواد گلرخ فهميدم وقتى ___

 ..هيچ که ميخواد خودش اگه گفتم منم.. بودى مشتاق خيلى خودت گفت!.. شنوا گوشِ کو اما.. بره
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.. بود نزاشته رو شرط اون بابام اصلا و گفتم دروغ من که فهميد محمد حالا.. شدم کبود خجالت از

 !..بگذره؟ موضوع این  از حداقل روز دو نزاشتى چرا خدا نميدونم آخه

 گلرخ با حق بله گفت که رسيد گوشم به محمد صداى اما.. کردم حرکت خونه سمتِ به سریع

 ..کنم عوض هوایى و آب که یرم ميخواستم خودم و خانومه

 سلام یه کردم باز که رو خونه در.. نفهميدم چيزى هاشون حرف از دیگه و کردم بيشتر رو سرعتم

 ..بردم پناه اتاقم به سریع و کردم مامان به هم هولى هول

 براى فهميد اینكه حالِ به واى دیگه ميرقصيد، نزده هم طوریش همين محمد که آخخخ

 ننبز گندت.. نميكنه خودش پيش که فكرها چه حالا از که واى.. گفتم هم دوغ کوه به کشوندنش

 !..گلرخ

 

 .. خاطراتش و گذشته این دستِ از.. ميرسه گوشم به صبح اذانِ صداى.. ميكنم باز که چشم

 با خالصانه چطور دیدم و شناختمش خوب که وقتى اما نميخوندم نماز محمد با آشنایى از قبل

 ..کردم شروع خاصى علاقه و عشق با رو خوندن نماز هم من ميكنه، نياز و راز خودش خداى

 باشم قهر کى هر با.. ميشم عصبى خودم دستِ از.. نرفتم خدا سمتِ به اصلا اینجا، اومدم وقتى از

 و ميكنم باز رو ام سجاده وضو، گرفتنِ با و ميشم بلند پس.. کنم فراموش رو خودم خداى نباید اما

 ..ميشم مشغول

 رو روز چند این که بودم کرده حماقتى چه..  ميشه تزریق وجودم تو آرامشى نماز شدنِ تموم با

 ..ميرم خواب به سجاده کنارِ دوباره که ميگذره چقدر نميفهمم.. بودم نياورده پناه بهش

 معج از بعد.. ميشم بلند و ميزنم لبخندى.. ميبينم سجاده کنارِ رو خودم ميشم، بيدار که خواب از

 ..ميرم حمام سمتِ به سجاده کردنِ

 از و باشم خودم براى کمى رو امروز ميگيرم تصميم.. ميشم حال سر کاملا ميگيرم که دوشى با

 ..بكشم دست گذشته خيالاتِ و فكر
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 شدم حالا.. ميكنم مرتب رو آشپزخونه هم کمى.. ميخورم و ميكنم حاضر خودم براى اى صبحانه

 از.. هميش بلند خونه زنگ صداى اما بگيرم تماس پارسا با تا ميرم تلفن سمتِ به!.. نمونه خانمِ یه

 هب زنبيل رو خانوم عزیز ميكنم باز که رو در.. ميزنم نمایى دندون لبخندِ خانوم عزیز اومدنِ ذوقِ

 ..ميگيرم دستش از رو زنبيل و ميزنم بوسه رو صورتش.. ميبينم دست

 ..ميشينم کنارش ميدم، عزیز دستِ به که چایى با

 

 ..ممنون خيلى خيلى ها کوکو بابتِ خانوم عزیز -

 

 و کردم درست.. ميشيم گشنه دیگه ساعت دو یكى ميدونستم.. جون مادر نكردم کارى ___

 ..دربيایم تنهایى از جفتمون که.. اینجا اومدم

 

 ..کنى تعریف برام رو زندگيت ادامه نميخواى حالا.. خانوم عزیز کردى خوب -

 

 ..ميكشه آهى و ميخوره رو چایيش از مقدرارى خانوم عزیز

 

 خان پاى زیرِ نشست نامادریم.. شد سياه اونروز از روزگارم بگه برات جونم.. مادر نخوام چرا ___

 ایرادى و عيب حتما ميگن همه و ميره آبروت کنه، ازدواج رحمان با دخترت اگه گفت و بابام

 مهربونم باباى خان.. بودن کلفت و نوکر جدش در جد که اى خانواده یه به دادینش که داشته

 اهميت اى ذره براش دیگه هام خواسته و نميدید رو من دیگه اصلا و دیگه آدمِ یك به شد تبدیل

 مبابا شب یك.. نداشت که نداشت فایده اما کردم التماسش زدم، زار کردم، گریه ماه یك.. نداشت
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 اربرگز عروسى هم بعد هفته تا و خاستگاریم بياد قراره فردا دوستاش از یكى پسرِ گفت و اومد

 ..ميشه

 ههفت یك سر واقعا.. مادر نيارم در رو سرت!.. اومدم؟ روزم به چى یكدفعه ميبينى!.. مادر؟ ميبينى

 خاطرِ به و نميخواست منو هم اون.. بود بزرگتر ازم سال دوازده.. بود هاشم اسمش.. شدم عروس

 هشد وصلت این به راضى ميده، بهش رو هاش زمين همه کنه ازدواج من با اگه بود گفته که باباش

 و ميخواد پسر ميگفت هاشم.. ام حامله فهميدم که بود نگذشته زندگيم از سال یك هنوز.. بود

 .. باشه دختر بچه اگه حالم به واى

.. داد تشخصيص مادر شكمِ تو حتى رو بچه چيزِ همه راحت بشه که نبود حالا مثلِ که موقع اون

 ..نه یا سالمه اصلا یا.. چيه جنسيتش بچه ببينيم تا بكشيم انتظار ماه نُه بودیم مجبور

 ،بشه پسر بچه ميكردم دعا اما.. تنهایيام مونسِ بشه ميخواست دلم.. چيه ام بچه نبود مهم برام

 ..ميكنه عمليش حتما ميگه چيزى وقتى و نميزنه الكى حرفِ هاشم ميدونستم که چون

.. آوردم دنيا به رو ام بچه تا مادر شدم زنده و مُردم.. کرد خبر رو قابله هاشم و شد زایمانم وقته

 وعشر مصيبتم که بود اونجا.. زدم زار بدم بخته براى.. دختره ام بچه فهميدم اومدم هوش به وقتى

 که خانواده یه به رو ام گوشه جگر خودم جلوى افتاد، بچه ناف که بعد روز چند هاشم.. شد

 ..کرد نابود رو وجودم همه و داد کشور از خارج برن ميخواستن

 ..بشه جدا اینجورى بخواد وجودشه، از نيمى که اش گوشه جگر از آدم سخته خيلى مادر

 براى فقط و نميداد اهميت من به دیگه.. بود شده عالى ماليش وضع هاشم و گذشت سال سه

 مگه اما شده دوتا شلوارش که بودم شنيده اونور و اینور از.. ميومد سمتم به گاهى خودش نيازهاى

 ..کنم؟ کارى ميتونستم

 زنِ یه ميخواد گفت و اومد هاشم روز یه که بود بارداریم اواسطه.. ام حامله دوباره فهميدم اینكه تا

 كرف واقعا.. کنم ازدواج نتونم که نميده طلاق هم من گفت.. کشور از خارج بره اون با و بگيره جدید

 طلاق راحتى به رو من ميتونه شده، بزرگ که شكمم اون و آورده سرم به که بلایى اون با ميكرد

 !..کنم ازدواج دوباره ميتونم ميخورد هم به مرده هرچى از حالم دیگه که منى یا بده
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 ..رفت راحت خيلى.. کنم زندگى باهاش و بمونم نگفت.. است حامله زنم نگفت.. مادر رفت

 خان.. نامادریم و موندم من.. کرد فوت هم بعد روز چند و کرد سكته خبر این شنيدنِ از بعد بابام

 خيلى که زندگيم از رو نامادریم ميتونستم راحت خيلى و بود کرده من نام به رو چيز همه بابام

.. يمکن زندگى هم با که گرفتم تصميم و نكردم رو کار این اما کنم بيرون بود کرده تباهش راحت

 ..بشه بد خدابيامرز اون مثلِ منم ذاتِ نميخواست دلم چون

 

 ..ميشه بلند یكباره به و ميزنه لبخندى خانوم عزیز

 

 ..ناهار از بعد باقيش.. گشنمه خيلى که شو بلند ___

 .. ميخوریم خودش هراه به رو خانوم عزیز خوشمزه کوکوهاى

 و نميخواد چاى فعلا ميگه خانوم عزیز که بریزم چاى ميخوام و روميشورم ها ظرف ناهار، از بعد

 آماده و ميشينم کنارش و ميرم نشيمن سالنِ به ذوق با.. بگه برام رو داستان باقيه که پيشش برم

 ..ميشم شنيدن

 

 هب روز داشتم نگهش بود، من براى کمال و تمام حالا که پدریم خونه توى دید وقتى نامادریم ___

 ..بفهمم رو بودنش نادم ميتونستم هاش چشم از و شد بهتر باهام روز

 هم باز. .آورد بالينم به رو قابله که بود نامادریم اینبار و رسيد فرا زایمانم موقع تا گذشت و گذشت

 جنسيتى هر ام بچه ميدونستم اینبار اما شدم زنده و مُردم و کشيدم رو قبل سرى دردهاى همون

 ..بگيرنش ازم نيست قرار دیگه باشه داشته

 وقتى نميشه باورت مادر.. ریختم ذوق اشكِ کلى پسره ام بچه فهميدم و اومدم که هوش به

 ..آرامش از شد پُر وجودم همه دیدمش،
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. .ميشد عاشقش ميدیدش هرکى بامزگى و شيرینى از و شد سالش یك اميرم.. نيارم درد رو سرت

 مامير دیدم وقتى.. سرمه بالا تشویش و نگرانى با نامادریم دیدم شدم بيدار خواب از که روز یك

 ونجاا.. اتاقن از بيرون و باباشه دستِ بچه گفت نامادریم که شدم بلند وَلا و هول با نيست کنارم

 هاشم، دوم زنِ که شد مشخص بعد روز چند.. گرفت فرا رو وجودم عالم دو غمِ دوباره که بود

 با و بگيره هم رو ام گوشه جگر یكى این تا  اومده هم هاشم و نميشه دار بچه و کوره اجاقش

 ..ببره خودش

 نداشت که نداشت فایده زدم در اون درو این به چه هر کردم، التماس چه هر زدم، زجه هرچه مادر

 پاك زندگيم از رو نحسش وجودِ هميشه براى و داد طلاقم که بود این کرد بهم که لطفى تنها و

 ..کرد

 روز من روزِ و حال با هم نامادریم.. متحرك مُرده یه بودم شده نميخوردم، غذا بودم، شده افسرده

 و بودم تنها.. کرد فوت هم ناماریم که گذشت ماهى چند.. ميشد تر ناتوان و تر ضعيف روز به

 ..شدم تنهاتر

 وقتى از که رحمان اینكه تا.. ميترسيدم خودم خداى از اما کنم خودکشى ميخواستم چندبارى

 نميدونست همه رو زندگيم داستانِ.. برگشت بود، رفته شهر این از کنم ازدواج ميخوام بود شنيده

 اومدنش از ماه یك.. ميفهمه رو زندگيم داستانِ کلِ برسه اینجا به پاش رحمان ميدونستم و

.. شد نابود هام چشم جلوى مَردم.. کرد التماس زد، زجه زد، زار.. اومد دیدنم به که بود نگذشته

 .. ميایسته دنيا همه جلوى اینبار گفت.. کنم ازدواج باهاش گفت

 سال یك.. بود تحقير همه اون از خسته جسمم و روح هنوز.. بدم ازدواج به تن دوباره نميتونستم

 ..کرد نرم رو شدم مچاله دلِ تا اومد و رفت

 هنوز که رحمانى با بودم آورده دنيا به بچه تا دو و بودم کرده ازدواج یكبار که منى نميشد روم

 براش ها چيز این بود، آقا بود، مَرد رحمانم مادر، اما.. کنم ازدواج بود، نشده داماد و نكرده ازدواج

 حسرتِ گاهى.. بود قبل روزِ از تر شيرین برام روزش هر.. کردیم شروع رو زندگيمون.. نبود مهم

 هنوز من اما گذشت سالى چند.. کنم ازدواج رحمان با اول از نتونستم چرا که ميخوردم رو گذشته

 من براى اما بود شده داغون رحمان.. رحمانه از مشكل بودیم فهميده دیگه.. بودم نشده حامله



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 44 

 چهب هم عمر آخرِ تا ميگفتن اگر که بود کرده خوبى بهم انقدر.. بود مهم خودش من برام.. نبود مهم

 ..ميموندم کنارش جون و دل با و نبود مهم برام نيست، درکار اى

 نم خوشبختى چون برم که ميزاره و ميكشه کنار ، ميخوام بچه اگه که گفت بهم بارى چند رحمان

 کنارش ابد تا من که باشه مطمئن.. نگه ایجورى دیگه که ميزدم زار هربار من اما ميخواد رو

 ..ميمونم

 سال چندین این.. گذاشت تنهام و خدا پيش رفت که پيش سالِ هشت همين تا کردیم زندگى

 ..بود نازنينى مردِ کنه، رحمتش خدا.. بود عسل مثلِ برام کنارش در زندگى

 

 ها تىسخ چه بيچاره.. بزنم حرفى هيچ نميتونستم که بودم شده متاثر خانوم عزیز زندگى از انقدر

 یكنزد آن هر و داشتم بغض چرا نميدونم.. کنه رحمتش خدا بگم تونستم فقط.. بود نكشيده که

 ..يرمم بهداشتى سرویسِ سمتِ به و ميشم بلند ببخشيدى با.. کنه رسوام و بترکه بغض این بود

 رىخب با چون بود شده خسته تنهایى از هم خانوم عزیز انگار.. بهترم کمى حالا و ميگذره ساعاتى

 ..کردم پرواز ابرها روى خوشحالى از ميكنه صبح اینجا رو امشب گفت و داد بهم که

 ..ميشيم مشغول و ميریم آشپزخونه به دو هر پس کنيم سرخ ماهى شام براى ميگيریم تصميم 

 یكى مادرش و پدر نفهمه وقت هيچ دخترش شاید حالا.. عزیزخانوم پسرِ سمتِ به ميره فكرم

 پيداش ميتونستم کاش.. است دیگه یكى مادرش که ميدونه پسرش مطمئنم من اما اند دیگه

 ..شدن بزرگ هم خانوم عزیز هاى نوه الان حتم به.. کنم

 خانوم زعزی کارهاى دنبالِ بيفتم کردم، آشتى محمد با اینكه از بعد ميگيرم تصميم و ميكشم آهى

 ..برسونم پسرش به رو اون و

 عزیز و خودم براى خوابى، رخت جا توى از و نخوابيدم تخت روى خانوم عزیز بخاطرِ خواب موقع

 مه من و کشيد دراز خانوم عزیز تشك، روى پتو و بالشت دادنِ قرار با و کردم پهن تشكى خانوم

 ..کشيدم دراز کنارش ها، چراغ کردنِ خاموش از بعد
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 بخواب راحت.. ميكنى داغون رو خودت فقط اینجورى نكن، خيال و فكر زیاد.. مادر بخواب ___

 ..ميگيره آروم دلت زودى به روشنه دلم که

 

 اب و ميگم چشمى.. موند دور خانوم عزیز چشم از مطمئنم که ميزنم تلخى لبخند تاریكى توى

 .. ميبندم رو هام چشم بخير، شب گفتنِ

 پذیر امكان این!.. نه.. محمد سمته نره ذهنم که ميشه مگه.. نكنم خيال و فكر که ميشه مگه

 !..شيرینم و تلخ هاى گذشته به ميزنم پَر دوباره و ميشم پهلو به!.. محالاته از و نيست

 

 همب چيزى نتونه تا نباشم چشمش تو زیاد ميكردم سعى بود، فهميده رو دروغم محمد که وقتى از

 ارهامک تلافىِ بخواد که هاست حرف این از تر فهميده محمد ميدونستم البته.. کنه سرزنشم و بگه

 !..ميترسيدم هم باز ها این همه با اما!.. کنه فكر گانه بچه چيزهاى به من مثلِ و دربياره سرم رو

 و بود محمد همون محمد.. ميگذشت که وقته خيلى موضوع اون از دیگه و بودم پنج ترم اواسطِ 

 هم محمد و داشتيم رو خالى و خشك عليك و سلام همون هم هميشه مثلِ و گلرخ همون هم من

 ..بودمش سپرده فراموشى کل  به هم من و نياورد روم به رو هيچى دروغم، و کوه روزه اون از

 !..بگيرن ترم ميان امتحان بود قرار اساتيد از بعضى و بود ترمم ميان امتحاناتِ موقع

 تنها خونه تو از.. مشهد برن که بودن گذاشته قرار مرتضى عمو و زهرا خاله همراه به بابا و مامان

 ابال طبقه موقع اون که تفاوت این با ولى بودم موند تنها خونه توى بارها و نميترسيدم موندن

 گردنِ به مسئوليت این اینبار حالا و ميكردن مراقبت من از ها اون و بود دایى خانواده دستِ

 !..کسى چ هم اون!.. بود افتاده محمدخان

 برم باهاشون فرودگاه تا بزارن حداقل بودم کرده اصرار هرچه و ميگذشت رفتنشون از ساعتى دو

 !..بخونم رو هام درس و باشم هام درس فكرِ به بهتره گفتن و نكردن قبول
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 .. بزنه سر اش مغازه به بره شد قرار هم اونور از و بردشون فرودگاه به محمد که شد این

 من گرانهن عنوان هيچ به بود گفته مامانم و بابا به که بود این بود گذاشته سرم به که منتى البته

 مغازه بيشتر شب هشت تا بود داده قول هم طرفى از و مواظبمه برادر یك مثلِ خودش و نباشن

 !.. بود دور به محمد از فداکارى همه این واقعا!.. برگرده خونه به زودتر من بخاطره و نمونه

 سدر به کردم شروع و شدم ولگردى بيخيالِ.. برگردند جمعه بود قرار اینا بابا و بود شنبه امروز

 ..ميگرفتم خوبى نمره باید و داشتم امتحان فردا چون خوندن

 مستقيم و فهميدم حياط در شدنِ بسته از رو این.. خونه اومد هشت ساعتِ درست خان محمد

 یعنى بودم، کرده سكته من شاید حالا!.. کرد؟ مراقبت من از خوب چه دیدید!.. بالا طبقه رفت

 فكرهاى همين تو!.. ميكرد؟ پيدا اطمينان بودنم، سلامت و صحت از و ميزد رو خونمون درِ نباید

 باز رو در جدیت با!.. ها بودم داده فحش بيچاره به چقدر!.. درومد صدا به خونه در که بودم مسخره

 .. دیدم گرفته، بيرون از بود مشخص که غذایى ظرف همواه به داغون، و خسته رو محمد که کردم

 رو مصرف یكبار ظرفِ و کرد سلامى افتاده سرى با هم محمد و کردم آرومى سلامِ خودش مثلِ

 ..گرفت طرفم

 

 ..ميخورم و ميكنم درست چيزى یه خودم.. کنم قبول نميتونم!.. کشيدید؟ زحمت چرا ممنون، -

 

 رداف از بزارید و بكشيد زحمت نميخواد رو امشب یك حالا.. خانوم گلرخ بگيریدش بفرمایيد ___

 ..برم باید دارم کار بالا بنده دیگه، بگيریدش.. کنيد درست غذا

 

.. رهمي بالا سمته به و ميكنه گرد عقب سریع که ميگيرم ازش رو ظرف خالى، و خشك تشكرى با

 خدا رو وت گفتم من انگار یا!.. سرم ميزاره منت حالا که بگير غذا برام گفتم من انگار!.. چيز مرتيكه

 !..نای دست از ميكشه چى اش، آینده زنه بيچاره.. اَه اَه.. بالا برم باید دارم عجله ميگه که داخل بيا
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 بود گرفته غذا برام شد خوب.. ميكنم خوب دعاهاى براش کلى دلم توى و ميخورم تهش تا رو غذا

 ..بخورم چی ميخواستم نبود معلوم وگرنه!.. ها

 تيمنداش امتحانى دیگه که چون شهربازى بریم دانشگاه از بعد که ميدم پيام مهسا به خواب موقع

 !اه زدم تعارف یه خوبه!.. کرد قبول و داد رو پيامم جوابِ نكشيده ثانيه به هم مهسا.. شنبه سه تا

 دانشگاه توى و رفتيم دانشگاه به اونجا از و رفتم مهسا خونه سمتِ به بنزین زدنِ از بعد صبح

 ..بودن کرده قبول ،!بيكار که ام همه و کرده خبر شهربازى براى رو همه خانوم مهسا!.. بله فهميدم

 بتهال که هميشگى اکيپِ با ها کلاس بقيه گذروندنِ و بود خوب نسبت به که امتحان دادنِ از بعد

 ..شدیم شهربازى راهى نبودن، امروز نفرشون چند

 همه شخصه به که یكى من.. شد شروع هامون بازى دیوونه اول همون از رسيدیم، که شهربازى به

 !.. نه یا هست من سنِ مناسبه وسيله اصلا نميكرد فرقى برام و شدم سوار رو ها وسایل

 اهميتى اما ميشدم خودم به اش خيره هاى نگاه متوجه گاهى از هر و بود اکيپ تو هم مبين

 نتيجه این به خودش و ميكشه دست من داشتنِ دوست از زود، یا دیر ميدونستم و نميدادم

 ..نميخوریم هم درد به که ميرسه

 ازىشهرب نزدیك فودِ فست یه سمتِ به پس بخوریم، پيتزا بریم گرفتيم تصميم هم شام موقع

 .. کردیم حرکت

 دو هر شد، این بر تصميم داشتن، تشریف معشوق و عاشق دوستان همه چون هم سفارش موقع

 به شما ماا بزرگه نفر دو براى خانواده پيتزا ميدونم البته.. بده سفارش خانواده پيتزا یه عاشق کفتر

 !.. دیگه بودیم گشنه خيلى ما چون ببخشيد، خودتون بزرگى

 یكى من و ميشد آدم و عالم بيخيالِ ميدید، رو پسرش دوست که وقت هر که هم بدید ندید مهسا

 !.. ميكرد فراموش کل به که هم

 چاره مگه برم، خودم بودم مجبور هم نميفرستادن و مبين جبهه تو فرستادن که هم بيچاره منه

 !..بله.. دیگه بشم دیگران همرنگه داشتم دوست!.. داشتم؟ هم اى دیگه
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 مقدی از بابا.. نزاشت که نزاشت مبين کنم، حساب رو غذا پولِ کردم هرکارى شد، خورده که پيتزا

 بار دو هک خاستارى با بودن نگفته اما.. نكن کيفت تو دست هستى، بيرون مرد یه با تا بودن گفته

 بودى گفته هم دفعه دو عينِ و بود کرده مطرح رو اش خواسته و خاستگارى بود اومده بيچاره هم

 !..والا!.. که نكن کيفت تو دست نه،

 دهش دیرم کافى اندازه به.. روندم خونه سمته به خان، مبين از تشكر و ها بچه از خداحافظى از بعد

 راحت خيالِ با و رسيدم خونه به که بود ده ساعت!.. رفت آقاشون با مهسا کردم شكر رو خدا و بود

 ..شدم راهپله واردِ و کردم پارك رو ماشين

 تا و اومد پایين ها پله از شده کبود صورتى با محمد کنم باز رو خونه درِ ميخواستم که همين

 اب و گذاشتم ام گونه روى رو دستم درد از!.. شدم خفه خوردم، که اى کشيده با کنم سلام خواستم

 ..کردم نگاه محمد به گریون هاى چشم

 ..ميزد نفس نفس و بود اش شده مشت دستِ به نگاهش

 

 ..هستى فكرى بى و بيشعور دخترِ که واقعا ___

 

 بغضم.. داشت تعجب جاى بودم، داشته نگه رو خودم که هم همينجا تا!.. بالا رفت و گفت رو همين

 توى از رو گوشيم کردم، که کارى اولين.. شدم خونه واردِ و کردم باز رو در هق، هق با و ترکيد

 .!.پاسخ بی تماسِ هفت و بيست.. شدم خيره گوشيم صفحه به تعجب با.. آوردم بيرون کيفم

 شماره یه از همه ها تماس باقىِ و باباست از تماس یك دیدم رفتم که ها کال ميس قسمتِ به

 ..شد بهتر حالم کمى صورتم، زدنِ آب با و رفتم دستشویى به!.. ناشناسِ

 ..گرفتم رو بابا شماره و کردم صاف رو صدام
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 ..زدى زنگى یه من به شما عجب چه.. گلم دخترِ به سلام ___

 

 ..نشنيدم بودم بيرون.. بودى زده زنگ.. خوبه؟ مامان.. خوبى؟.. بابا سلام -

 

 ازم رو تو شماره و زد زنگ محمد پيش ساعت سه دو.. جان بابا آره.. خوبيم همگى ___

 یادم نمم بيرون، بره ميخواد که بود گفته بهمم و بيرونه.. نه گفت افتاده اتفاقى گفتم.. ميخواست

 ..بگيرم غذا براش یا ميخوره سام بيرون ببينم ميخوام حالا.. بگيرم ازش رو اش شماره که رفت

 

 دروغ از بودم شنيده زهرا خاله از بارها که محمدى.. اومد بدم فكریم بى همه این و خودم از

 كردمي بلند روم دست نباید که بود درست.. بود گفته دروغ دوم بارِ براى من خاطرِ به حالا بيزاره،

 !..بود حقم که الحق ولى

 ازش و برم که داشتم رو این روى نه.. ميكنم قطع رو تلفن و ميكنم صحبت بابا با دیگه کمى

 ..بشم کلام هم باهاش و برم خوردم که سيلى بخاطرِ ميداد اجازه غرورم نه و کنم عذرخواهى

 ..کردم سِيو ادب بى گولاخِ اسمِ به رو اش شماره و برداشتم رو گوشى.. بود محمد براى شماره پس

 .. خوابيدم شدیدى سردرد با که کردم فكر کارهام به انقدر اونشب

 ..تمنداش امتحانى که کردم شكر رو خدا فقط و نرفتم داشتم کلاس دانشگاه اینكه با هم بعد روزه

 

 ..ها ميشه ظهر داره و گذشته صبح از دیگه!.. بشى؟ بيدار نميخواى.. مادر گلرخ ___
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 صبح با.. خوردم رو سيلى اون الان همين که انگار.. ميكنم باز رو هام چشم عجيب سردردى با

.. نهک آماده صبحانه تا ميره آشپزخونه سمته به و ميده رو جوابم هم خانوم عزیز ميگم، که بخيرى

 هب خودم تا ميرم آشپزخونه به اتاق کردنِ مرتب از بعد و ميكنم جمع جاهارو و ميشم بلند سریع

 ..ندارم نگه سرپا رو خانوم عزیز و برسم کارها بقيه

 به.. رفت خودش خونه به خانوم عزیز چسبيد، بهم واقعا خانوم عزیز کنارِ در که صبحانه از بعد

 ..ميده جواب بالاخره تا ميخوره بوق چندتا.. بگيرم تماس پارسا با تا ميرم تلفن سمتِ

 

 خوبى؟ عزیزم، سلام ___

 

 !..مُردم یا ام زنده من نميگى اصلا.. مكه حاجى حاجى رفتى نيستم، خوب نه،.. پارسا سلام -

 

 فردا اما ميكنن شَك بهم.. بشم حالت پيگيرِ زیاد نميتونم.. بشم غُرغُروم خواهرِ فداى من ___

 و مياد خانوم عزیز ببينم بگو حالا!.. دارم باهات ام هایى حرف.. ميزنم بهت سر یه ميام پسفردا

 !..ميزنه؟ سر بهت

 

 ..ها منتظرتم من پس پارسا.. ماهيه پيرزنِ خيلى.. مياد آره -

 

 !..ندارى؟ کارى دیگه، خب..  خواهرى باشه.. مادمازل خودتونه از ماهى ___

 

 .. ميكنيم خداحافظى ميگم، که اى نه با
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 به ميرم!.. کردنى درست غذا چه اما.. کنم پا و دست ناهارى براى تا ميرم آشپزخونه سمتِ به

 ..ها گذشته سمتِ

 

 نه و داشتم خبر محمد از من نه.. بود گذشته بودم، کرده جان نوشِ که سيلى از کامل روزِ یك

 ..ميشدم رفتن بيخيالِ هم فردا نبود مهم اگه و دانشگاه ميرفتم باید دیگه فردا.. من از محمد

 در جلوى افتاده سرى با که بود محمد.. شد بلند خونه در صداى که بود شب نُه حدود ساعت

 به اى ثانيه و آورد بالا رو سرش آرومى به.. ندادم جوابى من که کرد آرومى سلام.. بود ایستاده

 ..انداخت پایين رو سرش دوباره و داد سوق ام گونه به رو نگاهش بعد و کرد نگاه هام چشم

 

 من دستِ رو شما مادرتون و پدر چون.. ام شرمنده کردم، بلند شما روى رو دستم که این بابته -

 قتىو و نميشه مربرط من به شما زندگى وگرنه.. بشم سياه رو جلوشون نميخواستم بودن، سپرده

 مه غذا ظرفِ این!.. بمونيد بيرون داشتيد دوست که موقع هر تا ميتونيد برگشتن مادرتون پدر

 ..نكردید درست غذا که ميدونم بگيرید،

 

 اردوب من بخاطرِ هم محمد اما ميكرد بلند رووم دست نباید که درسته.. محمدِ با حق که ميدونستم

 ..بود گذاشته عقایدش روى پا و بود گفته دروغ

 ..شدم خونه وارد و گرفتم ازش رو غذا ظرف آروم، تشكرى با و شدم قضيه دادنِ کش بيخيالِ پس 

 تموم ترمم ميان امتحاناتِ.. برگشتند مشهد از محمد و من باباى مامان.. گذشت سرعت به روزها

 مرد بود شده دیگه کنيد فكر که نه البته.. شدیم تر نزدیك بهم کمى هم محمد و من.. شدند

 دارم ميكردم احساس.. ميشد دیده رفتارهاش و ها حرف تو نرمش کمى فقط!.. نه!.. ها رویاهام

.. مبود کرده پيدا وحشت باشم، شده عاشقش نكنه اینكه از و ميكنم پيدا محمد به عجيبى حسِ

 ..نداشت که نداشت فایده بشم، قبل از سردتر و باشم توجه بى بهش نسبت ميومدم چه هر
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 دمبو کرده که هایى کتاب حساب با.. شد شروع شش ترم و شد تموم خوشى و خوبى به پنجم ترم

 کنم، مومت ترمه هفت اگه که بود گفته پيشاپيش هم بابا و ميكنم تموم ترمه هفت که بودم مطمئن

 و درس دماغ و دل کسى هيچ و بود خورده نوروز عيد به ششم ترم.. ميگيره برام بزرگى جشن

 بقيه از که منم.. بودن گذار و گشت و تكونى خونه و خرید فكر به همه و نداشت رو دانشگاه

 که بود ینا بر تصميم عيد تعطيلاته براى.. ميكنم جبران عيد، از بعد ميدونستم و نبودم مستثنى

 ..کنيم سپرى رو چندروزى بود، سكنه از خالى که مرتضى، عمو پدرى خونه تو و بریم شيراز به

 روزها، این تو خوبش فروشِ دليلِ به هم محمد و هام کلاس از بعضى نشدنِ لغو دليلِ به من

 ها اون که گفتند رضا عمو و بابا که شد این و بریم شيراز به تعطيلات شروعِ از قبل تا نميتونستيم

 کارهامون اتمامِ از بعد هم با هم محمد و من و بدن انجام رو اونور کارهاى تا ميرن شيراز به زودتر

 ..بریم شيراز به

 محمد از قبل چون!.. داشت تعجب جاى برام این و داشت اطمينان محمد به انقدر بابا چرا نميدونم

 رو مانده باقى روزِ  چند این گفتم مامان و بابا به  چى هر!.. داشت پارسا به فقط رو اطمينان این

 ..!محمد و موندم و من هم باز و رفتن و نكردن که نكردن قبول بریم، شيراز به هم با و کنن صبر

 مغازه توى که مجبوره نُه ساعتِ تا حداقل روز چند این شلوغيه خاطرِ به که بود گفته بهم محمد

 من وقتى و باشم خونه هوا تاریكىِ از قبل تا ميرم که هرجا که بود کرده خواهش هم من از و بمونه

 !  باشم بيرون داشتم دوست که هرموقع تا ميتونم هم باز سپرد، مادرم و پدر دستِ به رو

 هيچ و مادرمه و پدر به تعهدش روى از فقط هاش نگرانى و ها حساسيت این تمامِ ميدونستم

 تازگى و بود شيرین من براى ها، این همه با باز اما نيست من به قلبيش علاقه روى از کدومش

 ..داشت

 کنارِ مهسا بس از و بود اتمام به رو آخرم کلاسِ.. بریم شيراز به محمد همراه به بود قرار فردا

 ..بودم گرفته سردرد بود، زده حرف گوشم
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 لذت عيد به نزدیك شلوغِ روزهاى از و بریم خرید به که داد پيشنهاد مهسا شد تموم که کلاس

 چقدر هک بماند.. باشم خونه نشده تاریك باید گفته محمد که گفتم و کردم مخالفت من که.. ببریم

 !..داد نسبت بهم رو ذليل شوهر لقبِ و خندید و کرد ام مسخره

 ..بشه پياده تا ترمز روى زدم رسيدم، که مهسا خونه به

 

 شهبا شوهرتم اصلا.. ميكنى گوش حرفش به که شوهرته مگه آخه.. گلرخ بيشعورى که واقعا ___

 ..بده دستور تو به که ميكنه بيجا

 

 و بياد سرم بلایى ميترسه.. خُب امانتم دستش.. چيه شوهر بابا.. خوردى رو سرم.. مهسا واااى -

 ..باشه خانوادم جوابگوى بخواد

 

 !..ببندیم؟ شرط که حاضرى اصلا.. کرده گير پيشت دلش ميگم که من.. نخير ___

 

 ..ببندیم شرطى چه اوکى،.. محاله!.. محمد کى اونم.. بابا گمشو -

 

 مثلا که ميكنم داغون رو ماشينت جلو ميزنم فرمون قفل با من.. خيابون تو ميریم الان ببين ___

 شيشه به بكوبى محكم رو کلت که اینه بكنى باس تو که کارى بعدم.. دیگه ماشين یه به خوردى

 و کرده فرار طرفم و کردى تصادف آره که ميكنى زارى گریه و محمد به ميزنى زنگ بعد.. ماشين

 .. کمكت بياد
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 ندارم که شانس.. کنار به این کنم، داغون رو نازنيم ماشينِ بزنم گرونى این تو.. بابا پایين برو بيا _

 به امبي.. کنار به اینا همه اصلا.. داد و گير این تو بشم ام مغزى ضربه حالا و کنم داغون سرمم بزنم

 برو ابي.. ها اى دیوونه!.. ميشم ضایع کل به دیگه بيا.. نياد و چه من به بگه بياد و بزنم زنگ محمد

 ..بابا دارم کار پایين

 

 ..دیگه بيا.. ببندیم شرط بود قرار.. دیگه شرطه آقا ___

 

 ميخواست دلم.. ميكنه چيكار ببينم داشتم دوست هم خودم.. کرد راضيم که گفت و گفت انقدر

 ..مياد تصادف محلِ به و ميشه نگرانم تعهد روى از فقط یا مهمم براش من بدونم

 منم از و کرد داغون رو خوشگلم ماشينِ جلوى مهسا و رفتيم خيابونى به که نگذشت چيزى

 ماشين شيشه به چنان رو سرم و بستم رو هام چشم.. بكوبم شيشه به محكم رو سرم خواست

 فحشم و شد نگرانم مهسا چقدر که بماند.. شد سرازیر هام اشك و گرفت دردم واقعا که کوبيدم

 .. داد

 ..زدم زنگ محمد به زار حالى با رفت مهسا وقتى و نبود خوب حالم اصلا

 

 !..خانوم؟ گلرخ بله ___

 

 ..محمد.. آقا.. آق-

 

 ..بودم پشيمون کارم از واقعا.. بدم ادامه که نزاشت گریه و
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 ..خانوم؟ گلرخ شده چى!.. ميكنى؟ گریه چرا ___

 

 ..من.. من.. کردم تصادف.. تصا -

 

 رو خودم زودى الان بده آدرس.. بده آدرس!.. کجایى؟!.. خوبى؟ گلرخ.. عباس حضرتِ یا ___

 ..ميرسونم

 

 آخر باره آره!.. گلرخ گفت.. کردم قطع رو تلفنم و دادم رو آدرس چطورى نمياد یادم اصلا من و

 !.. خانوم گلرخ نگفت.. گلرخ گفت

 .. بودم کرده فراموش هم رو سرم درد حتى که بودم کرده ذوق انقدر

 زشتم کارِ این بابته چقدر من و رسوند بهم رو خودش محمد که نگذشت هم ساعت نيم شاید

 .. کردم گریه بيشتر و شدم شرمنده

 و نامحرمم بود رفته یادش انگار!.. شد؟ نمایان چشمم جلوى محمد نگرانِ صورتِ شد، باز که در

 ..غرقه خاطراتش توى و نيست اینجا اصلا ميكردم احساس.. کنه نگاه بهم انقدر نباید

 

 !..نميكنه؟ درد که جایيت!.. خوبى؟ ___

 

 ..دیده ضرب سرم فقط.. خوبم نه -
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 به شدو پياده ماشينش از هم پسرى حين همون در و برم ماشينش سمتِ به کرد کمكم محمد

!.. نه ..زدها دست بهم نكنيد فكر نكرده خدایى اما کرد کمكم گفتم البته.. رفت من ماشينِ سمتِ

 .!..نخورم زمين به بود مواظب فقط

 ..شد ماشين سوارِ هم محمد بُرد، خودش با رو ماشينم که پسرِ

 

 !..رفته؟ در اون چرا اونوقت طرف ماشينه به زدى شما ___

 

 ..گفتم مهسا به اى کنه لعنتت خدا

 

 اوضاع دید که اونم نداشت فایده ولى ترمز رو زدم منم.. جلوم پيچيد راهنما، چراغ بدونه -

 ..رفت در سریع ميكشه، طول کلى پليس به بزنم زنگ من و اینطوریه

 

 هک گفت لبش زیرِ چيزى و داد فشار تر محكم فرمون دورِ رو مچش.. عصبيه بود مشخص که محمد

 ..کنن رانندگى که کردن مجبور رو ها زن این انگار: بود این ميكنم فكر

 که هم محمد.. نكردم که نكردم قبول بریم بيمارستان به سرم براى که کرد اصرار محمد هرچى

 ..رسوند خونه به رو من و شد بيخيال داره، پا یه مرغم دید

 

 ..برميگردم زود و جایى تا ميرم منم.. کن استراحت خونه برو شما ___

 

 ..شد بلند گوشيم پيامِ صداى کردم باز که رو در و رفتم خونه به اى باشه گفتنِ با منم
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 ..من نفعِ به هيچ یك.. گيرى دلش دیدى بود نوشته که بود مهسا

 اگه.. بابا برو نوشتنِ با و کردم دارى خویشتن اما درومد جاش از قلبم اش جمله این با که انگار

 ..کردم تموم رو داستان.. شهيدى برسه، بهت دستم

 نشون رو این که کارهاش از کدوم هيچ.. ميدونم بعيد!.. داره؟ دوست رو من هم محمد یعنى

 !..نميفهمه اینو چرا لعنتيم دلِ.. نميده

 داخلِ نميكردم فكر کردم باز که رو در.. زد رو خونه زنگ مستقيم و اومد خونه زود خيلى محمد

 ..شد خونه واردِ بيخيالى کمالِ در چون ميكردم، فكر اشتباه انگار اما بشه خونه

 

 بحص نُه ساعت فردا راستى.. شامت هم این.. بزنم برات بشين.. گرفتم پانسمان وسایلِ برات ___

 ..باش آماده.. ميكنيم حرکت

 

 اشهب گفتنِ با.. کردم سكوت چرا نميدونم اما کنم پانسمان رو سرم ميتونم خودم بگم ميخواستم

 ..نشستم کنارش مبل روى آروم، اى

 يدمنفهم اصلا و شدم نگاهش غرقِ من شد که کار به مشغول.. ميكرد نگاه پيشونيم به فقط محمد

 نادونم دلِ ميزاشتم نباید.. اومدم خودم به سختى به.. شد بلند جاش از و شد تموم کارش کِى

 ..کنه بچگى

 

 ..بخير شبت.. نمونى خواب فردا که بخواب زود ___

 

 ..ممنون.. خان محمد -
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 ..نفهميدم ازش هيچى اصلا!.. خوردم ناهارى چه.. ميام بيرون گذشته به فكر از

 ..شدم خسته واقعا دیگه.. بده نجاتم و بياد پارسا زودتر چه هر کاش

 ..بود بهتر تنهایى این از بود هرچى.. ميموند پيشم و نميرفت خانوم عزیز کاش

 نشيمن سالنِ سمتِ به آشپزخونه کردنِ تميز از بعد و ميشورم رو غذا شده کثيف هاى ظرف

 ..ميرم

 رو زیونتلوی ميكشم، که پوفى با و نميشه عایدم چيزى هم باز تلویزیون، کردنِ پایين و بالا از بعد

 ..ميرم ها گذشته به هم باز و ميشم خيره خاموش تلویزیونِ به.. ميكنم خاموشش

 

 کوچكى چمدونِ با هم محمد که نكشيد طولى.. شدم محمد منتظر و رفتم حياط به آماده و حاضر

 ..اومد حياط به

 !..کردم مرتب رو شالم قبلى عادتِ بدونِ و کردم سلامى لبخند با

 

 من ميكردى صبر.. کردى بلند حالت این با رو چمدونت چرا شما.. بخير صبحتون.. سلام ___

 ..ميومدم

 

 حدى به.. کردم ذوق کلى روزمه، و حال بخاطره فقط ميدونستم که خودم به توجهش همه این از

 !..بدم رو جوابش رفت یادم حتى که
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 خجالت چيزى از که منى و شده مرگم چه نميدونستم اصلا.. شدیم شيراز راهىِ که نگذشت چيزى

 و باشه زودگذر حسم که ميكردم خدا خدا فقط.. ساله هجده دختره یه مثلِ  بودم شده نميكشيدم

 !..نشم عاشقى و عشق گرفتار زودى این به

 با پس بودم نخورده که منم.. نه یا خوردم صبحانه پرسيد ازم محمد گذشت که مسير از کمى

 ..کردم راحت رو خودم نه گفتنِ

 

 دیگه.. منيد ميل موقع به رو شامتون و ناهار و صبحانه بهتره ميكنيد، مصرف دارو وقتى ___

 ..اونجا ميریم نهار براى نزدیكه، خوب رستورانِ یه.. نمونده ناهار به چيزى

 

 هبزن حرف تا کرد کارى ميشد زور به که محمدى چرا نميدونستم.. کردم سكوت و گفتم اى باشه

 مهم براش هم من خوردنِ شام و ناهار و صبحونه حتى که بودم شده ارزش با انقدر براش من حالا

 براى رو محمد حرکاتِ و رفتارها همه ميخواستم و بودم شده حساس زیاد من هم شاید.. بود شده

 ..کنم بزرگ خودم

 ميز ىرو سفارشات زدنى، برهم چشم توى و رسيدیم بود گفته که رستورانى به که نگذشت چيزى

 ..شدیم خوردن مشغول و گرفت قرار

 ..بكشم سرك محمد زندگى تو کم یه گرفتم تصميم پس بود، رفته سَر شدت به ام حوصله

 

 !..دارید ليسانس مدركِ شنيدم اینكه با!.. کردى؟ انتخاب رو فروشى پارچه کارِ چرا شما-

 

 !..بدیه؟ شغلِ___

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 60 

 ..پرسيدم کنجكاوى سرِ از نه -

 

 ،داشت بزرگى فروشىِ پارچه دوستام از یكى باباى شيراز توى و داشتم آزاد شغلِ به علاقه ___

 صميمت.. گرفتم یاد دوستم باباى از رو کار فنِ و فوت اینكه از بعد و شدم مند علاقه کار این به منم

 ..کردم که کنم پا و دست کاسبى و کار خودم براى و تهران بيام گرفتم

 

 !..کنيد نگاه من به ميزنيد حرف دارید اگه ميشد خوب چه ولى.. جالب چه -

 

 ..شد غذاش خوردنِ مشغولِ دوباره که نكشيد دقيقه به اما و شد خيره عميق هام چشم تو

 

 ..ترم راحت اینطورى کردم، عرض یكبار هم بنده ___

 

 !..نميگيرید؟ زن چرا.. دیگه سوال یه!.. خبُ خيلى -

 

 نهایتاً آخه.. شد عصبى انقدر چرا نميدونستم اصلا.. شدم لال که کرد نگاهم اخم با چنان

 ..چه شما به بگه ميتونست

 ..شد بلند جاش از ميلرزید عصبانيت شدتِ از که هایى دست با و خون کاسه تا دو شد هاش چشم

 

 ..بشين ماشين تو برو خوردى رو غذات شما.. بخورم هوا اطراف این ميرم من ___
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.. کنم کارى چه نميدونستم و بودم مونده واج و هاج.. رفت سریع گذاشت، ميز رو که رو سویيچ

 !..ميشد باز موقع بى هميشه که دهنم به لعنت

.. کنه رانندگى بعد و بشه آروم کامل طورِ به ميخواستم.. نرفتم ماشين به و دادم طولش قصد از

 بهش که ميكشه رو خودش داره اونورتر کمى پسر یه ندیدم اصلا که بودم محمد فكره تو انقدر

 ..کنم توجه

 

 

 ..شدم بلند جام از سریع و نشستم اونجا وقته خيلى که فهميدم اومدم، خودم به وقتى

 

 !..بزنگ داشتى کار.. شمارمه این بيا خانومى ___

 

 ..کارت پِىِ برو.. حتما بزنم زنگ تو به بيام که شدن منقرض آدما -

 

 ..دیگه بگيرش نكن، ناز حالام.. ام فرشته من اما.. نميدونم که آدم ___

 

 که بده بهم رو شما تا کنه متوقفم خواست و گرفت رو بازوم پسرِ گمشو، برو بگم خواستم تا

 پسرِ صورتِ تو محكمى مشتِ بكشم، بيرون دستش از رو بازوم اومدم تا که شد چى نفهميدم

 ..اومد فرود
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 گهدی که کنه ول رو پسر که زدم زجه و کردم التماسش انقدر ميدونم فقط.. گذشت چقدر نميدونم

 ..ميكشت رو پسر حتم به نميگرفتن رو جلوش مردم اگه و بود نمونده برام نایى

 ..بود کرده پُر رو ماشين فضاى کلِ هقم هق و ميلرزیدیم همچنان نشستيم که ماشين تو

 ..مرسيدی شيراز به که بود صبح دماى دم و نایستاد جایى هم اى لحظه دیگه حتى و نگفت هيچى

 

 ..ميكشه بيرون ها گذشته از رو من خونه زنگ صداى

 ..پيشم اومده کرده، درست شام براى که غذایى با که خانومه عزیز

 ..خودتى توى فقط و شدى فارغ جا همه از.. دیگه نمونده روت به رنگ.. بسه مادر___

 چيز همه.. کن توکل خودش به و باش داشته اميد خدا به.. کن تحمل.. باش داشته صبر کمى

 ..مادر ميشه درست

 

 بلند هام زجه صداى ميزارم، عزیز پاى روى که رو سرم.. کينه از پُر.. بغض از پُر.. بودم سنگين

 ..ميشه

 ..نزنم دم و باشم خوددار وقت همه این تونستم چطور نميفهمم هم خودم 

 ..ميشه خورده سكوت توى غذا هم، شام موقع 

 ..ميكنم پهن خواب اتاق توى رو جاها دوباره و نميزارم که بره خودش خونه به ميخواد خانوم عزیز

 هم من کاش!.. هيييى.. ميكنم نگاه خوابه در غرق که خانوم عزیز چهره به.. ميگذره ساعاتى

. .ميترسم شدت به محمد و آینده از اما.. روشنه ام آینده باشم مطمئن و بخوابم راحت ميتونستم

 همه بالاخره گلرخ ميگم خودم با و ميكنم حس خوشبخت رو خودم و ميبندم رو هام چشم

 .. ها گذشته توى ميشم غرق فكر، این با و ميشه حل روزى یه مشكلاتت
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 محمد نه و ميزدم محمد با حرفى من نه دیگه.. ميگذشت شيراز به اومدنمون از روزى چند یه

 يلىدل بودم نتونسته هنوزه که هنوز.. بود اونروز درگيرِ بدجور فكرم!.. بزنه من با که داشت حرفى

 بخاطره که محمد خواهره فاطمه از و برم ميخواستم هربار چرا نميدونم.. کنم پيدا محمد کارِ براى

 سِخ این و ميشدم پشيمون کنم، سوال بابابزرگش، خونه بودن اومده بامزشون پسره و شوهر با ما

 ...ميكردم لعنت رو فضوليم مزخرفه

 و فاطمه و من جز.. بودم شده بيدار دیرتر همه از هم امروز و بودم خوابيده وقت دیر دیشب

 سوالم و دریا به زدم رو دل پس کنه، کمك بهم ميخواست هم خدا انگار.. نبود خونه کسى پسرش

 ىا کاسه فهميدم که بود اونجا.. افتاد کردن سُرفه به و پرید رنگش فاطمه بيچاره.. کردم مطرح رو

 محمد و خودش خواهرِ مثلِ رو من و بگه بهم که کردم خواهش ازش کلى.. است کاسه نيم زیرِ

 ..کردن تعریف به کرد شروع که دید نگاهم تو چى نميدونم.. بدونه

 

 .. رو من نميبخشه فهميدى، بفهمه محمد.. ها بمونه خودمون بينِ فقط جان گلرخ ___

 دانشگاه همون تو.. بود مهتاب اسمش دختره.. شد دخترى یه عاشقِ که بود آخرش ترم محمد

 خودمون به و بود خانومى و خوب دخترِ.. بود تر پایين محمد از ترم چند و ميخوند درس محمد

 یه تو که مالى نظرِ از هم و داشت مقيدى خانواده و بود چادرى چون مذهبى نظرِ از هم.. ميخورد

 پيشِ رفت شد، تموم درسش که محمد.. بود ماه و ميشنشت دل به جوره همه کل در.. بودیم سطح

 یاد رو فن و فوت ميخواست.. شد اون شاگردِ و داشت فروشى پارچه  مغازه که دوستش باباى

 و کرد پيدا اطمينان که کارش از.. بندازه راه کاسبى و کار خودش براى تر سریع هرچه و بگيره

 اشقِع دانشگاه تو که گفت و کرد صحبت مامانم با بزنه، مغازه داره که اى سرمایه با ميتونه فهميد

 ..کنه صحبت باهاش و بره خواست مامان از و شده یكى

 دانشگاه از مهتاب وقتى و دانشگاه دمِ برد رو مامان محمد جان، گلرخ نيارم درد رو سرت خلاصه

 نبود منفى جوابش و ميشناخت رو محمد انگار هم مهتاب.. سراغش فرستاد رو مامان اومد، بيرون
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 من جوابه بگن، اونا چى هر و کنيد صحبت مادرم و پدر با گفت و داد رو شون خونه آدرسِ چون

 ..شدن محرم هم به و شد خونده بينشون محرميت صيغه که نشد کشيده چندماه به!.. همونه هم

 ..غافل دلِ اى اما.. ميداد محمد براى رو جونش مهتاب و بود مهتاب عاشق محمد

 تا شد بلند و بده ادامه نتونست فاطمه شد، پا به که اى همهمه و ها خانواده ورود و در شدنِ باز با

 ..کنه سَر رو چادرش

 اخش بود نزدیك بودم شنيده که چيزى از.. بكنم نميتونستم کارى هيچ و بودم مونده واج و هاج

 بود داخلش وسایلم که ها اتاق از یكى به و شدم بلند کردن توجه جلب بدونِ و آروم.. دربيارم

 ..نشستم در پشتِ همون و بستم رو در و رفتم

 سرم توى فاطمه صداى فقط.. چمه نميدونستم اصلا و ميریخت ام گونه روى یك به یك هام اشك

 .. بود مهتاب عاشقِ محمد ميگفت که ميشد اکو

 که بود اینجا.. ميزدم زجه حتم به نميشنيد رو صدام کسى اگه و ميكردم گریه چرا نميدونم

 به محمد که عشقى و مهتابه به حسادت بخاطرِ هام گریه این تمامِ و شدم محمد عاشقِ فهميدم

 !.. داره مهتاب

 تمگف خودم با و شدم متنفر بودمش ندیده حال به تا که مهتابى از انقدر یكباره به چرا نميدونم

 .. دیگه رفته و کرده ترك رو محمد که بوده بدى آدمِ حتما

 هک بقيه جوابه در و زدم بيرون خونه از سرم روى شالى انداختن و مانتو پوشيدنِ با و کشيدم آهى

 ..بندازم نگاهى یه رو اطراف این ميرم گفتم ميرى کجا پرسيدن

 بالا اى شونه بگيره، دوش رفته خونه، اومده تا محمد که فهميد ميشد حمام داخلِ شُرشُر صداى از

 ..رفتم کوچه به هام کفش کردنِ پا با و انداختم

 لاخرهبا.. نبود مهم برام اما.. نبودم بلد هم رو شيراز جاى هيچ و بودم نرفته شيراز به بيشتر بار دو

 ..دیگه ميرسيدم چيزى پارکى یه به
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 دمحم.. برگردم عقب به کرد مجبورم.. خانوم گلرخ گفت که محمد صداى رسيدم، که کوچه سرِ به

 ..افتاد راه من سمتِ به و زد بيرون خونه از که دیدم رو

 تند پا.. ميشد نزدیك بهم داشت حالا و کنم فرار خودش از ميخواستم نداشتم، رو اش حوصله

 ..کردم حرکت نامعلوم مقصدى سمتِ به کرد، صدا رو اسمم دوباره که بهش توجه بدونِ و کردم

 از یكى روى و رفتم جلو لبخندى با.. کرد جلب رو توجهم کوچكى پارك که نگذشت چيزى

 هکل منه وگرنه نداشت فاصله خونه با زیاد پارك کردم شكر خدارو.. نشستم محوطه هاى صندلى

 !..ميگشتم کامل دور یه رو شيراز و نميكردم ول نمياوردم، گير پارکى تا خر

 ایدب.. ميشد بيشتر محمد به ام علاقه ميزاشتم نباید.. ميكردم خوب رو خرابم حالِ این خودم باید

 هيچ محمد و من ميدونستم خوب هم خودم.. نميكردم بهش توجهى دیگه و ميشدم دور ازش

 ..ميكنم داغون رو خودم فقط و نداریم هم با مشترکى نكته

 

 نيدبك بهش توجه یه ميكنه، صداتون یكى حداقل ميرید، و پایين ميندازید رو سرتون وقتى___

 ..نيست بَد

 

 اب و ایستاده سرم پشتِ درست که دیدم رو محمد و عقب برگشتم ایستاد، اى لحظه براى قلبم

 ..ميكنه نگاه زمين به داره وحشتناکى اخمِ

 رِفك از.. مينشست کنارش ميومد بعدم و ميكرد نگاهش لبخندى با حتم به بود مهتاب اگه حالا

 ..ميتوپم بهش اى دوستانه چندان نه لحنى با و ميره هم توى هام اخم مزخرفم

 

 !..د؟ميزاری سرم رو منتش دارید حالا که اینجا بياید و بيفتيد راه پشتم خواستم ازتون من مگه -
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 بيفتم راه پشتتون که نخواستيد شما بله!.. داره ثواب خدا به.. ها نيست بَد بشيد بزرگ کم یه ___

 پيش نبراتو مشكلى یا شدید گُم اگه تا بدم بهتون رو موبایلتون و بيام که خواستن خانوادتون اما

 ..بگيرید تماس باهاشون بتونيد اومد

 

 هاى حرف با که بود بار چندمين این.. کشيدم خجالت خودم از گرفت جلوم رو گوشيم وقتى

 ..ام بچه واقعا که بودم کرده ثابت بهش بچگانم

 وهاشم بود، گرفته که دوشی خاطره به.. کردم توجه بهش بيشتر گرفتم، دستش از که رو گوشيم

 زده خجالت بيشتر همين و نبود گرم هم بهار هواى.. بود شده خيس کمى هم لباسش و داشت نم

 !..کاش.. ميكرد نگاهم کاش.. ميكرد ام

 

 !..گرفتين؟ برگشتن به تصميم یا بخورین هوا و بشينين اینجا ميخواین همچنان ___

 

 ..نشستم که نشده هم دقيقه چند هنوز که من -

 

 ممنگاه که زمانى به نه و نميكنه نگاهم که این به نه گفتم خودم با که کرد نگاهم اخم با چنان

 !..حرصه و اخم با هميشه ميكنه

 چی مهتاب با ات قصه آخرِ بپرسم ازش ميخواست دلم.. شدم قدم هم باهاش و شدم بلند ناچار به

 براى واقعا و بودم کرده کارى خراب کافى اندازه به.. گرفتم خون خفه و اومدم خودم به اما شد

 !..بود بَس روز چندین
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 که مه فاطمه نرفتم، و کردم بهونه رو ماهيانه عادت بریم، وکيل بازارِ به شد این بر تصميم بعد روز 

 ماهان آقا شوهرش اما نرفت و کرد بهونه رو کردنش اذیت و رادمان بود شده دروغم متوجه انگار

 ..شدن بازار راهيه بقيه و محمد همراه به

 

 ..انداختم گزار و گشت از هم تو.. ها ببخش خدا رو تو جون فاطمه -

 

 و ميرفتى کاش تو.. برم ميتونم و همينجاست ام خونه که من.. چيه ها حرف این دلم، عزیزِ نه ___

 ..شد حيف.. رو اونجا ميدیدى

 

 ..فضولى از ميترم دارم خدا به.. ببينم بگو رو داستان ادامه حالا.. خواهرى بسياره وقت -

 

 خریدهاى.. بود مراد وقف بر چيز همه محمد قولِ به و ميرفت پيش خوب داشت چيز همه ___

 محمد هم رو صيغه مدته باقىِ و کنن عقد زودتر چه هر بود این بر قرار و بود شده انجام عقد

 ..ببخشه

 حالتِ به مهتاب و ميشه بحثشون چى سرِ نميدونم که بودن ماشين توى مهتاب و محمد روز یه

 نبيمارستا به و ميزنه بهش ماشين که خيابون سمتِ اون بره ميخواد و ميشه پياده ماشين از قهر

 عروسش نشده، داماد هنوز.. شد پير شبه یه.. شد پَرپَر محمد جان، گلرخ.. ميكنه تموم نرسيده،

 بلند هم رو سرش و بود جدى و خشك ها غریبه با هميشه محمد.. سپرد خاك خروار یك به رو

 شد جدى و خشك همينطورى ماها همه با بعد به روز اون از اما بندازه نگاه نامحرمى به تا نميكرد

 دیگه محمد اومد، دنيا به که رادمان.. شد بهتر کمى حداقل اش خانواده با تا بُرد وقت خيلى و

 .. رادمان شد دنياش
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 این اینكه تا داره دوستش و ميچسبه دایيش به همه این همين براى رادمان و هاست بچه عاشقِ

 براى رو جدیدى زندگى یه و بشه دور شيراز از گرفت تصميم دیگه ميدونى خودت که اواخرم

 ..کنه پا و دست خودش

 از.. خدا پيشِ رفت زود چه که مهتاب بيچاره.. اومد بدم خودم از فاطمه هاى حرف باشنيدنِ

 .. داد دست بهم حماقت حس داشتم، بهش نسبت دلم توى دیروز که تنفرى

 کمى مبتون بلكه بخورم هوا کمى و برم حياط به تا شدم بلند زدم، فاطمه به که غمگينى لبخندِ با

 ..کردم نگاه بهش و شدم متوقف زد، صدا رو اسمم که فاطمه صداى با که بگيرم آروم

 

 تو. .رو محمد کن خوبش گلرخ.. درموندگيم پاى به بزار تو اما.. حيایيه بى ميدونم جان، گلرخ ___

 کمكش جان، گلرخ.. بيارى درش تنهایى لاكِ از ميتونى.. پاکى.. شادى.. اى سرزنده تو.. ميتونى

 !..ميكنى؟

 

 زا که من.. ببينم شاد رو محمد که بود خدام از که من.. شد منتقل بهم حس چندین فاطمه حرفِ با

 !..خواسته؟ این از بهتر چى دیگه.. صبورش سنگِ بشم که بود خدام

 ..گرفتم دستم توى رو هاش دست و نشستم فاطمه کنارِ لبخندى با

 

 محمده همون بشه تا.. ميدم انجام باشه، توانم در و بتونم کارى هر فاطمه باش مطمئن -

 ..باشه لباش رو لبخند هميشه و باشه سرحال محمدم داداش خدامه از که من.. هميشگى
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 نم براى فقط محمد که کنم ثابت هم خودم به ميخواستم شاید محمد، داداش گفتم چرا نميدونم

 مكک ازش زندگيم سخته مراحل توى و باشم داشته دوستش پارسا مثلِ ميتونم که برادره یه مثلِ

 ..باشه حاميم و بگيرم

 

 زتا ميبينى هم اگه.. نگير دل به تو گفت چيزى اگه.. تنده اخلاقش کم یه محمد جان، گلرخ ___

 بزرگ اینجورى محمد.. نداره منظورى خدا به نميكنه، نگاهت زدن حرف موقع و ميگيره فاصله

 !..خواهریم؟ باشه.. ميشه حاليش نامحرم محرم، و شده

 

 نشونم بارها رو قشنگش اخلاقِ و کرده ضایعم بار چندین داداشش خان که نداشت خبر بيچاره

 متسلي ها راحتى این به و قزوینه پا سنگه و نيست روو رووم بنده که نداشت خبر اینم اما.. داده

 !..نميشم

 

 انومخ عزیز.. بيام خودم به تا ميكنم نگاه رو اونور اینور کمى اول ها منگ مثلِ ميكنم باز که چشم

 امج سرِ و ميشه سيخ تنم به مو ميكم، نگاه که ساعت به.. کجاست نميدونم و نيست جاش توى

 هب خانوم عزیز بيچاره.. ميشم بلند جام از زده خجالت.. بخوابم یك تا که بعيده من از!.. ميشنم

 ..ميكشم خجالت خودم از.. کرده درست هم ناهار حتم

 نِکرد مرتب از بعد و ميشم بلند جام از ناچار به.. عرقم خيسِ و ميكنم ضعف احساسِ چرا نميدونم

 ..ميرم اونجاست، خانوم عزیز ميدونم که آشپزخونه به بهداشتى، سرویس به رفتن و اتاق

 

 افتاده زحمتا همه الان اما منى مهمونه شما.. خدا رو تو شرمنده.. بخير ظهرت.. خانوم عزیز سلام -

 ..شما گردنِ به
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 گفتم خودم با ندارى، رو به رنگ و ناخوشى دیدم.. شرمنده دشمنت.. مادر چيه ها حرف این ___

 ..بخوابى بزارم و نكنم صدات

 ..ميشه آماده الان ناهار.. نباشه خشك گلوت که بخور بریز چاى یه.. نخور صبحانه دیگه

 

 ..جدیداً شدم بيحال انقدر چرا نميدونم آره.. چشم.. خانوم عزیز دستت قربونه -

 

 ..مادر اى حامله حتما ___

 

 ..ميشه گُم خانوم عزیز هاى خنده تو استكان شكستنِ صداى

 

.. بيرون برو بيا بيرون، برو بيا.. آخه ميشه مگه.. کردم شوخى..مادر بده مرگم خدا.. اِااوااا ___

 ..هارو شيشه خُرده ميكنم جمع خودم

 

.. نداره امكان نه.. نداره امكان این.. شوخيه خانوم عزیز قولِ به آره!.. نداره امكان این نه.. ام حامله

 ..محاله این بيا خودت به گلرخ

 اجباره به که رابطه آخرین آره.. بودم ناراحت من.. بود عصبى محمد.. رابطه آخرین به ميره فكرم

 ..من بر واى اى.. بود محمد

 چه معصوم طفلِ بچه.. هست داغون همينطور زندگيم من خدایا.. نباشم حامله.. نباشم خدایا

 !..نه خدایاااااا.. تاره و مبهم اش آینده که اى زندگى تو بياد که کرده گناهى
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 ميكنم خواهش پارسا.. بكشم نفس درست نميزاره حتى هقهقم.. تلفن سمتِ به ميرم شتاب با

 ..دیگه بردار.. بردارررر

 

 ..خبرا؟ چه.. خواهریم؟ خوبى.. سلام الو ___

 

 رژه سرم توى که رو اى جمله خجالت، روى از و مقدمه بی.. ميكنم کنترل زور به رو هقهقم

 .. ميارم زبون به سریع ميرفت،

 

 !..بيرون برم نميتونم که من.. که من بگير، واسم هم چك بيبى یه مياى دارى پارسا-

 

 !..چيييييييييييييييييييييى؟ ___

 

 زجه و ميخورم سُر زمين روى دیوار، به زده تكيه همونجا.. ميفته دستم از گوشى پارسا فریادِ با

 ..ميكنه تند پا سمتم به هراسون که ميبينم رو خانوم عزیز آخر لحظه.. ميزنم

 و هسرم زیرِ بالشى که ميبينم تلفن کنارِ همونجا درست زمين، روى رو خودم ميكنم باز که چشم

 نوازش رو موهام داره که ميبينم کنارم گریون هم رو خانوم عزیز.. شده انداخته روم پتویى

 ..مياد بخاطرم چيز همه دوباره.. ميكنه

 

 کارا این آخه نيست، معلوم چيزى هنوز وقتى!.. ميكنى؟ نابود دارى رو خودت چرا مادر ___

 وت پارسا.. ببرمت تخت توى تا نداشتم توان حتى.. بياى هوش به تا مادر شدم زنده و مُردم.. چيه؟
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 اگه.. نخور غصه.. مادر بشه خيره که همونى ایشاالله.. افتاد راه موقع همون ترسش از.. راهه

 ونج که بخور ته تا قنده آبه اینم.. تختت رو برى کنم کمكت پاشو بكشى، دراز اینجا نميخواى

 ..کنم درست چيزى یه پاشم تا بگيرى

 

 سوپ من براى تا ميره آشپزخونه به هم خانوم عزیز و ميگم آرومى باشه بغض از پُر لبخندى با

 هم باز و ميبندم رو هام چشم ناتوانى از!.. شده من اسيرِ که زن پيره این بيچاره.. کنه درست

 ..ميشه زنده برام ها گذشته

 

 و فهميدم کامل رو محمد گذشته که اونروز از.. شد تموم هاش بدى و خوبى همه با شيراز مسافرته

 کلى شيراز تو و سابق گلرخِ همون شدم دیگه کنم، راه به روو رو، محمد که دادم قول فاطمه به

 ..کردم اذیت رو همه و سوزوندم آتيش

 بشه، تموم دانشگاهم اینكه طولِ تو که بستم شرط و دادم قول خودم به رسيدیم که تهران به

 !..ميكنم راهش به روو ببخشيد، یعنى!.. کنم در به راه از خودم مثلِ هم محمد

.. دانشگاه و درس خطه تو بودم افتاده دوباره هم من و بود شده شروع دوباره دانشگاه هاى کلاس

 و رفت بخاطره.. عروسيشه دیگه ماهه که گفت و داد رو خواهرش عروسىِ خبره مهسا هم امروز

 طبقه ميخوایم گفت مهسا که وقتى اما و بودیم دعوت ام خانواده و من مهسا با خانوادگيمون امد

 .. کردم پرواز ابرها روى بشيم آشنا بيشتر که کنيم دعوت هم رو بالایياتون

 به ميخوام که بودم گفته بهش و بودم کرده تعریف مهسا براى بسته سر رو محمد زندگى داستانِ

 بهم ميخواد جورى یه و خودشه طرفه از کردنش دعوت این که ميدونستم و کنم کمك محمد

 !..بودم عاشقش یعنى.. نميشناختن رو اش خانواده و محمد خانوادش، که وگرنه..  کنه کمك

 ..ميكشيدم ها نقشه مهلا عروسىِ براى داشتم و بودیم نشسته بوفه توى مهسا با
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 محمد خانواده اما ندارن مشكلى که تو خانواده حالا.. مختلطه عروسيمون که ما گلرخ ميگم ___

 ..بيا محمد با و نيان خودت خانواده کن کارى یه هم تو.. بيان نكنم فكر پس دارن، چرا،

 

. .کاشتم لپش روى آبدارى ماچِ یه و شدم بلند که شد شُل نيشم و اومد خوشم فكرش این از چنان

 ..شد حل!.. مشكل این از هم این

 براى و محمد مغازه بریم مهسا با ميتونيم.. شد روشن ذهنم توى جرقه مثلِ هم دیگه فكرِ یك

 !..شد حل که دیگه مشكله یه اینم.. بدوزیم شيكى لباسِ و بگيریم پارچه مهلا عروسىِ

 کلى جانانه سوزوندنِ آتيش یه براى و خندیدیم کلى گذاشتم درميون مهسا با رو فكرم وقتى

 خریده براى محمد مغازه به بریم نداریم، کلاس که فردا.. شد این بر قرار و کشيدیم ها نقشه

 ..پارچه

 

 که پارسا صورتِ دیدنِ با و ميكنم باز رو هام چشم گوشمه کنارِ ميكنم احساس که صداهایى با

 نگاهش همينطورى ها منگ عينِ درست ميزنه صدا رو اسمم داره و صورتمه وجبيه چند درست

 تو رو خودم چيه، به چى که ميكنه کار مغزم تا ولى بيام خودم به تا ميبره وقت ثانيه چند!.. ميكنم

 !..باشم حامى یه بدونِ روز چند این تونستم چطور من.. ميكنم حس محكمش آغوشِ

 لومج پارسا.. ميكوبم پارسا سينه به بيجونم هاى مشت با و ميشه تبدیل زجه به کم کم هام اشك

 ..ضعيفه اعصابم حد چه تا الان و گذشته من به چيا روز چند این ميدونه خوب و نميگيره رو

 زودتر کاش.. ميندازم پایين رو سرم فقط خجالت از و ميام بيرون بغلش از ميشم آروم که کمى

 ..بده نجاتم ها نگرانى دل همه از و بده بهم رو چك بيبى

 سوزشِ چون وقته خيلى ميدونم اما کِى از نميدونم.. شدم خيره معلوم نا نقطه یه به وقته خيلى

 !..کنم تمومش رو اینكار ميكنه یادآورى بهم داره هام چشم
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 من و نشده قطع هنوز خانوم عزیز هاى گریه و در به کوبيدنش مشت و پارسا فریادهاى صداى

 ..نشستم زمين روى در، به تكيه و دستشویى توى همچنان

 چه نميدونن، هم خودشون با رو تكليفشون مادرش و پدر که شكممه توى اى بچه!.. ام حامله

 و حال اینه که بودم کرده خبطى چه مگه.. باهام کردى رو اینكار چرا خدایا!.. بچه این به برسه

 !..روزم؟

.. ندارم خودم روى تسلطى هيچ و لرزیدنه حالِ در بدنم همه.. اعصابمه روى پارسا بيدادهاى و داد

 دوباره و ميایسته اى لحظه براى قلبم بيرون، بيام ميخواد ازم و ميكوبه محكم در به که هربار

 !..زدن به ميكنه شروع

 تعجب به رو جاش پارسا، شده کبود و عصبى چهره.. ميكنم باز رو در.. ميشم بلند جام از آروم

 که شكليه چه الان ام چهره ميدونم.. ميگه خدایى یا که خانومه عزیز هم تر اونطرف کمى.. ميده

 روزم و حال چون نميپرسن ازم هيچى.. نميپرسن.. آورده در حال این به رو عزیزخانوم و پارسا

 ..ميشينم کاناپه روى.. ميده رو سوالشون جوابه

 

 ..خورده غذا کم خيلى شبم و نخورده هيچى صبح از.. بيارم سوپ براش ميرم من مادر ___

 

 ..نكنه درد دستت.. خانوم عزیز باشه ___

 

 خودش طرفه رو صورتم دستش با و ميشينه روم به روو پارسا ميره، آشپزخونه به که خانوم عزیز

 ..ميگيره

 

 !..گلرخ؟ بود کى ات رابطه آخرین___
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 و ميشه مانع دستش با که بندازم پایين رو سرم ميخوام.. ميشم کبود هيچ، که سفيد و سرخ

 ..نميزاره

 

 ..بده رو من جوابه!.. گلرخ ___

 

 یك هميش الان با یعنى.. یعنى.. اینجا بيام اینكه از قبل هفته سه.. چيز.. من.. من.. نميدونم.. نمی-

 ..ماه

 

 ..ميشه بلند یكباره به و ميگه لب زیرِ لعنتى پارسا

 

 نانز متخصص یه از هم بعد.. بشيم مطمئن دقيق تا بدى آزمایش برى که ميگيرم وقت برات ___

 ..پيش بچه و خودت براى مشكلى که باشى دکتر یه نظره زیرِ باید چون ميگيرم وقت برات

 

 ..ميگيرم قرار روش به رو و ميشم بلند سریع و بشه تموم حرفش نميزارم

 

 ..ميندازمش-

 

 ..ميشم لال ميخورم، ازش که دهنى تو با
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 چرا دارید، مشكل هم با نفهم تا دو شما.. نكنى اضافه غلطه هرشرایطى تحته که زدم اینو ___

 !..کنى؟ قاتل رو خودت و بكشى ميخواى رو بچه

 

 ..برات آوردم سوپ بيا مادر ___

 

 نم دسته به و گرفت عزیز از تشكرى با رو سوپ پارسا که نميخورم بگم و کنم باز دهن خواستم

 ..داد

 

 ميدم غذا بهت چطورى بسپرى من به رو کار این که ميدونى وگرنه ها ميخورى تهش تا گلرخ ___

 !که؟

 

 ازش بغض با!.. بود داده یاد هم محمد به رو اش شيوه و روش.. ميدونستم هم خوب.. ميدونستم

 ..ميرم اتاقم به و ميگيرم روو

 محمدت بابا با که ميومدى زمانى یه.. عزیزم بود اومدن وقته چه الان بشم، فدات مامانى، آخه

 دنيا به تو تا ميكردیم شمارى لحظه رو روزش هر عشق با جفتمون اینطورى و بودم کرده آشتى

 بشو.. همدمم بشو.. نگير دل به تو گفتم چيزى یه.. نشوها ناراحت اومدى که حالا مامانى.. بياى

 ..برام تو.. خيلى.. ها تنهاست خيلى مامانيت.. دلم عزیزه

 ..نره اتاق از بيرون صدام تا ميزارم دهنم روى رو دستم زار حالى با و بدم ادامه نميزاره ام گریه
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 !..ها تو با ميدونم من.. باشى نخورده رو سوپ اتاق تو بيام من.. گلررررررخ ___

 

 هک چون ميشم خوردن به مشغول ندارم اشتهایى هيچ که حال این با.. ميكنم نگاه سوپ ظرفه به

 هيچى خوردنم از.. ميده انجامش ميزنه، که رو حرفى و نداره شوخى چيزها این سرِ پارسا ميدونم

 ..ها گذشته به ميرم چون نميفهم

 رارهق مگه گلرخ ميگفتم خودم با هى.. داشتم استرس چرا نميدونم.. بودیم محمد مغازه به نزدیك

 عينِ انداختم، نگاهى هم مهسا به!.. دختر باش آروم شدى، هول اینطورى که کنى اشتباهى

 رت دیوونه هم خودم از بازى دیوونه تو.. بود گرفته خندم بيخياليش همه این از.. نبود هم خيالش

 !..بود

 و بودم گرفته رو دقيقش آدرسِ زهرا خاله از صبح امروز و بودم نرفته محمد مغازه به حال به تا

 ور به رو درست حالا.. بود کرده گوش هم خدا بنده اون و نگه پسرش به چيزى بودم گفته هم بهش

 غازهم یه ذهنم توى و باشه داشته لوکسى و بزرگ مغازه چنين نميكردم فكر اصلا.. بودم اش مغازه

 ..ميرفت رژه هميشه معمولى

 هم من هاو ساتن سمتِ به رفت راست یك مهسا.. شدیم مغازه وارد لبخندى با همراه مهسا با

 هيچ به و بود پایين سرش.. بود ایستاده کنارشون محمد که مغازه گيپورهاى سمته به رفتم

 سلام.. کردم سلام و شد تر عریض لبخندم.. نمينداخت ام نگاهى ميشد خارج یا وارد که خانومى

 ..بيارتش برام تا کنم انتخاب رو پارچه یك من تا شد منتظر و کرد آرومى

 

 سنم براى که شيك گيپور یه خودت سليقه به خودت.. نخریدم پارچه حالا تا که من.. اووووم -

 ..دیگه بده بهم باشه مناسب

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 78 

 نگاهم تعجب با و آورد بالا رو سرش سریع چون شناخت شيطنتم و صدام روى از رو من تازه انگار

 ..انداخت پایين رو سرش اخم با بعد ثانيه چند اما.. کرد

 هوایى چيزها این با محمد که هم چقدر!.. گير چشم و بود قرمز رژم اما نداشتم زیادى آرایشِ

 !..ميشد

 

 !..خانوم؟ گلرخ ميكنيد چيكار اینجا ___

 

 ور یكيش تا بده نشون بهم رو قشنگش چندتا خب.. دیگه بخرم پارچه اومدم!.. نيست؟ مشخص -

 ..بخرم

 

 !..گلرخ ___

 

 که چقدر مدت این توى و مينداخت جا رو خانومش که بودم حرصش با هاى گفتن گلرخ عاشقِ

 حرصش جورى و ميشدم قبل بار از تر عاشق هربار و بودم شنيده رو حرصش با هاى گلرخ این

 جا رو خانومش اون و گلرخ ميگفت بهم هميشه کاش.. کنه صدام اینطورى بيشتر که ميدادم

 !..مينداخت

 آخر در و نشوندم کُرسى به رو حرفم من البته و کردیم خرید مهسا و من بالاخره اطوار ادا کلى با

 چقدر.. نميره یادم رو اونروز وقت هيچ.. کنه انتخاب رو گيپور برام خودش محمد کردم کارى هم

 ..کرد غُرغُر لب زیر و خورد حرص محمد

 لباس سرِ مهسا و من که ها دردسر چه.. بود مهلا عروسىِ فردا و گذشت روزها زدنى هم بر چشم

 لباسِ!.. بود گير چشم و شد دوخته زیبا دومون هر لباسِ چون داشت رو ارزشش اما نكشيدیم
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 لوج از و بلند و گلبهى گيپور هم من لباسِ بود، بلند و تزئينى هاى سنگ با قرمز، ساتنِ مهسا

 ..بود باز کمر قسمتِ درست پشت از اما پوشيده کاملا

 براى محمد مادرِ و پدر.. بود کرده بينى پيش مهسا که شد همونى هم عروسى به رفتن براى

 کل طورِ به اومدن از که کردم غُرغُر من انقدر هم بابا مامان و کردن عذرخواهى نيومدنشون

 زشا خودم و نگفتم دروغ رفتن کوه برخلافِ اینبار و نشدم محمد بيخيالِ اما!.. کردم پشيمونشون

 اما نميكنه قبول کردن خواهش و گفتن دوبار یا یك با محمد بودم مطمئن.. بياد باهام که خواستم

 و شدن شوکه هم خودش مادر و پدر بلكه من تنها نه که کرد قبول اول بارِ همون تعجب کمالِ در

 ميكنم بدرش راه از گفتم.. بزاره پا ها مجلس اینجور به ميخواد چطور محمد بود عجيب براشون

 !..باشم داشته تبحر همه این نميكردم فكر ولى!.. ها

 رمنتظ آماده و حاضر حالا و بودم برگشته و بودم رفته آرایشگاه به بابا با.. بود موعود روزه امروز

 .. بریم عروسى به هم با و بياد پایين طبقه به محمد تا بودم

 ازهت این شبيه بودیم شده هم جوریش همين و برم محمد با نشد رووم دیگه رفتن آرایشگاه براى

 فكرها همين تو!.. ميشد چى دیگه.. ميرفتم اون با هم آرایشگاه اینكه حالِ به واى ها، کرده عقد

 و همانا کردنم باز در.. رفتم در سمته به و برداشتم رو کيفم و درومد صدا به خونه زنگ که بودم

.. بودم ندیده اسپورت شلوارِ و کت توى رو محمد حال به تا!.. همانا شدن باز تعجب از خودم دهن

 جدیدش موى مدل با مخصوصا.. ميدرخشيد اى سرمه شلوار و کت اون تو و بود شده عالى واقعا

 مکن فكر که ميكردم نگاهش داشتم همينطورى ها بدید ندید این مثلِ!.. ميومد بهش عجيب که

 هب کردن نگاه از که این نكنم سلام من اگه گفت خودش با کنم فكر چون کرد سلام قصد از محمد

 فكر و بود ننداخته بهم موقع اون تا هم نگاهى نيم البته که کردنش سلام با و نميداره بر دست من

 ..آورد خودم به رو من بود، کرده حس خودش روى رو نگاهم فقط کنم

 کنارش.. شدیم پياده هم با و کرد پارك رو ماشينش مناسبى جاى محمد رسيدیم، که باغ به

 ميگفتم خودم با!.. ميشه آدم و عالم از فارغ آدم که هایى آرامش ازون.. داشتم خاصى آرامشِ

 ميدید تا داشت بهم رو داشتم بهش من که اى علاقه اون نصف کاش.. داشت دوستم کاش

 !..حيف اما.. نميكنم  که کارها چه بخاطرش
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 بالا کمى رو سرش.. ميپایيدمش چشمى چهار و دادم محمد به رو توجهم همه شدیم که باغ واردِ

 و متانت هميشه رفتارش توى.. انداخت پایين رو سرش دوباره و انداخت باغ به کلى نگاه و آورد

 ..ميكرد خودش شيفته رو من که بود خاصى غرور

 

 ..بشينيم همينجا خوبه ميز این ___

 

 ..بيام و کنم عوض رو لباسم برم من بشين، شما پس باشه -

 

 نيم حالا، همين تا بودیم افتاده راه که زمانى از.. شدم پرو اتاق راهىِ گفت، که آرومى باشه با

 مرتب رو لباسم و ميارم در رو مانتوم.. ميكوبم زمين روى پا حرص از.. بود ننداخته بهم هم نگاهى

 به که لبخندى با و ميكشم لبم روى دوباره رو قرمزم رژ و درميارم سرم از هم رو شالم.. ميكنم

 قراره که صندلى ميرسم، که ميز به.. ميرم محمد پيش و ميشم خارج پرو اتاق از ميزنم خودم

 مه رو کيفم و ميدم قرار صندليم پشت شال همراه به رو مانتوم و ميكشم بيرون رو بشينم روش

 ..ميشينم صندلى روى آروم و ميزارم ميز روى

 سرش ميكنه، حس که رو نگاهم.. همه توى وحشتناك هاش اخم ميبينم ميكنم نگاه که محمد به

 ..ميكنه اى دیگه سمته به رو سرش و ميندازه بهم گذرایى نگاه اخم همون با و مياره بالا رو

 

.. آوردید تشریف که ممنون واقعا محمد آقا.. اومدید خوش.. آوردید تشریف عجب چه.. به به ___

 ..کردید لطف
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 احوال باهاش گرم و ميشم بلند من ولى ميكنه مهسا با مختصرى پرسىِ احوال و سلام محمد

 ..ميرم مادرش و پدر سمتِ به مهسا با هم آخر در و ميكنم پرسى

 اون توى مهلا.. بودن اومده که ميشد ساعتى نيم هم داماد و عروس.. بود گذشته مجلس از نيمى

 لحظه هر محمد و بودم شده بلند رقص براى بارى سه دو.. ميدرخشيد ماه مثلِ عروس لباسِ

 دبلن که بودیم مجبور بود سرویس سلف چون شد که شام موقع.. ميشد قبل لحظه از تر عصبى

 !..بشيم

 

 ..ميارم غذا براتون خودم.. بشى بلند نميخواد بشين، لباس این با شما ___

 

 زا اى ذره بود مشخص گفت لباس از اون که لحنى اون با!.. رفت سریع و کنم تشكر نزاشت حتى

 تيپش از همه اون که من حيفه!.. است سليقه بد که بس از!.. درك به.. نيومده خوشش لباسم

 ههم از من براى.. نشست سرجاش و اومد بشقاب دوتا با محمد که نگذشت دقایقى!.. کردم تعریف

 ..!بود چيز همه به حواسش اعصابيش بى کمالِ در بود، گرفته ام خنده.. بود کشيده مقدارى چيز

 که حرفى با که کنه بلندم تا اومد مهسا.. شد شروع برقص و بزن بزمِ دوباره شد، خورده که غذا

 ..رفتيم وا دو هر زد محمد

 

 در.. برم زود صبح باید دارم کار جایى فردا منم.. بریم باید دیگه ما.. شرمنده خانوم، مهسا ___

 ..شرمنده کل

 

 !..کجا؟ آخه.. شبه سرِ تازه!.. محمد آقا اِااوا ___
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 ..ممنون هم دعوتتون بابته بشن، خوشبخت انشاالله.. دیگه شرمنده ___

 

 جایگاه سمتِ به ها اون با خداحافظى از بعد و رفتيم مادرش و پدر پيش به ناراحت مهسا و من

 مهسا خودِ با هم آخر در و کردم خوشبختى آرزوى کلى براشون و رفتم هم داماد و عروس

 .. کردم حرکت ميزمون سمته به آروم شد تموم که ها کردن خداحافظى.. کردم خداحافظى

..  رفتيم ماشين سمته به هم با و شد بلند حاضرم دید که هم محمد و شدم حاضر درهم هاى اخم با

 نفجرم داشت امكان لحظه هر که بودم عصبى انقدر.. کشيدم عميقى نفسِ نشستيم، که ماشين تو

 ..بشم

 

 ..دمميكر خودم حالِ به فكرى یه من ميگفتيد بزنيد بيرون مجلس از زود انقدر بود قرار که شما -

 

 ..دراورد حرکت به رو ماشين و انداخت بهم گذرایى نگاه

 

 ..مجلس به برگردید ميتونيد خانوم، گلرخ نشده دیر هم الانش همين ___

 

 ..ميشم پياده نگهدار، -

 

 !..گلرررخ ___
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 ..نگهداااااااار گفتم -

 

 ..نمک باز رو در تا رسوندم ماشين دستگيره به رو دستم فكرى هيچ بدونِ داشت نگه که رو ماشين

 ..خان محمد کنيد باز رو در -

 

. .اینجا برگردید دوباره داشتيد دوست خونه ميبرمتون.. سپرده من دسته رو شما پدرتون ___

 !..راهه به مجلسشون حالاها حالا انگار مياد بوش که اینطورهم

 

 ..کن باز رو در.. باشى من باباى فكره به نميخواد شما -

 

.. کنار به اون اصلا یا.. کنيد خودنمایى جمع این توى لباس اون با ميشه روتون چطورى واقعا ___

 ..برقصين ان غریبه که آدم همه این جلوى

 

 حالا.. ميكرد فرض چى رو من واقعا.. ميشه بلند ام کله از دود داره ميكردم احساس عصبانيت از

 بهم اینطورى بخواد که نبود بَد وضعش هم  اونقدرها لباسم اما نبود مهم برام چيزها این درسته

 باز عموق بى دهنم که شد چى نفهميدم اصلا.. نمياد یادم که کردم خودنمایى کى اصلا من بعد.. بگه

 ..شد

 

 ..ميكرد تحمل رو فكر بى توى که مهتاب بيچاره ___

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 84 

.. نميشنيد و ميشد کر محمد لحظه اون ميكردم دعا همش.. بودم شده شوکه ام گفته از هم خودم

 داستانه چطور من که متعجبه همه از اول ميدونستم.. نداشتم رو صورتش به کردن نگاه جرأتِ

 الان همين ميتونه که کردم عصبيش حرف این با قدرى به ميدونستم هم دوماً ميدونم، رو مهتاب

 انقدرى.. ميشه ثابت فرمون روى اش شده مشت هاى دست به نگاهم.. کنه متلاشى رو مغزم

 ..بشه پاره هاش رگ که حالاست همين ميكنم احساس که زیاده فرمون روى فشارش و عصبيه

 ..ميشه متوقف خونه جلوى زدنى برهم چشم تو و ميشه کنده جاش از ماشين که فكرهام این تو

 

 بى خانوم گلرخ اینم.. دارم هم اون براى بفهمم ولى گفته بهت رو داستان این کى نميدونم ___

 به رو مهتابم اسمه دیگه وقت هيچ ميگم هم باز.. وقت هـيچ دیگه که ميگم بهتون شوخى

 ..سلامت به حالام.. نميشنوم دیگه مورد این در هيچى ازتون و نميارید زبونتون

 

 دستش حالا که رو مهتاب اسمه نداشتم اجازه من.. بود حقم اما.. بودم نشده تحقير انقدر حال به تا

 ..بيارم زبون به کوتاست دنيا از

 که ودمب نبسته کامل هنوز رو در.. شدم پياده سریع و متأسفم بگم تونستم فقط لرزونى صداى با

 ..رفت و گذاشت گاز روى رو پاش

 رو چيز همه بدتر بكشم، بيرون تلخش هاى گذشته از رو محمد ميخواستم مثلا!.. من به لعنت

 !..شد چى و بشه ميكردم فكر شبى چه.. کردم خراب

 

 !..خواهرى؟.. خانوم گلرخ.. گلرخى ___

 

 ..نشسته تخت روى غذا ظرف با پارسا.. ميكنم باز آروم رو هام چشم
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 وقت برات هم فردا براى.. بخور رو شامت حالا پاشو.. کردى غَش و خوردى ظهر که رو سوپ ___

 ..گرفتم

 

 جلوى از سریال یه مثله خاطرات ميشه، بسته هام چشم یا ميشم تنها تا.. ميكردم غَش کاش -

 ..ميشه رد هام چشم

 

 که ببين و بيا.. بدتره تو از روزش و حال هم محمد.. عزیزِدلم نكن داغون رو خودت انقدر ___

 ..بياره گيرت تا ميكنه داره چيكار

 ..ميبرید یاد از رو هاتون تلخى همه ببينيد همو مطمئنم من.. ميكنه درست رو چيز همه زمان

 

 مطب توى حالا جواب، گرفتنِ و آزمایش دادنِ با و رفتيم آزمایشگاه به پارسا خواسته طبقِ امروز

 .. شيممي اتاق وارد و ميشه نوبتمون معطلى کلى از بعد.. ميگه چى دکتر ببينيم تا بودیم دکتر

 وهرمهش ميكنه فكر که پارسا به رو و ميره صندليش طرفه به دکتر ميشه، انجام که سونوگرافيم

 ..ميگه

 

 مه جنسيت تعيين براى.. نُرماله چيز همه و ندارن مشكلى که فعلا.. اشه هفته سه خانومتون ___

 به باشن، نظرم زیرِ و کنم معاینشون باردارى، دوره پایانِ تا بنده ميخواین اگه.. زوده فعلا که

 و تنيس مشكلى فعلا صورت این این در بدن، تشكيل پرونده خانومتون براى که بگيد منشيم

 ..کنيد پيدا اى دیگه دکترِ فرصت سرِ ميتونيد
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 ..ميشينم پارسا کنارِ و ميكنم مرتب رو لباسم

 

 ..ميدیم تشكيل پرونده همينجا دکتر، خانوم نه ___

 

 ..کنيد تهيه حتما مينویسم، خانومتون براى تقویتى قرص چندین.. خُب بسيار ___

 راه.. شدید هاى فعاليت.. ميخورید گفتم که رو قرص این شام و ناهار از قبل جون، خانوم شما

 روز در.. کنسل فعلا تنقلات و فلفل نمك، مثلِ مضر چيزهاى اونم پُرخورى.. زیاد هاى رفتن

 وعده هر و ممنوع که ندارمم اشتها و نميخورم.. آروم بسيار هم اون ميكنيد روى پياده مقدارى

 ..ميخورید موقع به و درست رو غذایى

 قطف گفت و داد تشكيل پرونده برام پارسا.. نيومدم بيرون اتاق از اصلا اومدیم خونه به وقتى از

 سرشو هب بزنه اگه واى نداده خبر پليس به که فعلا چون.. نكنه پيدات پرونده این با محمد کنه خدا

 ..ميكنن پيدات راحت کردیم، ثبت اینجا که پزشكيت پرونده همين با بده، خبر پليس به

 هک بالاخره.. کنه یسره رو چيز همه تكليفه و کنه پيدام محمد ميخواد دلم تهِ.. چيزم همه از خالى

 نگارا اما کنم فكر لعنتى هاى گذشته به نميخوام!.. بدم ادامه رویه این به ميخواستم کجا تا.. چى

 ..ها گذشته به برم من تا ميده هم دسته به دست چيز همه

 

 تلاشى هم محمد البته.. نزدم حرفى محمد با دیگه بعد به مهلا عروسىِ از.. شد تموم هم شش ترم

 و بود رفته بين از هم مختصرمون هاى پرسى احوال و سلام همون!..  نكرد من با زدن حرف براى

 که ميكردیم مختصرى پرسىِ احوال و سلام ميدیدیم، ها خانواده جلوى رو همدیگه گاهى اگه

 !..نشه باخبر ناراحتيمون از کسى
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 مهتاب درموردِ حرفم آره.. ميدادم محمد به رو حق از نيمى و ميدونستم مقصر رو خودم من

 حق اون.. نميدونست مقصر اى ذره رو خودش کنم فكر!.. چى محمد اما.. بود نسنجيده و نادرست

 !..ميزد بهم هارو حرف اون اونشب نباید و کنه خراب رو شبم نداشت

 هک بودم کرده فكر محمد به انقدر.. بود شدن چيده حالِ در سفر هاى برنامه و بود شده تابستون

 هميشه براى دیگه ماه چند گفت و زد زنگ بهم پارسا وقتى.. بودم کرده فراموش هم رو خودم

 خوشحال.. کنم فكر محمد به کمتر  دیگه کرد کارى و ساخت برام رو روزهام بهترین ایران مياد

 مه خبر این از تر کننده خوشحال.. دربياره تنهایى از رو من و بياد پارسا بود قرار اینكه از بودم

 نرم هدیگ اصلا که نه البته.. برم دانشگاه به نبود قرار دیگه و بود آخرم ترم هفت، ترم که بود این

 !.. بله.. دیگه اونموقع ميرفتم ارشد کارشناسى براى!.. نه.. ها

 ریمب خودمون ویلاى اول بود قرار.. بودیم شمال عازمِ فردا و شد ریخته شمال برنامه تابستون براى

 شونن دوتا تير یه با و بهتره اینطورى چون کنيم کرایه دریا کنارِ ویلا یه گفت مرتضى عمو ولى

 نای و شمال ميان شيراز از هم فاطمه فهميدم که بود این هم مسافرت براى خبر بهترین!.. ميزنيم

 ..بسوزونم آتيش پسرش با کلى ميتونستم و نبودم تنها دیگه یعنى

 هدیگ هم من و بود گرفته قرار ماشين توى نياز مورد وسایل.. بودیم شده بيدار زود صبح از امروز

 ..بيفتيم راه تا نشستم خودمون ماشين توى رفتم همين براى دادن انجام براى نداشتم کارى

 

 .. اینجا بيایم هم حاجى و من.. بشين محمدم ماشينه تو برو بيا.. مادر جان، گلرخ ___

 

 ..ميزنيم حرف هم با اونجا تا ما حداقل.. برو پشو مادر آره ___

 

 چرا پس ميشم جا که هم من خُب بگم ميخواستم.. کردم نگاه واج و هاج زهرا خاله و مامان به

 !..چى؟ محمد پس ميگن حتم به ميدونستم چون نشد رووم اما بشم پياده
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 ..کردیم حرکت سرشون پشتِ هم محمد و من و افتادن راه ما از جلوتر ها اون هم آخر در

 رو دکلي تا رفت جلوتر هم بابا و ميكرد زندگى کرج اش صاحبخونه بودیم کرده کرایه که اى خونه

 ..نشيم معطل و بدیم ادامه رو راهمون ما گفت هم محمد به و بگيره صاحبش از

 که آهنگم.. نداشتم حرفى که هم من و نميزد حرفى که محمد.. بود رفته سَر شدت به ام حوصله

 رو هام چشم و کردم گوشم توى رو هندزفریم و کشيدم پوفى.. بود تعطيل محمد ماشينه توى

 ..بستم

 از هندزفرى یكباره به که بودم خودم حالِ و حس توى.. بود گذشته چقدر و بودیم کجا نميدونم

 ..شدم خيره محمد به و نشستم صاف و کردم باز رو هام چشم.. شد کشيده گوشم

 

 ..راه بقيه براى بزارید رو آهنگ.. ناهاره موقع ___

 

 يادهپ و داشت نگه رستورانى کنارِ رو ماشين.. برگردوندم شيشه سمته به رو رووم و نگفتم هيچى

 محمد و جوجه من.. نشستيم و کرد انتخاب رو دنجى جاى محمد شدیم، که رستوران واردِ.. شدیم

 ..داد سفارش کوبيده

 

 !گرفتى؟ سكوت روزه سلامتى به ___

 

 چرا ميگى نميزنم حرف که حالا اما شو ساکت ميگى ميزنم که حرف بگم بهش ميخواستم

 ..نگفتم هيچ و گذاشتم جگر روى دندون اما!.. ساکتى؟

.. کرد حساب رو ناهار پولِ اینكه از بعد.. نگفت هيچ دیگه هم محمد.. شد خورده سكوت توى ناهار

 ..افتادیم راه ماشين سمتِ به



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 89 

 شيدهک دستم از که بزارم گوشم توى دوباره که رفت هندزفریم به دستم نشستيم که ماشين توى

 ..شد

 

  

 

 !..گلرخ؟ ___

 ميدميفه کاش وااااى.. گرفت بازى به رو ام جنبه بى قلبه هم باز.. گلرخ گفت هم باز.. کردم نگاهش

 !..مياره روزم به چى ميگه رو اسمم که هربار با

 

 اشكال اما ميگفت نباید.. است فاطمه کاره فهميدم.. ميخوام عذر شما از اونروز بابته من ___

 رو حرف اون.. کنم فراموش رو بيامرز خدا اون ميخوام من.. ميدونى هم شما دیگه حالا نداره

 زبون به رو اسمش یكى شما فقط اینكه نه نندازى، یادش به رو من اینكه واسه  گفتم اونشب

 ..ازتون ميخوام عذر بازم و شرمنده الانم.. خدا به نه.. ندارم قبول رو شما من چون نيارى

 

 ..چرا و چرا و چرا.. کنم عادت چندوقت این سكوته همين به نزاشت چرا.. کرد عذرخواهى چرا

 

 ..ببخشمت که داره شرط یه -

 

 !..خانوم؟ شرطى چه ___
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 !..کنى تعریف برام خودت رو زندگيت داستانه که این -

 

 ..اش موقع به اما.. ميگم ___

 

 ..گهدی حد این تا نگفت دیگه اما ها استراحت گفت دکتر خوبه.. ببينم پاشو.. خواهرى.. گلرخ___

 

 ربيشت ميكنم احساس شدم باردار که وقتى از.. ها گذشته به لعنت.. ميكنم باز آروم رو هام چشم

 ..شدم تنبل و ميخوابم هميشه از

 اپيد نجات خيال و فكر از و بگذرونم وقت پارسا و خانوم عزیز با رو شب آخر تا ميگيرم تصميم

 ..کنم

 ..ميشه مانع پارسا که بره اش خونه به ميخواد خانوم عزیز.. ميده نشون رو شب دوازده ساعت

 

 اینجا گلرخ که رو شبى چند یه نيست زحمتى برات اگه دارم ازت خواهشى یه خانوم عزیز ___

 ینجاا نميتونم که منم و هواست به سر چقدر که ميدونى.. باشى مراقبش و بمونى پيشش موندگاره

 ..تهران برگردم باید فردا بمونم،

 

 اما. .باشه تنها نباید حامله زنه.. ميمونم پيشش کلا رو چندوقت این و ميام فردا من مادر باشه ___

 ..ميام ميخوام که چيزهایى با فردا و ميرم رو امشب

 

 ..برسونتش اش خونه به تا رفت خانوم عزیز با و نكرد اصرار بهش دیگه پارسا
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 ..ميرم ها گذشته به خودم روى پتو انداختنِ با و ميرم اتاقم به.. ام خسته

 

 بچگيمون خاطراته از و زدیم حرف کلى رفتش مسيرِ توى.. شد عمرم شمالِ بهترین شمال اون

 .. گفتيم

 سه.. بودن کرده مرتب رو چيز همه و بودن رسيده ما از زودتر ها خانواده رسيدیم، که هم ویلا به

 ..شدن اضافه جمعمون به بامزشون پسرِ همراهه به شوهرش و فاطمه هم بعدش روز

 ..نباشن خسته فردا براى که خوابيدن زود همه و رودخان قلعه بریم بود قرار فردا

 واکتي ها خانواده بس از.. بودیم رودخان قلعه زدنى برهم چشم توى و شد صبح که نگذشت چيزى

!.. بودم رفتن بالا مشتاقه که بودم خودم فقط و ببينه رو قلعه تا بره بالا نشد حاضر هيچكس بودن

 پله از نرفت بالا به کردم شروع گفتنى الله بسم با و کردم تهيه چوب دوتا ناراحت و افتاده سرى با

 ..ها

 

 .. برسم بهت منم بزار.. آرومتر گلرخ ___

 

 از.. بودم ابرها توى روز چند این.. دیدم قدميم چند توى درست رو محمد و برگشتم لبخندى با

 دشح و نميكرد نگاهم همچنان که بود درست.. بودم شده تبدیل گلرخ به کل طورِ به خانوم گلرخ

 دل ته از که لبخندى با.. بود دنيا یه خودش ها این همه من براى اما ميكرد رعایت کامل طور به رو

 ..بریم بزن گفتم بهش زدم

 وىر.. بود نمونده باقى برامون نفسى دیگه.. رسيدیم بالاش به تا کشيد طول ساعت سه دقيق

 ..رهبگي معدنى آب ميفروخت معدنى آب داشت که فروشى دست از و بره محمد تا نشستم سكویى
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 !..مثلا؟ داره چى.. بالا از هم این خُب ___

 

 ..باصفاست خيلى اش قلعه.. داخلش بریم که بگيرى بليط برى باید -

 

 !اینجا؟ اومدى حالا تا مگه ___

 

 ..بودمش دیده سایتى توى از فقط.. نه -

 

 !..داره چى ببينيم داخلش بریم بزن ___

 .. برام شد خاطره بهترین محمد وجود با رودخان قلعه

 به نميخواست دلم اصلا که منى.. برگردیم تهران به بود قرار فردا و گذشت هم دیگه چندروز

 ..برگردم تهران به عنوان هيچ به نميخواست دلم دیگه وجود این با حالا بيام، شمال

 اش خانواده و خودش کلى بود شده باعث و بود کرده نزدیك هم به کلى رو محمد و من شمال این

 !..بشناسم رو اعتقادش و فكر و

 و فاطمه همراهه به محمد و من همين براى.. ببریم رو لذت نهایته ميخواستيم و بود آخر روز

 دوستان براى هم و کنيم تهيه رو ها خانواده سفارشاته هم تا بریم بازار به امروز شد قرار شوهرش

 ..بخریم سوغاتى فاميل و

 راهى محمد ماشينِ با که نگذشت چيزی و.. گذاشت زهرا خاله پيشِ و نياورد رو پسرش فاطمه

 ..شدیم
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 ذوق خيلى.. ميكردیم حرکت ماهان و محمد از جلوتر فاطمه و من.. بود شلوغ کلى بازار توى

 .. بخرم ميز چيز کلى ميخواستم و داشتم

 اىه کلاه به چشمم بودم فكرها این تو که همينطور و بخرم محلى لباس مهسا براى ميخواست دلم

 ..کردم حرکت سمتشون به و افتاد زیبایى و سنتى

 از.. خریدم و کردم پيدا رو نظرم موردِ کلاه بالاخره تا کردم دست اون و دست این مغازه توى کلى

 زا رو گوشيم کرده هول.. بدم خبر ها بچه به که بود رفته یادم اصلا و بودم شده فارغ زمان و زمين

 !..خاموشه!.. بله دیدم که کشيدم بيرون کيفم توى

 از رسيدم که ماشين به.. کردم حرکت محمد ماشينه سمته به و کردم تند پا بازار از بيرون به

 ..شنيدم رو محمد فریاده و داد صداى سرم پشته

 

 مثلِ رو سرت بگى کسى به اینكه بدونِ چرا!.. کجااایى؟ هست معلوم هـيچ فكر بى دختره ___

 !..خودت؟ واسه ميرى و ميندازى پایين گاو

 

 جلوى خون ميشد عصبى وقتى ولى!.. نميكردم عصبيش که زمانى تا بود خوب.. بود خوب محمد

 توى راحتى به محمد ميدیدم اینكه از و داشتم شخصيت خودم براى هم من.. ميگرفت رو چشمش

 ..ميشدم عصبى ميكنه، خُرد رو شخصيتم عصبانيت،

 

 اومدم خودم به هم تا بدم خبر رفت بادم!.. شده؟ چى مگه حالا!.. آخه؟ زدنه حرف طرزِ چه این -

 ..خاموشه گوشيم دیدم که بهتون بزنم زنگ خواستم

 

 ..الله الا اله لا!.. حالا؟ مگه شده چى که ___
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 ..کردم کج بازار سمته به رو راهم باز قهر حالته با

 

 ..ميرفتم ميكردم ولت نبودى، امانت دستم اگه والا.. ببينم کن صبر.. گلرخ ___

 

 ارمد دوستت که انقدر ميگفت ميشد چى.. بود شده عصبى انقدر بودم، امانت دستش چون یعنى

 دو داد، و گير این تو.. ميدم سرعت بيشتر هام قدم به لجش از.. کنم تحمل رو دوریت نميتونم

 ..شدن مزاحمم هم  پسر

 بودن دوتا اینكه بخاطره.. کنن ول همو تا کردم التماس و زدم زجه انقدر فقط.. شد ها چه که بماند

 ..شد زخمى کلى صورتش هم محمد یكى، محمد و

 ..ميشد بخير ختمِ چيز همه سِرى اون مثلِ کاش

 

 ..ماهان و فاطمه دنبالِ برم تا ماشين تو بشين برو.. هووووف.. بتمرگ برو ___

 

 ..کردم قبول چرا و چون بى که بود جدى لحنش و بود عصبى انقدر

 

 ..تهران برگردم باید من پاشو.. خواهرى گلرخ ___
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 غرق اه گذشته توى کِى تا نبود معلوم وگرنه کرد، بيدارم پارسا که خوبه.. ميكنم باز رو هام چشم

 ..بودم

 

 !..پيشم؟ نمياى دیگه -

 

 هب ولى.. تهران برگردى هم تو و کنيم تموم رو نمایش این کم کم باید دیگه!.. شدى؟ دیوونه ___

 ..بریم جلو شده حساب نقشه با باید.. کن تحمل هم دیگه روز چند.. وقتش

 

 !..بگى؟ تو چى هر باشه.. بریدم دیگه که من -

 ..کشيد کجا به شما کار.. خوبه؟ مهسا

 

 نبلىت وقت چند این.. دیگه پاشو.. ميشه حل ما کار.. برسه نتيجه به شما کارِ فعلا.. خوبه اونم ___

 ..برس دایى فنقله و خودت به خوب.. ها موقوف

 

 ..ميزنم اصطلاح این به لبخندى

 ىکوچك ساكِ با بعد دقایقى هم خانوم عزیز و ميزاره تنهام دوباره و ميره پارسا که نميگذره چيزى

 ..مياد اینجا به

 طحيا توى برم تا ميكنم تن به چيزى و ميشورم هارو ظرف ميخورم، خانوم عزیز با که ناهار از بعد

 ..بزنم قدم کمى و
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 ..عزیزم ميخورى سرما.. نمون بيرون زیاد مادر ___

 

 ..داخل ميام منم بزنى چرتى یه شما تا خانوم عزیز نه -

 

 ..ها گذشته به ميرم هم باز.. زدن قدم به ميكنم شروع ميزارم، پا که حياط به

 

 تساک ماهان و فاطمه هم برگشت راهه توى.. نزدم حرف کسى با هم کلمه یه برگشتيم که وقتى از

 ضد و بگيرى بتادین صورتت هاى زخم براى بهتره که گفت محمد به رو ماهان فقط و بودن

 ..نداد حرفش به گوش محمد که کنى عفونيشون

 و ساحل کنارِ برم ميخواست دلم.. بود زده سرم به بيخوابى من فقط و بخوابن رفتن همه شب آخر

 داشت محمد.. ميام پایين و ميكنم تن به لباسى و ميرم اتاقم به فكرى هيچ بدونه.. بزنم قدم کمى

 به یمبود آشتى اگه ميدونم.. ميكنه نگاهم.. ميرم در سمته به بهش توجه بدون و ميدید تلویزیون

 ..نگفت هيچى وضعيت این با الان اما شب وقته این ميرى کجا دارى ميگفت حتم

 به.. شدم خيره دریا به و نشستم ها شن روى.. زدم رضایتمندى لبخنده رسيدم که ساحل به

 !..نداشت ترسى و بود روشن حوالى اطراف، ویلاهاى عاى چراغ خاطره

 و مميزن بالا رو شلوارم هاى پاچه و ميشم بلند.. ميكنم بازى دیوونه هوس یكباره به چرا نميدونم

 لرزى و مياد آب زانوهام تا.. ميرم پيش بيشتر منى.. ميكنه آروم رو دلم خنكيش.. آب کنارِ ميرم

 ..ميخندم.. ميگيره رو وجودم

 

 !..سلامتى؟ به شدى هم خُل شب وقته این ___
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 هول هک ميبينم رو محمد.. ميفتم آب توى کله با و ميخوره پيچ پام که برميگردم یكباره به ترس از

 رو دستم مثلا حالا.. ميكشه بيرون آب از رو من مانتوم آستينه گرفتنِ با و ميشه آب واردِ زده

 !..ميمرد ميگرفت

 

 ..کمته بخورى کتك سير دلِ یه یعنى ___

 

 !..نميشد روزم و حال این اینجا، نميشدى ظاهر دفعه یه داده بو جنه مثلِ شما اگه -

 

 خوب دختر یه واسه هم شب اینموقع.. ميخورى سرما تو بریم بيا!.. خدا به دارید رو خيلى ___

 ..وایسته اینجا که نيست

 

 ..داخل ميام بخوام وقت هر خودم.. برو شما.. نميخوام -

 

 !..گلرخ؟.. الله الا اله لا ___

 

 لاحا.. احساس بى چه ميگم خودم با!.. ميره ميشينم، ها شن روى و نميكنم توجهى ميبينه وقتى

 هيزم و چوب چندتا با که نميگذره دقایقى اما!.. نميكردم ول داخل نميبردمش تا بودم من اگه

 کمى فاصله با ميشه درست که آتش!.. آتش کردنه درست به ميكنه شروع و ميشه ظاهر جلوم

 ..ميشينه کنارم
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 ..بشينى اینجا ميتونى ميكنه ولز جلز داره این که موقعى تا حالا ___

 

 ..ميبخشمت شرط یه به -

 

 باید من اما مقصرى شما بيشتر نصفه هميشه.. جالبه دوماً.. ببخشى رو من خواست کى اولاً ___

 و شرط یه هم بخشيدنتون هر براى که اینه جالبه برام همه از بيشتر که سوماً.. کنم عذرخواهى

 ..دارید شروطى

 

 ..خُب نخواستم اصلا!.. اووووو -

 

 !..چيه شرطتت ميدونم.. کنى قهر باز نميخواد حالا.. خُب خيلى ___

 

 کنيم مدلش یه خُب.. ادبى بارم یه و ميزنيم حرف هم با خودمونى بار یه ما.. ها جالبه خيلى -

 ..دیگه

 

 !..ميزنيم حرف هم با دیگه بعد به این از  چجورى که ميگيرى تصميم شما داستانم بعد ___

 

 !..ميگيرم؟ تصميم من -
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 !..ميگيرى تصميم شما.. اوهوم ___

. .بشم بدتر هم شاید.. بگيرم آروم شاید.. بگم ميخوام منم اما.. گفته رو چيز همه فاطمه ميدونم

 ..آینده با باقيش دیگه

 

 خدام از!.. بود خارج من درك و فهم زد حرف نوع این و ميزد حرف گنگ.. نميفهميدم رو منظورش

 ..هاش حرف تو بشم غرق منم و کنه تعریف زودتر بود

 شسویشرت وقتى اما شده پشيمون زندگيش کردنه تعریف از کردم فكر شد، بلند جاش از وقتى

 ..نشست هام لب روى رضایت سر از لبخندى نشست، دوباره و انداخت رووم رو

 ویژگياش همين.. بود مظلوم بود، خانوم بود، آروم.. نشست دلم به مهرش دیدمش وقتى از ___

 نم بودن شيطون دخترهاى دنبالِ که مردها بقيه برعكسِ.. شدم عاشقش و کرد ام شيفته که بود

.. رسيدیم هم به راحت کرد، تعریف برات فاطمه که همونطور.. ميدیدم بودنش آروم تو رو آرامش

 چى نميفهميدم.. شد شروع مهتاب هاى بهونه کم کم اینكه تا بود خوب چيز همه.. راحت خيلى

 وممآر مهتابه که افتاد اتفاقى چه و شد چى که بود عجيب برام واقعا.. کجاست مشكلش یا ميخواد

 ..ميارد بهونه و ميگرفت ایراد چيز همه از که آدمى یه به شد تبدیل

 در دخترها با که نبودم آدمى.. بودم بسته چيز همه روى رو چشمم که قدرى به داشتم، دوستش

 عروسى قبل و هستن همينطورى دخترا همه حتما ميگفتم خودم با هربار و باشم بوده ارتباط

!.. همينه محمد آره ميگفتم خودم با هى و ميكنن رفتار اینطورى روشونه که فشارى و ترس بخاطر

 ..عروسيه و جهاز تهيه و خرید فشارِ و استرس بخاطره همش اینا و همينطوریه هم مهتابت حتم به

 نمونده عروسيمون و عقد تا چيزى دیگه.. بود شده انجام خریدها.. نميره یادم رو اونروز وقت هيچ

 تاچند بریم بود قرار اونروز.. ميكردم سِير ابرها توى هم من و بود شده آروم نسبت به مهتاب.. بود

.. رمزق چراغ پشته رسيدیم تا بود ساکت رو راه کلِ مهتاب.. کنيم رو خریدها باقى و ببينيم تالار

 ریزى برنامه که زندگى این جاى هيچ فهميدم تازه من و گفت و گفت.. زدن حرف به کرد شروع

 ..نيستم بودم، کرده
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 فهميدم.. نداشته دوست رو این خوش اما شده بزرگ مذهبى و مقيد خانواده تو مهتاب فهميدم

 خواسته به چيز همه و نيست فاطمه مثلِ مهتاب فهميدم.. سرشه روى اجبار با سرش روى چادره

 ..نبوده خودش قلبى

 صداش هنوز زد که حرفى.. باشى باهام کردى قبول چرا ميشناختى رو من که تو پرسيدم ازش

 ور بعد به این از و بدم تغييرت ميتونم ميكردم فكر گفت.. ميره رژه مغزم توى و گوشمه توى

 ..کنم زندگى ميخوام که اونجور

 بودم نكرده گناهى حال به تا که من مثلِ مردى براى.. بود سخت من مثلِ مردى براى.. گلرخ مُردم

 م،برس آرامش به ميتونم همسرم با ميكردم فكر حالا و بودم نكرده برطرف دخترى با رو غرایضم و

 .. بود سخت خيلى

 چشم توى و شدم خيره بهش.. کردم پارکش و بردم اى گوشه به رو ماشين شد تموم که ترافيك

 ایمان بهت که من.. بيار درش خب چادره این مشكل اگه گفتم بهش.. شدم غرق ایش قهوه هاى

 سرت از رو چادر ندارى حق و نه ميگم بهت الان ميكنى فكر پس چجوریه حجابت ميدونم و دارم

 دیگه زدنش حرف توى داشت تردید.. بيار درش نميخوایش اگه داره حرمت چادر این!.. بيارى؟ در

 ..کجاست مشكل نميفهميدم واقعا

 فكر که مهتابى و کجا من غافل دلِ اى فهميدم که بود اونجا و زدن حرف به کرد شروع هم باز

. .داره مشكل اینجورى هاى زندگى با کل به مهتاب فهميدم که بود اونجا.. کجا مهتابمه ميكردم

 من ..بود جالب برام.. مختلط عروسىِ و ميخواست باغ ازم عروسى براى.. کنه تغيير کل به ميخواد

.. امبي کنار چيزى چنين با ميتونم من ميكرد فكر که بود کرده فرض و بود دیده چى رو خانوادم و

 اگه اما زدم رو حرفم که چادره بحثت اگه کردم، زندگى اینجورى عمر یه اینم من گفتم بهش

 نقدرا نميكرد فكر.. کردى انتخاب اشتباه رو من.. شرمنده بگم باید که است دیگه حرفاى بحثت

 تسلط دیگه هيچى روى که بود شده چيزى هر از خالى مغزم و بودم عصبى انقدر.. بزنم حرف رُك

 ..نداشتم

 خالى من سرِ رو اش ساله چند و چندین هاى عقده کرد شروع نميام کنار واقعا دید که مهتاب

 ىنفس دیگه که نيست حاليم هيچى که خوند املى رو من و کشيد هوار و زد داد و گفت انقدر.. کرد
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 راىب نتونستم.. نتونستم اما بيارم فرود دهنش توى که بالا آوردم رو دستم.. بود نمونده براش

.. بودمش ساخته ذهنم توى که مهتابى براى بخشيدمش.. نداشت هم اون ارزش دیگه اینكه

 ااصل شد پياده و کرد باز که رو در.. بود بخشيده بهم کوتاه هرچند که آرامشى براى بخشيدمش

.. نميشد باورم هم هنوز.. ميكردم نگاهش داشتم ماشين توى از فقط.. نميكرد همراهيم مغزم

 ..کارها بقيه دنبالِ بریم و کردم شوخى ميگه و مياد الان و کرده شوخى مهتاب ميگفتم همش

 مهتاب.. هامه چشم جلوى هنوز تصادفش.. داد باد به رو رویاهام همه لعنتى صداى اون صدا، اون

 نشدن باخبر داستان اصلِ از مهتاب خانواده چه من، خانواده چه.. کرد تموم نرسيده بيمارستان به

 .. زده بهش ماشين و شده پياده ماشين از مهتاب و شده بحثمون ميكردن فكر و

 آهى گریه همون با مادرش.. نميبخشه رو من وقت هيچ گفت و زد بهم محكمى سيلى پدرش

 دل من از گذاشتم.. داشت فكرهایى چه دخترشون که بهشون نگفتم.. نميگذره ازم گفت و کشيد

 دنيا از دستشم حالا که دخترشون به نسبت رو باورشون و ایمان نزاشتم اما بمونن چرکين

 ..بدن دست از کوتاست

 انقدر حالا و باشه کرده تحربه اش گذشته توى رو هایى سختى چنين محمد که نميشد باورم

 وىت ميسوزن که کسایى تمام بيچاره.. محمد بيچاره.. مهتاب بيچاره.. بده ادامه زندگيش به محكم

 ..زندگيشون هاى عقده

 

 !..مادر؟!.. گلرخ؟ ___

 

 ..ميشم کشيده بيرون ها گذشته از خانوم عزیز صداى با

 

 دنش تقویت به نياز بچه.. بخور عصرونه بيا.. تو بيا..! بزنى قدم ذره یه ميخواستى خوبه مادر ___

 ..داره
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 ميشم مانع که کنه جمع رو ميز ميخواد خانوم عزیز.. ميخوریم اى عصرونه خانوم عزیز همراهه به

 ..ميشينم عزیز کناره و نشيمن سالنِ تو ميرم کارها اتمام از بعد.. ميكنم جمع رو ميز خودم و

 

 !..دختر؟ یا پسره ام بچه نظرت به خانوم عزیز -

 

.. شكمت توى دارى چى که ميگم موقع اون.. بيفتى ویار به بزار.. تشخيص واسه زوده حالا ___

 !..دختر؟ یا دارى دوست پسر خودت ببينم بگو حالا

 

 ازم دختر یه داره دوست ميگفت بهم هميشه محمد اما پسرم عاشقه خودم که من.. اوووووم -

 ..زبونم و موهام مخصوصا خودم به شبيه اونم باشه داشته

 

 !..زبونت؟.. مادر وا ___

 

 شواس مشكلى دیگه و حریفه رو همه ميدونم بره تو به بچمون زبونه ميگفت هميشه.. دیگه آره -

 ..نمياد پيش

 

 اگه ميشدم خوشبخت هم واقعا.. خوشبختم که ميكنم حس دقيقه چند براى.. ميخندیم دو هر

 ..ميومد خودش به کمى محمد

 ..ميخوابيم هم کنار دوباره هم خواب موقع.. ميگذرونيم وقت خانوم عزیز با شب آخر تا
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 رو هيچكسى خانوم عزیز از از تر خواب خوش.. ميگيره ام خنده.. ميشم خيره خانوم عزیز به

 پيرزن این دلِ حاله به واى.. حساسم همه این بهش نسبت ندیدم رو ام بچه هنوز که من..  ندیدم

 به ميرم و ميبندم رو هام چشم و ميكشم آهى.. کردن جدا ازش راحت رو هاش بچه دوتا که

 ..ها گذشته

 

..  کرد سكوت و کشيد آهى من به مختصرى نگاه با گفت رو زندگيش داستانِ محمد وقتى

 ..گمب بهش نتونستم هيچى اما کنم آرومش تا  بگم اى جمله یه من حداقل بود منتظر ميدونستم

 

 ..ميكنى یخ.. ميشه خاموش داره هم آتش.. گلرخ پاشو ___

 

 ..شنيدم سرم پشت از رو صداش دوباره شدنم بلند با.. کردن فرار براى بود راه بهترین

 

 دل و عقله روى از نميگم اینبار.. بود اشتباه انتخابمم کردم، انتخاب دل روى از یكبار من ___

 ىميتون ببين.. بكن رو فكرهات خوب شما حالا و کنم انتخاب ميخوام هم باز ولى.. است کاره هيچ

 !..ترى راحت زدنت حرف ادبى همون با من براى یا بزنى حرف خودمونى من با عمر یه

 

 بود، گفته رو جمله این هم زندگيش داستانه تعریف از قبل که رو حرف این از منظورش تازه

 .. شدم ویلا راهيه حرفى هيچ بدونِ!.. فهميدم

 حرف این گفتم خودم با.. خوردم سُر زمين روى و دادم تكيه در به پشت همون رسيدم که  اتاق به

 و نزد رو حرفش رُك چرا!.. گنگ؟ انقدر چرا!.. کرد خواستگارى ازم یعنى!.. ميده معنى چه هاش

 !.. نكرد؟ راحت رو خودش و من
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 خواسته با دل، با هم اون.. بود شده عاشق یكبار محمد.. بود افتاده جونم به خوره مثله ها این

 گها!.. بود؟ اومده جلو منطقش با و نميخواست دل با رو من یعنى حالا.. ترسى هيچ بدونه.. قلبيش

 .. نكرد خاستگارى همه مثله چوا.. گفت اونجورى چرا پس نه

 قىبا ميخواست که حالا ولى ميومد خاستگاریم به و ميشد عاشقم محمد ميخواست دلم دیشب تا

 ..بودم دل دو بشم، همراه باهاش رو راه

 بهش رو مثبتم جوابه امشب همين بودم اولش انتخاب من اگه.. بيام کنار خودم با نميتونستم

 ..يامب کنار نميتونستم عنوان هيچ به موضوع این با و بودم دوم انتخابه محمد براى من اما.. ميدادم

 ..برد خوابم در همون پشته چجورى نفهميدم اصلا که کردم فكر و کردم فكر انقدر

 و ميكرد درد بدنم همه.. برگردیم تهران به بود قرار چون شد شروع ها کردن صدا زود خيلى صبح

 ..شدم بلند زمين روى از زور به

 بيدار موقع هر خانوم گلرخ با هم من بشيد، راهى شماها گفت که رسيد گوشم به محمد صداى

 ..ميدم صاحبش به و کرج ميرم نباشيد نگران هم کليد.. ميفتيم راه شدن

 و برگردم ام خانواده با ميخواد دلم من!.. نه بگم محمد حرفه جوابه در و بشم بلند ميخواستم

 گوشم به ها خانواده رضایته و خوشحالى روى از ى باشه صداى وقتى اما!.. برگردم تو با نميخوام

 ..شد بلند هم فاطمه صداى.. کردم سكوت رسيد،

 

 خوابب زود ميگيم وقتى.. شيرازها برميگردیم داریم ما.. ببينم پاشو.. بيمعرفت آهایييييى ___

 !..ميشه بيدار مگه حالا.. دیگه نمونى خواب که همينه براى

 

 ..بخوابه فعلا بزار.. کنيد خداحافظى هم از تلفنى شد بيدار.. فاطمه کن ولش ___
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 ىتو حسابى رو اش بامزه پسر و کنم خداحافظى گرم فاطمه با و اتاق از بيرون برم ميخواست دلم

 كردنمي یارى پاهام چرا نميدونم اما نميبينمشون دیگه حالاها حالا که ميدونستم.. بچلونم آغوشم

 چرا و بود شده چِم نميدونم اصلا اما محمده وجودِ بخاطره اش همه ميدونستم.. برم بيرون اتاق از

 .!..ميكردم رفتار اینطورى

!.. محمد و موندم من فقط و رفتن همه فهميد ميشد ویلا سكوته از اما گذشت چقدر نميدونم

 ویلا توى تنها محمد و من بود گذاشته الان که داشت اطمينان محمد به بابا انقدر چرا نميدونم

 و اینجا با اون داستانِ اما بودن سپرده محمد به رو من هم مشهدشون براى!.. درسته آره.. باشيم

 !.. داشت فرق درندشت ویلاى این توى

 نهاطمينا قابلِ من از بيشتر خيلى ميدونستم و داشتم اطمينان محمد به هام چشم اندازه به خودم

 !..ميگرفت نشأت کجا از محمد به نسبت ها خانواده اطمينانه این نميدونستم اما

 

.. بيفتيم راه باید.. بخورید صبحانه بيرون بيارید تشریف!.. خانوم گلرخ بيدارى ميدونم ___

 ..اینجورى تاریكى به ميخوریم

 

 رد ميشدم رو به رو باهاش باید!.. چى؟ که بالاخره.. نبود جایز موندنم اتاق تو این از بيشتر دیگه

 ..ميشم خارج اتاق از مناسب لباسى پوشيدنِ با و ميكنم مرتب رو اتاق!.. آخر

 کنم چيكار و بگم چى کنه سوال الان اگه ميگفتم خودم با همش.. شد خورده سكوت در صبحانه

 !..نكرد سوالى شكر رو خدا اما

 حياط واردِ درها کردنِ قفل و محمد توسطه ماشين توى وسایل دادنه قرار با هم بعد ساعت نيم

 ..ایستادم حرکت از محمد صداى با که بشينم داخلش و برم ماشين سمته به ميخواستم.. شدیم

 

 ..نكنيد اذیت رو خودتون دیگه.. خانوم گلرخ فهميدم رو جوابتون ___
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 خاستگارى ازم اصلا مگه!.. منطقى؟ جوابه!.. ازم؟ داشت چی توقع.. گرفت حرصم اش جمله این با

 قانع رو خودم و بدم قطعى جوابى ميتونم دیشب هاى حرف اون با ميكرد فكر واقعا!.. بود؟ کرده

 ..گرفتم سمتش به رو رووم حرص با!.. کنم؟

 

 !..هستيد؟ جوابش منتظره حالا که کردى سوالى من از شما مگه _

 

 !..نكردید؟ برداشت هيچى و نفهميدید رو منظورم حرفام از دیشب که نگيد ___

 

 مهتاب از واقعا!.. ميگيره ام خنده!.. کردید خاستگارى ازم دیشب که نگيد هم شما خدا رو تو -

 انتخاب دلتون با رو خانوم مهتاب نبود یادم آهااااان!.. دیگه؟ کردى خاستگارى همينطورى هم

 ..من.. دومم انتخاب که بدبختم منه این.. بودید کرده

 

 گلررررررررررررخ ___

 

 .. موند نصفه حرفم زد که هوارى با

 

 ىبرا این.. نيار دیگه رو مهتاااااااااب اسمه.. نيار رو اسمش که بودم گفته.. بودم گفته بار یه ___

 ..ميگم که آخره باره
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 ام هفاتح دیگه که وگرنه.. بود هام کفش به نگاهش و نميكرد نگاهم که ميكردم شكر رو خدا فقط

 !..بود خونده

 و نشست بعد دقایقى هم محمد!.. نشستم و کردم باز رو عقب در و رفتم ماشين سمته به بغض با

 آروم کمى ميخواستم مثلا گوشم توى هندزفریه با و بودم بسته رو هام چشم.. کردیم حرکت

 باز رو هام چشم ایستاده، حرکت از ماشين اینكه احساسِ با اما گذشت چقدر نميدونم.. بشم

 ..کردم

 ..نكردى خریدى که دیروز.. بكن رو خریدهات شو پياده ___

 

 !..ممنون.. ندارم چيزى به نياز -

 

 ..خانوم!.. گلرخ شو پياده ___

 

 دلم.. بود چيز همه به حواسش که بود خوب چقدر.. بود مونده خریدهام از کلى هم واقعا

 عاشقه که وااااى.. داشتم نگه رو خودم چرا نميدونم اما کنم تشكر ازش و بزنم لبخند ميخواست

 ..بودم رفتارهاش و حرکات بعضى

.. ميكرد نگاه رو چيز همه فرصت دلِ با و ميكرد صبر کلى اى مغازه هر توى.. شدم همراه محمد با

 عتسا یك از بعد!.. برم خرید به باهاش راحت ميتونم بعدها و نيست حوصله بی که فهميد ميشد

 ينماش سمته به نداشت خالى جاى هامون دست دیگه که نایلون چندین با بازار، توى گزار و گشت

 !.. نشستم جلو اینبار و کردیم حرکت

 ستهد به رو کليد بابام، از ویلا صاحب آدرسِ گرفتن با محمد و رسيدیم کرج به ساعت چند از بعد

 كرف به رو من دوباره سوالش با که بودیم خونه به نزدیك.. کردیم حرکت دوباره و رسوند صاحبش

 !..برد فرو
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 !..منفيه؟ جوابتون چرا بپرسم ميشه خانوم گلرخ ___

 

 کاش.. دارم دوستش بيشتر هم خودم از ميفهميد کاش.. نيست منفى جوابم ميفهميد کاش

 ..کاش و کاش و کاش.. دلم دو زدنش حرف نوع و خاستگارى نوع از من ميفهميد

 

 !..بزنيم؟ حرف درموردش بعداً بزاریم ميشه -

 

 ..راحتين شما هرجور باشه!.. بگم چى ___

 

 ازب.. خدا اى.. ميكنم نگاه خانوم عزیز خالى جاى به.. ها گذشته به لعنت.. ميكنم باز رو هام چشم

 !..کرده درست هم ناهار الان تا حتما.. شد بلند من از زودتر خانوم عزیز هم

 رشده حاله در شكمم توى اى بچه.. ميده دست بهم شيرینى حسِ و ميزارم شكمم روى رو دستم

 نشى تنبل من مثله اینطورى تو مامانى عشقِ.. ميدم مالش رو دلم آرومم!.. محمده وجوده از که

 ..بشو زرنگ و زبر تو ها،

 اتاق از بهداشتى، سرویس به رفتن و اتاق کردنه جور و جمع از بعد و ميشم بلند جام از آروم

 ..ميشم خارج

 بشورم هارو ظرف ميخوام.. ميشه خورده خانوم عزیز با کردن دل و درد و زدن حرف با هم ناهار

 !..منيار در بازى تنبل و روى پياده برم باید ميگه نزارم که ميكنم هرکارى و ميشه مانع عزیز که
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 به ندارم دوست.. ميكشم عميقى نفسِ.. ميشينم تاب روى آخر در و ميزنم قدم حياط توى کمى

 ..ميرم ها گذشته به دوباره چون نيست من خواسته به انگار اما کنم فكر ها گذشته

 

 و بود دانشگاه شروع به نزدیك.. نكرد مطرح رو اش خواسته دیگه محمد شمال، از برگشت از بعد

 و بودم اومده خودم به کاملا دیگه!.. بشم راحت و بره و بياد هم ترم این ميكردم شمارى لحظه

 دلم فقط!.. کنم محمد جاىگزینِ نميتونم رو اى دیگه هيچكس و محمده زندگيم مردِ ميدونستم

 هنوز.. کنه ثابت بهم رو عشقش و کنه خاستگارى ازم حسابى و درست همه مثله محمد ميخواست

 هر بود بيامرز خدا اون محمد اولِ عشقِ ميدونستم که چرا ميكردم حسادت مهتاب به دلم تهِ هم

 !..اشتباه خودش قوله به هم چند

 اما ميكشه طول کمى کارش که بود گفته مامان به آخر بار و بود ارتباط در باهامون هم پارسا

 ..بود اش خانواده اعضاى و برادرش تنگه کلى دلش که مامان بيچاره.. مياد بالاخره

 بود اومده صبح از مهسا.. بودیم شده دعوت هم مهسا و من و بود دوستان از یكى تولده امروز

 رو این اما بودن دعوت کسایى چه نميدوستم.. بریم تولد جشنه به هم با بود قرار و خونمون

 !..دعوته هم خانوم مهسا جانِ پسر دوست و مختلطه تولد که ميدونستم

 

 ..ها اونجایيم شب آخر تا خوبه گلرخ ميگم ___

 

 ..ميمونى جونت عشق پيشِ بيشتر.. اى عقده آره -

 

 ..هميم پيشِ بيشتر که گفتم این بخاطره.. نگفتم عرفان بخاطره بابا نه ___
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 ..مهسا خودتى خَررررر -

 

 سمته به و زدیم بيرون خونه از مامان، از کردن خداحافظى و گذاشتن هم سر به سر کلى از بعد

 ..رفتيم ماشين

 وارده مهسا همراهه به و کردم پارك رو ماشين.. رسيدیم بود، فرستاده دوستمون که آدرسى به

 و ودب خوبى تولده گفت ميشد و نميشد سِرو مشروب اما بود مختلط که این با تولد.. شدیم خونه

 !.. بود سالم جو

 به راحت خيالِ با بود شده باعث همين و بودن دانشجوها از چون ميشناختيم رو ها بچه تقریبا

 بى خود از دیگه و بود دیده رو عرفان معمول طبقِ که هم مهسا.. بگذرونيم خوش مهسا همراهه

 !..داشت منم تنهایيه هواى اینبار ولى و بود شده خود

 ور عرفان چرا مهسا نميدونم و نميخورد مهسا با زندگى دردِ به نظرم به اما نبود بدى پسره عرفان

 !..نداشتن هم با مشترکى نقطه هيچ نظرم به بود، کرده انتخاب

 حالِ در هم دیگه یكسرى و بودن کردن بش و خوش درحالِ یكسرى.. بود مهمونى اواسطه

 تمح به گفتم خودم با.. نشست کنارم کسى کردم احساس!.. بودن کردن گذرونى خوش و رقصيدن

 قلبم و دربيارم شاخ تعجب از بود نزدیك کردم سمتش به که رو نگاهم.. مهساست یا عرفان

 !..بود کرده دعوتش کى و ميكرد چيكار اینجا محمد نميدونم اصلا!.. زدن تند به کرد شروع

 که بود خوب چقدر.. ميكرد نگاه هاش کفش به و بود پایين سرش کلا یعنى.. نميكرد نگاهم

 نگاهم پروا بى محمد که بودم خودم فقط هم ازدواج از بعد و نميچرخيد کسى روى نگاهش

 بهش که نبودم کسى تنها من آره.. ميره کنار هام لب روى از لبخند مهتاب یادآورى با.. ميكرد

 !..کنه پيدا آرامش بهش کردن نگاه با محمد تا بوده هم مهتابى من قبلِ ميكرد، نگاه

 نجاای بپرسم محمد از که این جاى به.. ميفرستم فكرهام و خودم به لعنتى مزخرف، فكرهاى این با

 !..ميكنم فكر چيزهایى چه به دارم ميكنه، چيكار
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 !..کردى؟ نگاهم انقدر نشدى خسته ___

 

 !..ميكنم؟ نگاهت دارم ميدونى کجا از.. پایينه سرت که شما -

 

 ..ميگيره ازم رو نگاهش اخمى با و ميكنه نگام مختصرى و مياره بالا رو سرش

 

 !..که باشه بالا سرش نباید حتما دیگه، ميكنه حس آدم بزنه، زول آدم به هرکى دیگه ___

 

 !..ميكنيد؟ چيكار اینجا -

 

 و گرفتن رو ام شماره ها بچه کوه توى اونروز!.. کردید رو سوال این بالاخره که عجب چه ___

 !..نميرم جایى دعوت بى من باش مطمئن.. کردن دعوتم هم امروز

 

 اینجور نميخوره بهتون آخه!.. اینجایيد؟ الان قلبيتون خواسته بخاطره باشم مطمئن یعنى -

 !..مجالس

 

 ..اینجام الان شما بخاطره من نه ___
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 ..کردم سكوت و شدم شوکه گفت رُك و صریح کاملا که حرفش این بخاطره یكباره 

 

 ..منتظرتونم بيرون کنم، تحمل رو محيط این نميتونم این از بيشتر دیگه ___

 

 گمب یا!.. ميزنى من به رو غُرش دارى حالا که اینجا بياى که گفتم من مگه بگم بهش ميخواستم

 و دش بلند محمد وقتى چرا نميدونم اما!.. ميگى من به که چه من به برو، کنى تحمل نميتونى خُب

 ..شدم بلند هم من رفت، بيرون

 رو مهسا خودش گفت هم عرفان گفتم، بهشون رو شرایط و رفتم عرفان و مهسا پيشِ همه از اول

 تولدش و دادم بهش رو کادوم و رفتم شيرین پيشِ   شد، راحت مهسا جانبه از که خيالم.. ميرسونه

 خارج خونه اون از هم آخر در و کردم عذرخواهى کلى شدنم بلند زود بابته و گفتم تبریك رو

 ..شدم

 

 ..اومدم خودم ماشينِ با من -

 

 !..بيفت راه من پشته ماشينت با ___

 

 سكوت همه این از هم خودم شاید!.. بود بعيد من از واقعا!.. بودم شده مطيع انقدر چرا نميدونم

 ..بزنم حرف ميخواستم حالا و بودم شده خسته

.. رسيمب مقصد به تا کشيد طول کلى و ميكرد رانندگى آروم.. افتادم راه پشتش گفت که همونطور

 سكوت این به نياز هم خودم چون شدم خوشحال.. بود تهران بامِ مقصدش فهميدم هم آخر در

 برم و بشم پياده ميخواستم.. ميكرد چندان دو رو بام آرامش و بود و شده تاریك هوا.. داشتم
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 و کرد باز رو جلو در و اومد من ماشينه سمته و شد پياده محمد که بشينم محمد ماشينه داخلِ

 !..ميكردیم روشن رو چيز همه تكليفه باید دیگه امشب!.. نشست

 شروع باید اون که ميدونستم.. محمد هم بودم، ساکت من هم.. بود فرما حكم ماشين توى سكوت

 ..زدن حرف به کرد شروع اما نميكرد نگاهم اینكه با که نگذشت دقایقى و باشه کننده

 

 ..کن مجابم و اشتباست کارم کجاى بگو شد، تموم که بعد.. ميزنم رو هام حرف ___

 از فقط اول باره درست، آره.. ببندم یكى به دل هوس و هوا روى از بخوام که نيستم و نبودم آدمى

 اگه نظرت به.. ميكنم برخورد منطقى جا همه من.. نه هوس روى از اما کردم انتخاب دلم روى

 از!.. گلرخ.. دادم رد جوابه مهتاب هاى خواسته به چرا بگيرم تصميم دلم روى از فقط ميخواستم

 گاهى.. حدت از بيش شيطنتاى با گاهى.. بودى جا همه.. شدیم شما همسایه و تهران اومدیم وقتى

 اما ندونستم نزدیك خودم به رو هيچكس مهتاب بعد من.. غمت گاهى و شادى گاهى.. آرامشت با

 غافل دلِ اى گفتم که شدم متوجه جایى و بشم متوجه خودم که اون بى اونم شدى نزدیكم تو

 رت،س نيست منتى خدا به.. گذاشتم عقایدم روى پا تو بخاطره من.. کنم فراموشت نميتونم دیگه

.. ارمند دوستت باشه این منظورم که نه نكردم انتخاب دل با رو تو گفتم اونروز من.. خواستم خودم

 و کجا من فكر و عقاید ميكردم اگه که نكردم انتخاب هم عقلم با رو تو من.. نه خدا خداوندیه به

 رو خودشون خاصه عقایده و آزادن که تو مثله کسایى با حال به تا من گلرخ!.. کجا تو فكر و عقاید

 اب.. نميگيرن سخت بهت ات خانواده اینكه با.. آزادى اینكه با دیدم اما.. بودم نشده خور دم دارن

 ها این همه با!.. ندادى انجام رو ها این هم خوابت توى تو و ميكنم من که کارهایى از خيلى اینكه

 رو راه این اگه که ميدونم گلرخ.. دسته کفه عينِ چيت همه که اى، ساده که پاکى، که فهميدم

 تتخوشبخ که ميدم قول بهت کن، باور ولى داریم تضاد کلى ميدونم اینكه با بشى، شریك باهام

 ..کنم
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.. !نگفت و خورد باز رو چيزها خيلى ميدونستم.. داشت حرف کلى هم باز ميدونستم!.. کرد سكوت

 انكارش و بودم محمد عاشقِ من.. بزارم کنار رو تردیدهام همه شد باعث هاش حرف همين اما

 ..شد مانع کردم، باز رو دهنم تا و بزنم حرف ميخواستم.. بود معنى بی خودم براى حداقل

 

 نميخورم بدردتون دیدید بعد اگه.. هفته یك حداقل.. کنيد فكر بهم ميكنم خواهش ازتون ___

 ..نكشم پيش دیگه رو موضوع این دارم عمر تا ميدم قول دیگه بعد

 

 ..ایستاد حرکت از حرفم با که کنه باز رو در ميخواست

 

 سره تردیدهام همه!.. کردى جلب خودت به رو توجهم همه اول، باره همون.. اول باره همون از -

 ..ندارم تردیدى هيچ دیگه بود، خدابيامرز مهتاب

 

 ..بود در سمته به رووش اما کردم حس رو لبخندش

 

 ..باش مطمئن ميكنم، خوشبختت ___

 

 گذشته به فكرِ از عزیز صداى با.. بزنه حرف باهات ميخواد و زده زنگ پارسا تو بيا مادر، گلرخ

 ..ميكنم تند پا خونه سمته به و ميشم بلند تاب روى از سریع.. ميام بيرون

 

 !..افتاده؟ اتفاقى!.. خوبى؟ پارسا، سلام -
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 !.. نزاشتى؟ کنار رو ات مسخره عادته این هنوز تو!.. بابا ایيييى ___

 !..چطوره؟ دایى جگره.. خوبى؟ خودت!.. خوبم سلام، عليك

 

 !..خوبيم که ميكنم فكر البته.. خوبه ام بچه خوبم، -

 

 !..مُردم؟ من مگه باشيد خوب باید جفتتون.. کنار بزار رو بازى لوس ___

 

 ..خبرا؟ چه!.. نكنه خدا -

 

 نمم.. ام خونه اومد نيومد، شرکت اینبار البته پيشم بود اومده باز محمد.. امان و امن سلامتى، ___

 خونه سره برميگرده هم زنت کنار، گذاشتى زنت به راجع رو مزخرفت فكرهاى وقتى گفتم

 ..دارم خبر ازت شد مطمئن دیگه و شد دیوونه شنيد که رو این.. زندگيت

 

 !خُب؟ -

 

 !..دیگه همين!.. جمالت به خُب ___
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 و حالم مراعاته پارسا اما.. انداخته راه هوار و داد اونجا محمد حتما و نيست همين فقط ميدونستم

 !..نگفت چيزى و کرد

 به و ام خسته که ميگم خانوم عزیز روو به و ميكنم قطع رو تلفن زدن، حرف دیگه کمى از بعد

 ..ميكنم حرکت اتاقم سمته

 پارسا جون از چى!.. نميزاره؟ راحتم خيالت و فكر چرا محمد آخخخ!.. ميكشم دراز تخت روى

 !..ميكنى؟ فكر ذهنت توى مزخرفاته اون به هنوزم یعنى!.. آخه؟ ميخواى

 ..ها گذشته توى ميشم غرق دوباره و ميبندم رو هام چشم و ميكشم آهى

 ..گذشت چطورى و شد چى نفهميدم هم خودم.. فهميدن رو جریان ها خانواده زود خيلى

 حرف باهام کلى بابا و مامان.. خدا دستِ بودم سپرده رو باقيش و داشتم دوست دلم ته از رو محمد

 من اما ميكنه فرق اش خانواده و محمد عقایده با خودشون و من عقایده بودن گفته و بودن زده

 .. ميدیدم رو محمد فقط و بودم شده کر و کور

 اما ميخوریم مشكل به جاها خيلى و نيست آروم خيلى زندگيمون ميدونستم هم خودم 

 ..نميزنيم جا و ساختنيم آماده جفتمون ميدونستم

 و رافكا و محمد با نتونم که بود من از فقط ترسش و داشت اطمينان محمد به هاش چشم مثله بابا

 هست انقدرى محمد به ام علاقه فهميد که ام وقتى.. بشم خسته زود خيلى و بيام کنار عقایدش

 ..کرد اعلام رو موافقتش ماليدم، تنم به رو چيزى هر پِىِ که

 ماه سه مدته به شب همون.. شد زده ها حرف همه خاستگارى همون توى و شد انجام خاستگارى

 انجام از بعد شد قرار و کرد جارى راحتيمون براى محرميتى صيغه محمد و من بينِ مرتضى عمو

 عروسى از قبل تا و زودى به داد قول بابا به هم محمد.. کنيم دائم عقد وسایل، خرید و آزمایش

 و ندادم نظرى من هم ام مهریه براى.. کرد راحت رو بابا خيالِ جهت این از و ميخره رو اش خونه

 قرار و تابستون افتاد هم عروسى تاریخِ.. کردن قبول هم اونها که گرفت نظر در سكه پانصد هم بابا

 ..کنيم آماده رو جهاز هم ما اونموقع تا شد این بر
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 از هک کسى به کردم پيدا تعلق الان که نميكردم باور هنوز گذاشتم بالشت روى سر که شب آخر

 دستم توى همچنان بود کرده دستم توى زهرا خاله که نشونم حلقه.. بود تر ارزش با برام جونمم

 ..بود شيرین برام که واقعا.. زدم رضایت روى از لبخندى.. ميكرد خودنمایى

 توى که ميخواست دلم چقدر و ميكردم حس رو نبودسون و بود خالى فاطمه و پارسا جاى فقط

 ىکل و زد زنگ شب سرِ که فاطمه.. کنم حسشون ميتونستم و داشتن حضور خاستگاریم مراسمه

.. نهميك جبران عقد براى گفت و بياد نتونست که خواست عذر کلى و کرد خوشحالى ابرازِ برامون

 عروسيم براى گفتن و شدن خوشحال کلى اونهام و بودیم گفته قبل چندروز هم دایى خانواده به

 شكر رو خدا گفت و گذاشت سرم به سر کلى و گرفت تماس باهام دیشب هم پارسا.. ميان حتما

 !..گرفته رو من و اومده گير اى دیوونه یه که ميكنه

 روى ات دیدم که متنى که کردم باز رو پيام و داشتم برش سریع شد بلند که گوشيم پيامه صداى

 .خانومم بخير شبت.. شدى زندگيم وارده که مرسى بود نوشته که بود محمد.. بردتم ابرها

.. نمک اش تجربه دنيا این توى ميتونستم که بود چيزى ترین بخش لذت این و بودم شده خانومش

 !..بود گفته بهم رو این بار اولين براى محمد حالا و بودم لفظ این عاشقه

 بيدار زود ميخواستم چون.. بریم آزمایشگاه به محمد همراهه به آزمایش دادنِ براى بود قرار فردا

 روعش رو روزم محمد با فردا اینكه به فكر با و بمونم بيدار نتونستم این از بيشتر دیگه بشم

 ..رفتم خواب به ميكنم،

 

 ميكنه، مؤاخذه منم روزت و حال اینه بفهمه پارسا.. دلم عزیزه بخور شام پاشو.. مادر گلرخ ___

 !..دیگه هيچى که رو تو

 

.. بودم ام گذشته کجاى که آخ.. بمونم ها گذشته همون توى ميزاشت کاش.. نميكرد صدام کاش

 ..نميشد تموم روزها اون وقت هيچ کاش
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 تنها هن حالا بياد در تنهایى از تا من پيشِ بود اومده مثلا.. ميكنم نگاه شرمندگى با خانوم عزیز به

 ..بود شده اضافه کارهاش به منم کارهاى انجام بلكه بود نيومده در تنهایى از

 حرف انقدر هم خواب موقع.. ميزارم سرش به سر کلى و ميخندم و ميگم عزیز با شب آخر تا

.. مياد هام لب روى لبخند ميره، خواب به که خانوم عزی.. ميگيرم سردرد دیگه خودم  که ميزنم

 ..هام گذشته توى ميرم و ميبندم رو هام چشم هم من

 

 حياط توى رفتم سریع زد، زنگ تك که محمد رسيدم خودم به حسابى و شدم بيدار زود بعد روزه

 که بود این به صيغه خوبيه.. شدیم آزمایشگاه راهيه جان شوهر با احوال و حال و سلام از بعد و

 این و ميداد آرامش بهم دستش گرماى و بود دستش زیر و دنده روى دستم ماشين توى حالا

 ..بود شيرین برام چقدر

.. يادب محمد تا صندلى روى نشستم هم من و بگيره نوبت که رفت محمد نشستيم مه آزمایشگاه به

 ..نشست کنارم که نگذشت دقایقى

 

 !بودى؟ راضى دیشب چيزه همه از خانوما خانوم خب ___

 

 هک گذاشتم.. شدم گلمم دسته عاشقه تازه.. دارم دوست هيلى رو نشونم حلقه.. محمد بود عالى -

 !..دارم؟ دوست آبى رزِ ميدونستى کجا از!.. بشه خشك

 

 ..گفت و زد لبخندى ميكرد، نگاه نشونم حلقه به که همينطور
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 تا که اینه دارم ازت که خواهشى!.. همين باشى راضى تو ميخواستم فقط.. شكر خدارو خُب ___

 !..باشه؟ نيار، در دستت از اینو نخریدم رو عقدت حلقه

 

 جواب نپيچون رو سوالم بعدم.. آقااااا دارم دوستش خيلى من!.. دربيارم؟ دستم از ميتونم مگه -

 ..بده

 

 !..خانوم نكن فضولى دیگه فهميدم جا یه از بعدم!.. عزیزم دارى دوستش که خوبه ___

 رفىح جوابه در و اومدم خودم به بعد اى دقيقه اما رفتم فرو شيرینى خلسه توى گفتنش عزیزم با

 دمحم شد، نوبتمون و کردن اعلام بلندگو توى رو شمارمون که کنم اعتراض خواستم زد محمد که

 ..بشم بلند که گفت هم

 ..رفتيم محمد ماشينه سمته به و شدیم خارج آزمایشگاه از دادیم، که آزمایش

 

 !..دارید؟ ميل چى ناهار خب ___

 

 !..ندارم ميلى هنوز -

 

 ..نميخواما اسكلت من ببينم، بریم بيا.. ناشتایى الان تا خوبه!.. ميشه؟ مگه ___

 

 جاى.. ميریم داخلش به و ميداره نگه باصفایى رستورانه جلوى آخر در محمد.. خندیدیم دو هر

 ..ميشينيم و ميكنه انتخاب رو دنجى



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 120 

 

 !..زندگيمون؟ خونه سر بریم و بگيرم خونه دیگه روز چند همين گلرخ مشيد چى ___

 

 ..عروسى تا کنيم عقد بزار حالا!.. آقا؟ چخبره.. اوووووو -

 

 ..باشه خودت سليقه به که ميخریم ميریم هم با هم خونه.. بيار نه هى ___

 

 ..من دارم آقایى چه -

 

 ..بریز زبون کم ___

 

 اگه.. بگو هست چى هر!.. دارى انتظاراتى چه ازم نميدونم من.. اومدیم جلو زود خيلى ما محمد -

 ..بگو بهم نداشتى دوست که کردم کارى هم جایى

 

 به احترام بحثه بخواد!.. آخه؟ بگم چى من!.. آخه؟ اى بچه تو مگه!.. گلرخ چيه ها حرف این ___

 خانواده به ميزارم احترام من هم و من خانواده به ميزارى احترام تو هم ميدونم که باشه ها خانواده

 مينه نميخوام خدا به.. باشه بهتر کمى داشتم دوست من بخواى رو راستش که حجابتم بحثه.. تو

 همينم هم عمر آخر تا تو یعنى دارم دوست ميگم من!.. نه خدا به.. ها کنم شروع الله بسم اول

.. هدیگ بهتره نگم که آرایشم براى.. ام راضى و کردم انتخابت همينطورى چون نداره اشكال باشى

 هک گلرخ اینجورى ميميرم من کنه، نگاهت کسى که نباشه جورى اما بكن کنى آرایش ميخواى
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 مبگ که نه.. کنى کار ندارم دوست اما بخون ميخواى چقدر هر تا هم درس بحثه.. کنه نگاهت کسى

 ميدن بهت که حقوقى چندرغاز یه براى نميخوام فقط!.. خدا به نه هم باز.. ها ندارم اطمينان تو به

.. نكن کار ميكنم خواهش ازت اما برو مختلف هاى کلاس بخون، درس..  کنى اذیت رو خودت کلى

 عاواق من.. بشناسيم رو هم زندگى توى باید.. خُب بگم چيزى نميتونم الان هم دیگه چيزاى براى

 این نگرانه لحظه هر و بدى دست از رو آرامشت و کنى عوض من بخاطر رو خودت ندارم دوست

 دوستم هميشه ميكنم خواهش ازت فقط ندارم، دوست چى و دارم دوست چى من که باشى

 ..هيچوقت نشو پشيمون انتخابت از و باش داشته

 ..داره؟ من از هایى خواسته چه بنده خانومه ببينم بگو حالا

 

 ..باشى داشته دوست بازم باشى، داشته دوست.. باشى داشته دوست فقط منو اوووم -

 

 ..خندیدیم دو هر

 

 ..چى؟ دیگه.. خانومم وظيفمه که اون ___

 

 ..نكن کم بهم نسبت رو اطمينانت وقت هيچ.. باش داشته اطمينان بهت -

 

 ..ميسازیم هم کنار در خوبى زندگى ایشالا.. عزیزم چشم ___

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 122 

  

 همدیگه غلقِ و بودیم شناخته رو هم بيش و کم.. گذشت باد و برق مثلِ محرميتمون از ماه یك

 حال به تا هم یكبار البته.. بود شده زیاد توجهم حجابم روى محمد بخاطره.. بود اومده دستمون

 از و ميرفتم هپروت توى هم گاهى اگه و زیاده آرایشت یا کوتاست مانتوت فلان بگه که بود نشده

 نهس به تازه که ساله نه دختره یه به داره انگار که ميداد تذکر جورى ميشدم غافل روسریم و شال

.. مميكرد درست رو حجابم شوخى و خنده با و نميشدم ناراحت اصلا که ميده تذکر رسيده تكليف

 هاینك بخاطر ميشدم لذت غرقِ من و ها ميبره باد موهاتو الان و مياد باد داره خانومى ميگفت مثلا

 هيچ به که ميگه جورى و نشم ناراحت که مهمه براش و ميكنه توجه بهم و حساسه رووم انقدر

 خاطره به هم من و نداره دوست رو چيزها این اصلا که ميدونستم کل در!.. برنخوره بهم عنوان

 ..ميكردم مراعات کلى بهش ام علاقه

 چى هر.. سرویس و حلقه خریده براى بریم بود قرار فردا و بود رسيده عقد خریدهاى زمانه دیگه

 و عقدم لباسِ خریده براى شد قرار و!.. نه که نه گفتن بياین، باهامون گفتم زهرا خاله و مامان به

 !..کنن همراهيمون شمعدون، آینه و محمد شلواره و کت

 دوره یك دارم دوست چرا نميدونم اما شدم خسته ها گذشته به فكر از.. ميكنم باز رو هام چشم

 !..کنم مرور رو زندگيم کامل

.. ميرم آشپزخونه سمته به و ميشم بلند جام از آروم.. خوابه همچنان ميكنم، نگاه خانوم عزیز به

 واقعا امروز و بود کشيده رو شام و ناهار و صبحانه زحمته خانوم عزیز همش اخير وقت چند این

 !.. شدم بيدار زودتر که بودم خوشحال

 به لبخندى.. ميچينم خوشگل رو ميز و ميدم انجام کامل رو کارهام اما ميگذره چقدر نميدونم

 ..ميزنم هنرنمایيم

 

 ..کشيدى؟ زحمت چرا تو روزت و حال این با مادر ___
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 ..کارها این منه وظيفه!.. ميكنى ام زده خجالت چرا!.. زحمتى؟ چه.. خانوم عزیز بخير صبحت -

 

 مباش مراقبت کلى باید اى، حامله تو!.. چيه؟ ها حرف این.. قشنگم دختره بخير هم تو صبحه ___

 ورزش کمى و ميبرى تشریف ام صبحونه بعد.. من با ناهار دیگه.. کنى مراعات هم خودت و

 ..ميكنى

 

 ..خانومم عزیز چششششششم -

 

 کمى و بيرون برم باید ميگه و نميزاره خانوم عزیز کنم جمع رو ميز ميكنم هرکارى صبحانه از بعد

 !..بزنم قدم

 تنرف راه آروم به ميكنم شروع.. ميكنه نوازش رو صورتم پوسته سرما ميزارم حياط توى که رو پام

 ..هام گذشته توى ميرم هم باز که نميگذره چيزى و

 

 پيشنهاده محمد و بود شده شب اومدیم بيرون پاساژ از تا و شد انجام سرویس و حلقه خریده

 ..کردم قبول منم و داد رو شام خوردنِ

 که شد همونى و کردم انتخاب راحتى به رو ام حلقه.. خندیدیم و گفتيم کردن خرید سر چقدر

 هم سرویس و پسندیدیمش هم با دو هر که گرفتيم چرم سته یه هم ساعت.. داشتم رو آرزوش

 یه محمد.. شد خریدارى و دیدم رو ميخواستم که چيزى اون بالاخره تا کردیم گزار و گشت کمى

 ى حلقه خریدِ براى.. گذاشت تموم سنگ برام واقعا که گرفت برام سرویسم سته هم ساعت

 حلقه ميگفت محمد.. ميكردیم بحث پاساژ توى داشتيم ساعت یك و داشتيم ها داستان خودش
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 روزپي خودم آخر در که گفت و گفتم انقدر.. نميندازم هم من نندازى حلقه ميگفتم منم و نميخواد

 تا شدم لب به جون من البته که خریدیم و پسندید رو اى ساده بسيار پلاتينه حلقه و شدم

 !..شد خریدارى

 

 ..رستوران اینم بفرما.. شده ساکت چه کرده خرید خانومم ___

 

 !..خرید سرِ کردى ام خسته که بس از -

 

 !..چشم گفتم من فرمودى امر چى خر که شما!.. کردم؟ ات خسته من ___

 

 ..خودت واسه خریدن حلقه سرِ.. نميگم رو خودم واسه -

 

 ..چشم گفتم آخر در شماست امره امر دیدم ولى نداشتم دوست خُب ___

 

 !..دارى دوست منو که بس از -

 

 !..لعنت منكرش بر ___

 

 .خوریم، هم کنار که بود شامى بهترین
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 .. ميگذشت باد و برق مثله روزها

 شنيده رو تعریفش که خوب مزون یه رفتيم محمد و زهرا خاله و مامان با رو عقدم جشن لباسِ

 البته.. کردیم انتخاب رو مدل یك آخر در کردن اونور و اینور کلى از بعد ژورنال روى از و بودم

 اینطورى گفتم رو پشتش محمد خاطره به هم من و نداشت دوست محمد که بود باز خيلى پشتش

 باقى روز همون.. داشتم دوست رو مدل این بينهاین خودم که هرچند!.. بدن تغييرش و نميخوام

 نداشت دوست کروات محمد.. شد خریدارى هم محمد شلواره و کت و شمعدون آینه مثلِ خریدها

 نماما به خرید رو شلوارش و کت وقتى اما بزنه کروات محاله ميدونستم.. بودم کروات عاشقه من و

 ..ميایم دیگه دقيقه چند هم ما و ماشين توى برن گفت زهرا خاله و

 و کروات کلى که ایستادیم اى مغازه روى به رو وقتى اما ببره رو من ميخواد کجا نميدونستم

 ..کردم حس گوشم کنار رو محمد صداى.. شد چهارتا هام چشم تعجب از داشت پاپيون

 

 من ميده، تغيير رو مدلش و ميگذره داره دوست که لباسى مدل از من بخاطره خانومم وقتى ___

 ..ميزنم کروات بزنم، کروات داره دوست خانومم ميدونم که شبى هم

 

 هر جا هر اگه کرد حل ميشه رو مشكلات تمام فهميدم همونجا.. شدم تر عاشق و بودم عاشقش

 ..کنن رفتار عاقلانه طرف دو

 محمد همراهه به پيش روز چند.. کنيم محضرى عقد بود قرار امروز و شد انجام کارها زود خيلى

 دنکر پيدا خونه سر چقدر.. باشيم داشته آمد و رفت تر راحت تا گرفتيم خانواده نزدیك اى خونه

 اب دیدیمش تا و داشتيم دوستش جفتمون که شد همونى چون داشت رو ارزشش ولى شدیم اذیت

 هم اباب.. بود کافى نفر دو ما براى فعلا و کوچك خيلى نه و بود بزرگ خيلى نه!.. خودشه گفتيم هم

 وت محمد و من محضر راهه توى!.. جهيزیه خریدنِ دنباله بيفتيم عقد جشن گرفتنه از بعد گفت

 براى افتاد دیگه که بياد هم بزرگم مادر بود قرار.. بابا ماشينه تو ها خانواده و بودیم خودش ماشينه

 ..عقدم جشنه همون
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 ..محضرها ميرسيم الان!.. کجاست؟ حواست خانوما خانوم ___

 

 ..افتادم خریدنمون خونه یاده هيچى -

 

 ..بگيرم برات رو بهترش ميدم قول بهت.. شرمنده کوچيكه، کم یه ___

 

 ..بسه برامون و نفریم دو ما تازه.. عاليه هم خيلى چيه ها حرف این!.. محمد وااا -

 

 ..ن پنج نفر، چهار نفر، سه ميشيم.. نميمونيم دوتا که ابد تا حالا ___

 

 ..بمونيم باقى نفر دو همين حالاها حالا ميخوام من که فعلا.. خوبه خوبه -

 

 ..نفر سه ميشيم درجا شد، برگزار عروسى ضعيفه، نزن حرف ___

 

 ..محمد ادبى بى خيلى -

 

 ..باشه حالت کمك که ميگيرم برات خدمتكار که بود این منظورم من.. خانوم منحرفى شما ___
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 ..خندیدیم دو هر

 

 ..آقا کن سياه رو خودت برو -

 

 ..ميكنم سياه تورو گذشت پُل از خرم و کردم عقدت که الان ___

 

 ..محممممممممد -

 

 !..جوووووووووونم؟ ___

 

 و فاطمه حداقل داشتم دوست.. رسيدیم که کرد اعلام ماشين کردنه پارك با لحظه همون و خندید

 خاستگاریم مراسمه مثله هم عقدم اما باشن محضریم عقد مراسمه توى بزرگم مامان و پارسا

 آرومم همين و ميان همگى عقدم جشنه براى ميدونستم البته.. نداشت حضور خودمون جز کسى

 !..ميكرد

 وجودم همه به آرامشى یكباره به دادم که  رو بله و شد خونده سوم باره براى که محرميت آیه

 .. بود وجودم همه که بودم شده کسى دائمى محرم و خانوم حالا.. شد تزریق

 ودب داده بهم لفظى زیر عنوانه به محمد که زیبایى گردنبند به تر دقيق عقد، شدنه جارى از بعد

 ..بود شده حك روش محمد و خودم اسم زیبا چقدر.. کردم نگاه

 ..دادن ست نيم یه بهم هم مامان و بابا و دادن سكه تمام یه بهم مرتضى عمو و زهرا خاله
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 ..کرد دعوت بالا به شام براى رو همگيمون زهرا خاله و خونه رفتيم که نگذشت چيزى

 وارد بعد دقایقى هم محمد.. کردم مرتب رو لباسم و دراوردم رو مانتوم و رفتم محمد اتاقِ به

 ..شد اتاقش

 

 ..قشنگه واقعا.. ممنون گردنبند بابته -

 

 ..باشى داشته دوستش ميكردم دعا دعا.. دلم عزیزه نداره رو قابل ___

 

 ..گردنم توى بنداز خودت.. آقایى عاليه -

 

 فشطر به ميخواستم.. بست رو قفلش و داد قرار گردنم روى رو گردنبند و گرفت قرار پشتم محمد

 ور دستم فقط صيغه ماهه سه توى.. شد متوقف برام اى لحظه دنيا.. زد بوسه رو گردنم که برگردم

!.. حالا؟ اما و بودم کردنش مراعات همين عاشقه.. بود زده بوسه رو دستم گاهى و بود گرفته

 ..رفتم فرو محكمش و گرم آغوشِ توى سخت و برگشتم

 

 ..ميكنم خوشبختت ___

 

 ..خوشبختم کنارمى تو که همين -
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 الاح اینكه به نه و بزنى قدم حياط توى نميخواستى اینكه به نه.. دیگه تو بيا.. مادر گلرخ ___

 ..نمياى داخل و موندى حياط توى همينطور

 

 صدام کاش.. آخخخ.. خانوم عزیز آخخخ.. ميام بيرون ها گذشته از خانوم عزیز حرفه با

 !..نميكردى

 ظرف شستنِ از بعد.. بشوره هارو ظرف نميزارم اینبار و ميخوریم رو ناهار خانوم عزیز همراهه به

 ..کنه استراحت و بكشه دراز کمى تا ميكنم خواب اتاق راهيه رو خانوم عزیز ها،

.. ارگز و گشت کردن، خرید روى، پياده براى شده تنگ دلم چقدر.. ميكنم نگاه رو بيرون پنجره از

 مهسا، براى شده تنگ دلم چقدر.. مهربونيشون براى بابا، و مامان براى تنگه دلم چقدر که آخ

 ..خوردنى رادمانِ و فاطمه براى مرتضى، عمو و زهرا خاله براى دلتنگم چقدر.. بازیاش دیوونه

 چرا!.. نكرد؟ باور رو حرفم محمد چرا!.. زندانى؟ و باشم اینجا الان که اینه من حقِ چرا خدایا

 !..هييييى!.. کرد داغونم

 پس.. کنم پيداش ميتونم خاطرات مرور با و دارم اى گمشده انگار.. ها گذشته توى  برم ميخوام

 ..خاطراتم به ميرم

 

.. خندیدیم و گفتيم شب یازده تا خوردیم، و کرد درست زهرا خاله که اى خوشمزه شام از بعد

 و کردید عقد دیگه گفت و نزاشت زهرا خاله که پایين برم ميخواستم هم من خداحافظى موقع

 !..برى ميزارم من مگه

 ..شدم سفيد و سرخ و کشيدم خجالت جمع توى چرا نميدونم اما باشم محمد پيش بود خدام از

 ..شدیم خوابش اتاق راهيه محمد و من و شد گفته بخيرها شب که نگذشت خيلى
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 ..اه بكنم ميخوام کارى یه بگذره پُل از خرم بودم گفته.. شدیم تنها دیگه خانوما خانوم خُب ___

 

 ..محممممممد؟ -

 

 !..منحرفى خودت!.. خُب چه من به ___

 

 !..آخه ندارى ها عُرضه این از که تو -

 

 !..نفر سه بشيم کنى کارى امشب همين ميتونى ببين بزار سرم به سر حالا!.. خانوم هى ___

 

 !..محممممممد؟ -

 

 !. محمد؟ جانِ!.. بابا ایيييى ___

 

 فحر شيرینمون روزهاى و آینده از کلى.. کردم صبح محمد کنارِ در که بود شبى بهترین اونشب

 ثابت بهم رو مردونگيش هم عقد از قبل محمد.. بود نمونده برامون نایى دیگه خستگى از و زدیم

 بهم ماا کنه باهام هرکارى ميتونست و بودم عقدیش زنه اینكه با بودم، کنارش اینكه از و بود کرده

 به کنارش نشدنى وصف آرامشى با وجود این با و افته نمى اتفاقى عروسى تا که بود داده اطمينان

 ..رفتم خواب
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 ..بود عقدمون جشنِ روزه امروز.. ميگذشت باد و برق مثلِ روزها

 بود قرار هم پارسا.. بودن اومده تهران به اش بچه و شوهر همراهه به فاطمه قبل روزه چند از

 تماح عروسىم جشنِ براى اما بيام نميتونن فعلا اش خانواده بود گفته اما بياد ایران به امروز همين

 به امروز یكسرى و دیروز یكسرى و بودن ساکن شيراز توى محمد اقوامِ بيشتر.. ميان ایران به

 ..مهمون از بود پُر بالا طبقه و بودن اومده تهران

.. بود کرده رزرو امروز براى رو داشتم دوست که تالارى محمد و من همراهه به قبل روز چند بابا

 به ميومد ذهنم به فكرها این که هربار اما باشه مختلط عروسيم هم و عقد داشتم درست خيلى

 من براى واقعا فكرها این الان و چيه محمد شرایطه ميدونستم قبل از که چرا ميزدم تشر خودم

 !..بود مسخره یكى

 .. بود شده یذره براش دلم و ببينم رو پارسا زودتر چه هر ميخواست دلم همه از بيشتر

 توى.. بره آرایشگاه به و بزنه گل رو ماشينش رفت هم خودش و رسوند آرایشگاه به رو من محمد

 !..بود خاموش هربار گوشيش اما گرفتم تماس پارسا با چندبارى آرایشگاه

 شده محشر.. ایستادم آینه جلوى و کردم تن رو لباسم آرایشگر کمكه به شد تموم که آرایشم

 گوشم و گردن روى نيز سرویسم.. بود شده بهتر ميكردم فكر که چيزى اون از لباسم.. بودم

 .. داشت گيرى چشم زیبایى

 اصول و ادا کنار، به محمد اومدن.. بياد دنبالم که زدم زنگ محمد به شد انجام کارهام همه وقتى

 !..کنار به آورد در برامون فيلمبردار که هایى

 ..کشيدیم راحتى نفسِ تازه نشستيم که ماشين توى

 

 !..خانومم؟ بود شده قشنگ ماشينمون ___
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 !..ببينم؟ تونستم الان رو ماشين شنل این با من محمد -

 

 !..نبودها یادم اصلا اِااوا ___

 

 ..نگفتم هيچى پس دربياره، رو حرصم ميخواد ميدونستم

 

 بود شده خوشگل عجب ولى.. ببينما حسابى درست رو خانومم نزاشت فيلمبرداره این ___

 ..خانومم

 

 ..بودم خوشگل -

 

 !..فقط سالن برسيم بزار.. نكردیا من از تعریف یه ولى.. لعنت برمنكرش ___

 کرده که عقد.. نبود اتاق توى کسى بزرگترها جز.. رفتيم عقد اتاقِ به مستقيم رسيدیم که تالار به

 .. ميشد انجام باید سورى عقده یه فيلمبردارى براى اما بودیم

 .. درنياوردم رو شنلم اتاق توى فاميل مردهاى وجود دليل به.. شدیم موندگار اتاق توى ساعتى نيم

 ها خيلى شادیه و ها کشيدن کِل و ها زدن دست صداى اینبار و دادم بله دوباره شد، خونده آیه

 هاى حلقه و کردیم شيرین رو همدیگه کام و همدیگه دهان توى گذاشتيم عسل.. شد بلند

 ود بزرگترهاى با و شد گرفته ها عكس شد، تقدیم ها هدیه.. گرفت جاى انگشتمون توى تعهدمون

 .. شدیم آشنا طرف
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 معج به بعد دقيقه چند هم ما شد قرار و گذاشتن تنهامون و رفتن همه و بود سالن به رفتن موقع

 ..رودربيارم شنلم کرد کمك محمد.. بپيوندیم

 ارب براى خودم به من و ميدرخشيد اى سرمه شلوار و کت توى.. ببينم دقيق رو محمد تونستم تازه

 ..دارم خودم براى کمال و تمام رو محمد که کردم افتخار هزارم

 

 ..خودم براى شدم جگرى که شدم مطمئن دیگه ميكنى نگاه تو که اینجور ___

 

 ..بگى خودت مگه -

 

 !..ميكرد؟ نگام داشت پس بود من عمه شوهر ___

 

 وت اونوقت.. نميكنن که کارها چه و نميگن زنشون به که چيا شب این تو همه!.. محمد که واقعا -

 !..ميكنى تعریف خودت از دارى

 

 !..ميكنن؟ چيكارا و ميگن چيا ملت!.. جااااااان؟ ____

 

 من و گرفت رو بازوم محمد که برم در سمته به خواستم!.. زدم گندى چه جمله این با فهميدم تازه

 ..چرخوند خودش سمته به رو
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 خدایا ميگم خودم با و ميترستم لحظه هر که ميكنم خوشبختى حسِ انقدر.. شدى ماه مثلِ ___

 ..ميميرم من.. ها بگيریش ازم رو خوشبختى این نكنه

 

 دش باز در که بزنم حرفى خواستم گرفت، آروم وجودم همه پيشونيم روى اش بوسه گرفتن قرار با

 ..رفتنمونه وقته گفت فيلمبردار و

 و زدیم سر ميزى هر به محمد دسته تو دست.. زدن دست و شدن بلند همه شدیم که سالن وارد

 رهمي درجا کنم ولش اگه ميدونستم.. ميشد آب داشت که محمد بيچاره.. گفتيم آمد خوش و سلام

 ..گرفت ام خنده که کشيد راحت نفسِ یك نشتيم جایگاهمون توى وقتى!.. مردونه سمته

 بكىس دختره چه گفتن بهم همه کنم فكر که خندیدم انقدر رقص موقع و رسيد رقصمون به نوبت

 بود کافى فقط که هم من.. ميداد تكون رو کمرش فقط و نبود بلد رقص اصلا محمد چون!.. هستم

 !..ميكردم ول مگه دیگه ببينم سوژه یه

 و دوست با انقدر.. خاليش جاى و موندم من و رفت مردونه قسمته به محمد شد، تموم که رقص

 ..نموند برام نایى دیگه که رقصيدم فاميل

 ..نشست کنارم و برگشت مردونه قسمته از محمد که گذشت ساعتى نيم

 عشرو و نكرد خراب دیگه من کمكه با رو یكى این خوشبختانه رسيد تانگومون رقص به نوبت

 ..رقصيدن آروم به کردیم

 

 ..توپ عسله ماه یه ميبردمت بجاش نميگرفتيم جشن!.. گلرخ؟ چيه کارها این آخه ___

 

.. خارج ببره رو زنش بخواد که ميزنه کسى رو حرف این اما.. ببرى منو وظيفته که عسل ماه اولا -

 !..ميبرى؟ تو
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 !..نيست بد که مسافرت براى!.. نبرم؟ چرا آره ___

 

 ..ها ميگردم خودشون مثله اونجا من پس -

 

 و ردک راحتم فيلمبردار موقع همون که گفتم آخى.. حرصيش گفتنه گلرخ و کمرم شدنه فشرده با

 ..نميگيره فيلم دیگه گفت

 کلى از بعد و بردن جدایى اتاق به رو محمد و من هم شام موقع.. بود عالى شبه واقعا که من براى

 گذاشت و کرد راحتمون فيلمبردار بود، شده سرخ فيلمبردار جلوى محمد که فيلم براى ادا و ناز

 !..بخوریم غذا لقمه دو خر سر بى و راحت

 

 ..اى بيچاره خونه بریم!..خانوم گلرخ ها کردى اذیت منو امروز خيلى ___

 

 ...آقاااااا بياد بدش که کيه -

 

 ..ميترسم تو از دارم من کم کم دیگه.. من از بترسى تو اینكه جا به ___

 

 تنها محمد و من و بشه تموم جشن زودتر چه هر ميخواست دلم.. خندیدیم حرفش این با دو هر

 ..نميكنن ولمون هم خونه ها مهمون بودم مطمئن چون زیادیه خواسته ميدونستم اما.. بشيم
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 اپارس ميكردم خدا خدا.. کردیم حرکت خونه سمته به و کردیم ترك رو تالار که بود شب ده ساعت

 هب برسم که خونه به که بودم مطمئن  دیگه.. باشه کرده شرکت جشن توى و باشه اومده موقع به

 ..ميبينمش حتم

 شروع از قبل حتى.. بود بيزار کردن درست ترافيك و زدن بوق و افتادن راه عروس پشته از محمد

 تلطمخ جشنِ که بود درست.. ميفتيم راه ما بعد برن ها مهمون تا ميكنيم صبر بود گفته هم جشن

 هم باز اام بيام کنار نميتونستم دیگه یكى این با واقعا اما اومدم کوتاه محمد بخاطره اما ميخواستم

 ..کردم سكوت و گذاشتم جگر روى دندون

 هب نميخواستن که اونها.. نيست خبرها این از امشب که بود افتاده هزاریشون دو انگار هم فاميل

 ما از جلوتر بيان خونه به بود قرار که اونهام و کردن خداحافظى تالار همون توى بيان امون خونه

 ..افتادن راه

 

 !..ساکته عجب چه ما خانومه ___

 

 !..هيچى -

 

 ميگى اینطورى وقتى تو!.. گلرخ؟ شده چى.. عزیزم بگو!.. من براى جواب نشد که هيچى ___

 !..هست خبرایى یه ميشم مطمئن من هيچى

 

 خودم و بود آرزوم این.. کنن بوق بوق و بيفتن راه ماشينمون پشته فاميل داشتم دوست من -

 !..حالا اما.. کنه رو کار این ميكردم زور رو بابا همه براى
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 ..کرد توقف و رسوند خيابون گوشه روبه ماشين و نزد حرفى محمد

 

 ..ببينم کن نگاه من به ___

 

 اش گذشته توى مهتاب ميدونستم خودم.. گفتم بهش رو ام بهونه چرا نميدونم.. نكردم نگاهش

 ..بودم کرده شروع خودم حالا و آورده روزش به چى

 کلاه.. گرفت خودش سمته رو سرم و گرفت رو ام چونه دستش با نميخورم، تكونى دید که محمد

 ..کنم نگاه هاش چشم به شدم مجبور هم من و زد عقب کمى رو شنلم

 

 !..ميدونستم؟!.. گلرخ؟ آره!.. دارى؟ دوست انقدر رو کار این تو ميدونستم من ___

 امونباه ميكردم التماسشون و بشه کم جمع تو از یكى نميزاشتم ميگفتى بهم خدا خداوندیه به

 ..بشن همراه راه توى

 دقيقا و نميگى داد انجام ميشه که موقع همون رو ات خواسته چرا!.. گلرخ؟ نميزنى حرف چرا

 ..!نيستا رسمش این جانم گلرخ!.. بشم؟ سياه رو جلوت و کنم اجابتش نتونم که ميگى زمانى

 

 با نوم اینكه از.. ميترسم رفتارت از.. ميترسم ات گذشته از بگم خواستم.. نزدم حرفى چرا نميدونم

 ..شد دردهام گفتن مانع سكوتم اما!.. ميترسم من.. ميترسم کنى مقایسه بيامرز خدا مهتابه

 ..دراورد حرکت به رو ماشين و دوخت جلو به و گرفت ازم رو رووش نميزنم حرفى دید که محمد

 

 ..آرزوته که ميكنم رو کارى همون.. گلرخ ميكنم جبران عروسيمون براى ___
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 ..ميخواى تو که بشه همونى کردم رو ام سعى همه من.. ببخشيد هم امشب بابته

 

 اام ميكنه بيداد و داد کلى محمد بزنم حرفى ميكردم فكر من.. بود گرفته حرصم خودم از واقعا

 ..ميكنه جبرانش که گفت و شد ناراحت بودم نكرده مطرح رو ام خواسته اینكه از اون

 خيلى بخاطرم و بود مرد محمد.. کردم شكر محمد داشتنه بابته رو خدا هزارم بار براى شب همون

 ..بود کشيده دست عقایدش از جاها

 ..بود دنده روى که دستش روى گذاشتم رو دستم که بودیم خونه نزدیكه

 

 ..ببخش تو آخرشم قسمته این.. بودم راضى چيزش همه از.. محمد بود شب بهترین برام امشب -

 ..ميزنيم حرف درموردش حسابى شد خلوت سرمون که بعدا

 

 خونه تو ایل یه که داخل بریم بزن حالام.. ميكنيم حلش ميزنيم حرف.. بشم فدات باشه ___

 ..کنيم حمله ما نكردن، غارت رو کيك تا و منتظرمونن

 

.. مرفتي بابا خونه به مستقيم و شدیم خونه واردِ محمد کمكه با آخر در و خندیدم حرفش سر کلى

 محمد با که عقدمم کيك و کرد پيدا ادامه یك تا برقص و بزن.. بودن اول طبقه همه هم ها مهمون

 ..شد خورده ميخواستيم، که بود شده همون آخرشم و بودیم داده نظر مدلش و طرح روى کلى

 داخ فقط و ببينم رو جمعيت درست نميتونستم و درنياوردم رو شنلم هم باز مردها وجود دليله به

 کم کم اما گذشت چقدر نميدونم.. ببينم زودتر چه هر رو پارسا بتونم و برن همه ميكردم خدا

 فردا تا بالا طبقه رفتن هم محمد اقوام از یكسرى و رفتن ها نصفى و شد انجام ها خداحافظى

 امانم و بابا از هم محمد.. بود نمونده برام نایى دیگه که بودم شده خسته انقدر.. بشن شيراز راهيه
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 آروم و پایين مياد زودى و ميگيره دوشى و ميكنه کمك و بالا ميره کمى گفت و کرد عذرخواهى

 ردمنك نامردى هم من.. بياد تا نزنم خودم به دستى و نكنم عوض رو لباسم گفت هم من گوش کنار

 !..ميشنيدن محل کلِ رو هوارش حتم به نبودن بابا مامان، اگه که گرفتم رونش از بشكونى چنان و

 مامان.. هن یا اومده ایران به اصلا پارسا ببينم تا رفتم بابا و مامان پيشِ آشپزخونه به محمد نبودِ در

 سال همه این بعد بودم عاشقشون.. ميكرد کمكش داشت هم بابا و بود کردن جور و جمع حالِ در

 رو مامان انقدر بابا چرا که ميكردم حسادت مامان به گاهى و بود نشده هم به عشقشون از اى ذره

 !..مياد راه دلش با هميشه و داره دوست

 

 !..نيومده؟ و گفته دروغ نكنه!.. اصلا؟ امشب ندیدم رو پارسا چرا!. مامان،بابا؟ -

 

 ..داد رو جوابم بابا و نداشت خبر حسابى و درست انگار هم مامان

 

 فتر اینطوریه اینجا شرایط دید الانم!.. شلوغى این تو نتونست جلو بياد اومد هى بيچاره والا ___

 ..اینجاست وقت اولِ فردا گفت و دوستش خونه

 

 !..برام عجایب از بود شده هم پارسا دیدنه.. شد خالى بادم بابا حرفه با

 رفتهگ دوش.. اومد پایين درباره محمد که نكشيد طولى.. شدم اتاقم راهيه گفتن بخير شب از بعد 

 ..بود پوشيده راحتى لباس و بود

 

 ..بيام؟ من تا نزن خودت به دست خانوم نگفتم مگه ___
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 از دیگه ميميرم دارم کنم باز رو موهام کن کمكم بيا!.. ها دراوردم رو سرویسم فقط محمد -

 ..خستگى

 

 ..کنم بازشون برات تخت رو بشين بيا.. عزیزم نكنه خدا ___

 

 انقدر.. موهام کردنِ باز به کرد شروع هم محمد و کردم محمد به رو پشتم نشستم که تخت رو

 به اى بوسه کرد باز رو موهام اینكه از بعد.. بود گرفته خوابم آخراش دیگه که کرد رو اینكار آروم

 ..بستم رو هام چشم که نشوند موهام

 

 دادم به خدا حمام بعد اما هلویى ها آرایش این با  که الان.. خانومم بيا و بگير دوش یه پاشو ___

 !..برسه

 

 تمگف اى باشه هم من!.. داره دوست بيشتر رو آرایشم بى گفت و خندید که گفتم حرصى با محمدِ

 بيرون به و آوردم در رو عقدم لباس همونجا و رفتم حمام سمته به راحت لباسى برداشتن با و

 ..انداختم

 ..نشست لبم روى لبخندى و دیدم لباسى جا آویزونِ رو عقدم لباس اومدم بيرون که حمام از

 

 !..آخه؟ بيرون ميكنه پرت اونجورى رو لباسش آدم ___
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 ..ببخش بزرگيت به دیگه حالا -

 

 !.ميارى؟ در زبون من واسه دیگه حالا ___

 

 ..هست که همينه -

 

 نم از تر سریع اما دویدم در سمته به و کردم خفه رو جيغم صداى بگيرتم که شد بلند تا محمد

 ..کرد بارونم بوسه و کرد زندانيم آغوشش توى و گرفت رو من پشت از و کرد عمل

 و بافت برام پشت از و کرد خشك رو موهام.. کردم سپرى کنارش رو آرامش از پُر شبه یه هم باز

 ..رفتيم بخواب هم کنار در فشرده بود یكنفره تختم اینكه بخاطره هم آخر در

 ..ندیدم کنارم رو محمد شدم بيدار خواب از که صبح

 

 !..کجاست؟ محمد مامان -

 

 !..خداحافظى واسه رفت ميرفتن داشتن مهموناشون ___

 

 !..مياد؟ کِى پس پارسا -
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 هک این بدونه.. پارساست بودم مطمئن دیگه و شد بلند زنگ صداى بده رو جوابم خواست تا مامان

 خندون لبى با رو پارسا کردم باز که رو در.. دویدم حياط سمته به کنم باز رو در آیفون طریقِ از

 ..شد حياط داخلِ و رفتم عقب.. دیدم

 و بود شده مردونه اش قيافه حالا و بود شده تر جذاب سال چند این بعد اما بود نكرده تغيير زیاد

 ..بود شده تر پُر تو هم هيكلش ميرفت که باشگاهى بخاطره

 

 ..خانوم؟ عروس احوالاته ___

 

 ود،ب برادر.. نبود پسردایى یه فقط برام پارسا.. آغوشش توى برم فرو که بود کافى جمله یه همين

 رو ارن و بودم گذرونده باهاش رو زندگيم نصفه.. بود همدم بود، راهنما بود، مشفق بود، درست

 ..ميدونستم زندگيم محرم

 هک چيزى تنها و کردم نگاه پارسا سر پشته به و اومدم بيرون پارسا آغوشه از شد بسته که در

 ..بود محمد خشم از شده کبود چهره دیدم

 با و رفت نزدیكش لبخندى با دید رو محمد وقتى و برگردوند رو سرش درم به خيره دید که پارسا

 ..زد اش شونه به دست

 

 !..چطورن؟ داماد آقا ___

 

 هب دست سریع.. کارمونه شوکه توى شدت به فهميدم نيومد، خودش به اى ذره پارسا کارِ با محمد

 ..زدن حرف به کردم شروع هولى هول و شدم کار
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.. چيز.. بودم زده حرف درمودش باهات کلى که همون.. پسردایيم.. پارساست ایشون محمد -

 ..نشدم دیدنش به موفق هم دیشب حتى.. دیدمش الان تازه سال همه این بعد.. چيزه

  ازهت.. ميرفتن اونور و اینور به باد توى که بود موهام به خيره.. نكرد عوض رو حالتش هم باز محمد

 تو لباس همون با و نكردم سر چيزى حتى پارسا دیدنه هولِ از من که فهميدم و اومدم خودم به

 نگاه بود نشده وقت هيچ و ميگشتم همينطورى پارسا پيش هميشه من اما.. اومدم حياط به خونه

 !.. کنم حس خودم روى رو پارسا بدِ

 مدآ خوش و داد دست پارسا به محمد که کنم چيكار و بگم چى باید که بودم آورده کم واقعا دیگه

 !..کرد راحت حداقل رو یكى من خيالِ داخل، بریم بهتره گفتنه با و گفت

 به بشم آروم کمى که این براى هم من و شد شروع پارسا با مامان احوالِ و حال بساط خونه توى

 ..شد اتاق داخلِ هم  محمد و شد باز موقع همون در که بردم پناه اتاقم

 

 ..من.. من -

 

 .. گلرخ نگو چيزى ___

 

 ..بشه درست داستان دیگه روز دو نميخوام.. بگم رو چيز همه حالا همين بهتره محمد -

 ..بچگى از پارسا و من

 

 تو پارسا.. برادریه خواهر دیده هم به دیدتون..  شدین بزرگ و بودید هم با بچگى از.. آره آره ___

 ..ميدى نداشتته برادره مثلِ که پارسا واسه رو جونت هم تو و داره دوست خواهر مثلِ رو
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 !..وضع؟ این با گلرخ بهم بگو خودت اما

 

 پوووف و کشيد موهاش به دستى عصبى حالته به دست، همون با و کرد من به اى اشاره دست با

 ..کشيد حرصى

 

 ینا گلرخ مگه بده.. بياد هم بياد پسردایيش گفتم.. ميدونى هارو مرز و حد ميكردم فكر من ___

 و ميشى ظاهر جلوش حجاب بدونِ تو نميدونستم اما!.. ميكنه؟ تعریف ازش و داره دوستش همه

 ..نشدى نزدیك اینطورى من به حال به تا که ميگيریش آغوشت تو چنان همه از بدتر

 ..الله الا اله لا.. من گلرخ

 

 این به دیگه دیده یه با و دیگه جور یه نميخواى چرا.. بودم اینطورى پارسا با هميشه من محمد -

 ..کنى نگاه داستان

 

 تو و بگيره آغوشش به رو تو راحت نيست محرم تو به که یكى ببينم نميتونم من چووووون ___

 ..بدى جولوون جلوش وضع این با راحت هم

 

 عوض این با من انگار.. ميگه چى نميفهميدم اصلا!.. بود باور قابلِ غير برام محمد رووى این واقعا

 زا انقدر یا و کنم گریه ميخواست دلم.. بودم کرده بغل رو غریبه یه یا بودم رفته خيابون توى

 ..بگيرم آروم که بكوبم مشت سينش به حرص

 لباس اهمونج و رفتم حمام سمته به شالى و پوشيده هاى لباس برداشتنِ با و گفتم اى باشه بغض با

 ..اومدم بيرون و کردم تعویض رو هام
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 باز رو در.. نگفت هيچ اما دارم بغض چقدر که دید و کرده ناراحتم چقدر حرفاش با که دید محمد

 ..رفتيم مامان و پارسا پيش و اومد بيرون خودش بعد و زدم بيرون اتاق از من اول و کرد

 خبرى ها اونورى احوالِ و حال از داشت و بود نشسته پارسا کنارِ که مامان و پارسا روى به رو

 ..بود فهميده رو داستان همه انگار.. زد چشمكى و انداخت بهم نگاهى پارسا.. نشستيم ميگرفت،

 

 !..نميگيریا تحویل دیگه شدى عروس ___

 

   و پریسا!.. پارسا؟ چيه ها حرف این -

 ..خوبن؟ زندایى و دایى

 

 ..بيان نتونستن الان که  شرمنده.. ميان حتما عروسيت براى.. خوبن همگى ___

 

 ..شد پيشقدم مامان که بزنم حرفى ميخواستم

 

 !..ایشالا؟ که موندگارى دیگه ___

 

 ..ميمونم هم هميشه براى.. ميمونم آره بگه ميكردم خدا خدا و پارسا دهانِ به شدم خيره من و

 کاراى دنبالِ برم بعدم.. بخرم خونه یه و خونه دنبالِ بگردم باید اول.. ميمونم جون عمه بله ___

 ..بشه حل زودى کنه خدا فقط.. مطبم
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 خونه که زمانى تا راحت ميمونى همينجا.. ازینجا کردیم بيرونت ما حالا مگه.. خوبه خوبه ___

 !..بخرى

 

 ..نميشم شماها مزاحم.. جون عمه نه ___

 

 ..ها شدى لووس چه!.. غریبه خونه اومدى مگه!.. ميزنى؟ چيه ها حرف این!.. پارسا اِااااا -

 !..خریدى؟ چيا برام سوغاتى ببينم بگو

 

 !..باشم؟ خریده برات چيزى باید مگه بعدم.. شدم تو مثلِ تازه آره ___

 

 !..بيشعورى و خسيس که واقعا -

 

 ..دوستمه خونه ها چمدون!.. وروجك کردم شوخى ___

 

 ..عمه ميكنم اش آماده برات رو مهمون اتاق.. ها ميارى رو چمدونات همه ميرى ___

 

 ..چشم عمه، نكنه درد دستت ___
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 !..ساکتى چه!.. داماد؟ آقا خوبى شما

 

 تعریف شما از خيلى گلرخ ایران، برگشتين خوشحالم.. خوبيم هم ما.. شما مرحمتِ به ___

 ..ميكرد

 

 شدم هم تر حال خوش.. شدم خوشحال خيلى شما با آشنایى از منم.. داره لطف جان گلرخ ___

 ..داد نجات دختر این دسته از رو ما و شد پيدا یكى بالاخره اینكه از

 

 پااااارسااااا -

 

 جون تا و گرفتمش پشت از رسيد که من اتاق به!.. همانا پارسا رفتنه در و همانا من شدن بلند

 ..کوبيدم کمرش به داشتم

 نه.. مرفت دنبالش به هم من و رفت نشيمن سالنِ به و کرد فرار دستم از هم باز که نگذشت دقایقى

 ..شد بلند آشپزخونه از مامان صداى!.. مامان نه و بود سالن توى محمد

 

 گلرخ راستى.. اومد پيش براش کارى.. جان پارسا عذرخواست هم تو از.. رفت محمد مادر ___

 ..بيرون شام براى ميبرت و مياد شب گفت

 

 ..نشست کنارم هم پارسا.. کردم جمع رو پاهام و نشستم مبل روى آروم.. شد خالى بادم
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 نای تو ميدونستى هم اول از.. گلرخ بوده خودت انتخاب.. کرده تعریف برام بابات رو چيز همه ___

. .دارید تفاوت هم با آسمون تا زمين فرهنگ، عقاید، تفكر، توى شما.. دارى زیادى هاى سختى راه

 دستم یكى من کار اولِ همين.. بياد کنار اون هم جاهایى یه و بياى کنار تو جاهایى یه باید پس

.. ياىب کنار موضوع این با کن سعى هم تو.. کنم رفتار ها گذشته مثلِ نميتونم تو با دیگه که اومد

 ساله چندین اون.. بگو بهش هارو این هزارى تو اما!.. چيه هم به نسبت تا دو ما دیدِ ميدونم من

 هم با کنيد سعى نشو، دلگير ازش هم تو.. نميكنه درك رو چيزها این و کرده زندگى اینطورى

 .. بسازید رو زندگيتون

 ..بودى قبلا که موندى زشتى همون.. ها ندیدمت ساله چند.. ببينمت بيا حالا

 

 بعد به این از ميتونم و هست که کردم شكر رو خدا.. کرد تزریق وجودم توى آرامشى حرفاش با

 ..باشه راحت رازداریش از خيالم و بزارم درميون باهاش رو مشكلاتم

 ..گذاشتيم هم سر به سر کلى و کردم حمله بهش آخرش جمله با

 

 ..دیگه بخوابم شب ميتونم من مگه.. دیگه شد شب ميكردى صدام کاش.. مادر گلرخ ___

 

 ميكنم، نگاه آسمون به.. ميشم کشيده بيرون ها گذشته از و ميام خودم به خانوم عزیز حرف با

 !..غرقم هام گذشته توى و حياطم تو که ساعته چند نميدونم اصلا و شده تاریك هم واقعا

 ..گرفتن وضو به ميكنه شروع و ميشينه حوض کنار و مياد حياط به که ميبينم رو خانوم عزیز

 

 ..نشدم زمان گذر متوجه اصلا.. خانوم عزیز ببخشيد -
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 !..بود عجيب ميشدى متوجه مادر، ميدونم ___

 

 ..گرفتن وضو به ميكنم شروع و ميشينم کنارش هم من.. ميخندیم دو هر

 هخوشبخت من و نيست غمى هيچ انگار که ميگيرم آرامشى چنان.. ميخونيم خانوم عزیز با رو نماز

 ..خوشبختم

 و اومدم بيرون آشپزخونه از هم من ها ظرف شستن از بعد و خوردیم خانوم عزیز کنارِ در رو شام

 و خونه از من بخاطره بودم، اش شرمنده.. نشستم خانوم عزیز کنار و رفتم نشيمن سالنِ به

 ..بود شده غافل زندگيش

 

 پيشِ اومدى و کردى وِل رو زندگيت و خونه من خاطره به.. خدا رو تو کنيد حلالم خانوم عزیز -

 ..کردم گُم رو روزم و شب که منى

 

 هم شكمت توى بچه این و دارى مشكل کلى هم تو ميدونم.. مادر ميزنى چيه ها حرف این ___

 من درد از بدتر که دردت دیگه.. کن توکل خدا به و بيار طاقت اما.. کرده برابر دو رو مشكلاتت

 ..بشم فدات ميگذره.. نيست

 

 خودم مثلِ هم خانوم عزیز.. ميشينيم فيلم تماشاى به مشغول عزیز با شب نصف دو ساعت تا

 عزیز از بعد و ميندازم رو جاها ميشه، تموم که فيلم.. ميده حرصم شدت به همين و کردم بدخواب

 مه غروب تا اینكه با خانوم عزیز.. ميكشم دراز کنارش آخر در و ميرم بهداشتى سرویس به خانوم

 ..بود رفته بخواب نزاشته، بالشت روى سر که چرا بود خسته شدت به انگار اما بود خوابيده

 .. ميكشم شكمم روى آروم رو دستم.. ميكشم سرم روى رو پتوم و ميزنم غلتى هم من
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 جمعِ تو بياى ميخواى تو بفهمه هم بابایى.. دارم دوستت خيلى من..  ها نخورى غصه جان مامان

 ..ميشه خوشحال کلى بيارى، درمون تنهایى از و نفرمون دو

 بياد باید پارسا و ماه دو توى ميرم دیگه وقت چند.. نكنه باز سر بغضم ميكنم سعى و ميكشم آهى

 ..ندارم دیگه هيچى اطرافيام براى زحمت جز.. ببره دکتر به رو من تا

 زا تر خسته.. ميده تسكين رو داغدارم قلب ميشه بلند نهادم از که آهى انگار.. ميكشم آه هم باز

 ..ميزنم پَر گذشته به هم باز آگاه ناخود اما کنم فكر چيزى به بخوام که هستم اونى

 

 هب پارسا هم قبلش ساعت دو.. افتادیم راه رستورانى سمته به هم با و اومد دنبالم شام براى محمد

 !..بشه همخونه ما با فعلا و بياره ما خونه به رو هاش چمدون تا رفت دوستش خونه

 محمد و خودم به رو کاممون و باشم دلخور نگذشته عقدمون جشنِ از شب یك هنوز نميخواستم

 ..ميشد مُشت حرص شدته از هام دست ميفتادم، محمد رفتارِ یادِ که هربار اما کنم زَهر

 ..شد مانع حرفش با که بشم پياده ميخواستم.. کرد توقف رسيد که رستون به

 

 رو تو صبح وقتى بدون هم تو اما کردم خواب رو چيز همه اولى روزِ ميدونم.. گلرخ ببخشيد ___

 مه باز.. نازنينيه پسره واقعا.. بودم شده آشنا دیشب از هم پارسا با.. رفتم وا اصلا دیدم اونجورى

 ..شرمندنتم

 

 ..کردم تموم رو چيز همه لبخندى با و ندادم کشش این از بيشتر

 بودم نگفته محمد به چرا که رو سكوتم دليلِ هم من و زدیم حرف چيزها خيلى از رستوران توى

 فكرهاى بخاطره ملى محمد و گفتم رو کنن صدا و سر و بيفتن راه ماشينمون پشته دارم دوست
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 گرفت قول ازم.. دید نخواهد و نميبينه مهتاب مثلِ رو من وقت هيچ گفت و شد ناراحت مزخرفم

 .. رد یا ميكنه قبول یا حالا کنم مطرح رو دارم اى خواسته هر بعد به این از

 که حالا دادم قول خودم به هم من و زدیم حرف زندگيمون مهمه چيزهاى از کلى طورِ به اونشب

 که کنم رفتار جورى کنم سعى حداقل اطرافيانم با هم من اومده، کوتاه همه این بخاطرم محمد

 !..نميشه ناراحت و داره دوست محمد

 و پيدا هم رو اش علاقه مورد خونه و بود شده ساکن مهمان اتاقِ توى پارسا.. گذشت یكماه

 مه دیگه یكماه به حداقل که اش خونه کردنِ تميز و تعميرات از بعد بود قرار و بود کرده خریدارى

 براى و بود زده که ميشد اى هفته یك هم مطبش!.. بره خونه این از و کنه مكان نقلِ بود، نياز

 ..کرد دعوت شيكى رستورانه به شام براى رو همه هم شيرینيش

 پارسا و من.. بود کرده آرومم کلى امر همين و بودن شده هم براى خوبى دوستاى پارسا و محمد

 کرده مشخص رو مرزى و حد کارهام و رفتارها براى هم من و نميكردیم رفتار سابق مثلِ دیگه هم

 ..بودم

 مک کم داریم، بسيارى وقت تابستون تا ميدونستم چون اما و بودیم کرده شروع هم رو جهاز خرید

 ..ميكردیم خرید استرسى هيچ بدونِ و فرصت دلِ با و

 مرتضى عمو اما بود پایين محمد.. بود کرده دعوت رو اش خانواده و محمد مامان شام براى امشب

 کنارم فاصله کمى با و اومد بيرون اتاقش از هم پارسا.. پایين بودن نيومده هنوز زهرا خاله و

 ..زدن حرف به کرد شروع و نشست

 

 !کنار گذاشتى که هم درس ميبينم خانوم گلرخ ___

 

 ..نگرفتن که بگيرن جشن برام بود قرار بعضيا و گرفتم که ليسانس والا -
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 جشن شد، تموم درست تا!.. کنى ازواج زودى این به قراره شما نميدونستم من جان بابا والا ___

 ..نرسيدیم التحصيليت فارغ جشنه به دیگه گرفتى عقد

 

 ..شد مانع محمد بدم، رو بابا جوابه خواستم تا

 یكجا ميدم قول خودم شدى، قبول ایشالا اگه کن شرکت کنكور فوق، براى شما جان گلرخ ___

 گيرم،ب برات مفصل جشن یه ارشد، کارشناسى براى قبوليت هم و التحصيليت فارغ براى هم یعنى

 !..خوبه؟

 

 درس حالاها حالا ميكردها، تشویقم اینجورى یكى منم!.. ها گلرخ دارى شوهرى چه.. به به ___

 ..ميشدم خودم براى چيزى یه و ميخوندم

 

 !..بخونى؟ چى ميخواستى دیگه.. گرفتى دکتراتم دیگه که تو.. لووس -

 

 ..زهرا خاله و مرتضى عمو استقبالِ به رفت مامان و شد بلند در صداى بده جواب خواست پارسا تا

 ادامه بود شده ذکرم و فكر همه.. بخوریم شام تا نشستيم ميز دور همگى زدن، حرف کمى از بعد

 لىعم رو اون و کرده فكر خوب بهش یعنى بزنه وقتى و نميزنه حرفى محمد ميدونستم.. تحصيل

 ميدونستم که امسال.. شدم خوشحال خيلى بخونم درس داشت دوست هم محمد اینكه از.. ميكنه

 هک گرفتم رو تصميمم دیگه سالِ براى اما!.. نيستم بخون درس عروسيم، جشنِ و جهيزیه خریده با

 ..کنم نام ثبت کنمور براى و بخونم درس حتم به

 

 !..نميخورى؟ رو شامت چرا گلرخ ___
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 خواستم.. غرقم تحصيل ى ادامه فكره تو که ميشه اى دقيقه چند فهميدم زد محمد که حرفى با

 ..کرد پيشدستى پارسا که بزنم حرفى

 

 به ها اونموقع منم!.. جون؟ عمه نه مگه!.. بپرس ام عمه از دارى شَك.. همينطویه گلرخ این ___

 ..ميدادم غذا بهش و ميشدم متوسل  زور

 

  

 بار سوپ دیگ یه منم عمه.. بخوره زیاد سوپ باید بود گفته هم دکتر و بود شده مریض روز یه

  روزاون منم.. نميخورد که نميخورد کردیم هرکارى.. بفرماین ميل خانوم تحفه این تا بود گذاشته

 ینا بخور بيا گلرخ گفتم و اتاقش رفتم و ریختم سوپ کاسه یه.. بود رفته سر بدجور ام حوصله

 خسر چون بخورى نميتونى که شامم صبح، فردا تا ها ميميرى گشنگى از نخورى اگه که رو سوپ

 رو سوپ اى گنده لبخنده با منم.. نميخورم که نميخورم و ندارم دوست سوپ گفت!.. کردنيه

 يدميترک!.. نه.. بشينما کامل که نه البته شكمش، رو نشستم.. تختش کنار عسلىِ رو گذاشتم

 قاشق یه هى منم بده، فحشم ميكرد باز که دهن.. بخوره تكون نتونه کردم کارى فقط اونموقع،

 کنش ول یكى من نكنه تموم رو سوپ تا فهميد که شد اینجورى.. حلقش تو ميریختم سوپ

 خوب که هم الحق و ميكردم پياده براش رو راهكار این نميخورد چى هر بعد به اونروز از.. نيستم

 !..ميداد جواب

 

 این با.. خنده از بود شده سرخ که مرتضى عمو.. خنده زیر زدن همه شد تموم که پارسا حرفه

 خوش جا هام لب روى لبخندى هم طرفى از و بودم شده سرخ خجالت از پارسا خاطراته تجدید

 رد سرش خاطره تعریفه این بخاطره رو تلافيش تا بودم شدنمون تنها منتظره فقط.. بود کرده



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 154 

 حال رد،ک تعریف پارسا که داستانى این با نميدونستم و کنم نگاه محمد به نميكردم جرأت!.. بيارم

 دیدم کردم نگاه که محمد به!.. بده نشون العملى عكس چه ميخواد بعداً و چطوریه روزش و

 من ميكرد فكر هم شاید.. نشده ناراحت که کردم شكر رو خدا.. هاشه لب روى محوى لبخنده

 تدس از هم دبيرستان تا که نداشت خبر و درمياورده سرم رو بلاها این پارسا که بودم بچه خيلى

 کلى نگاهش توى.. کرد نگاهم و آورد بالا رو سرش کرد، حس که رو نگاهم.. بودم عاصى پارسا

 راهكار که چرا بود ممنون خاطراتش تعریفِ بخاطره  پارسا از انگار ميكردم حس من و بود ها حرف

 !..بياره در سرم رو بلا این نخواد هم محمد که ميكردم خدا خدا فقط!.. بود داده یاد بهش رو خوبى

 جدا بخاطره من چقدر و کرد مكان نقل جدیدش خونه به دیروز پارسا.. ميگذشت هم پىِ از روزها

 تنيس قرار دیگه بعد به این از که چرا است احمقانه کارم گفت پارسا چقدر و کردم گریه شدنش

 !.بشه مستقل باید هرکس فقط و باشه بينمون جدایى

.. بودیم جهيزیه خرید مشغولِ هم مامان و  من و بودن شده کارهاشون درگيره محمد و پارسا

 ..ميكردن همراهيمون محمد یا و زهرا خاله هم گاهى

 طول هفته دو.. کرد برآورده رو ام خواسته هم محمد و بشه دیوارى کاغذ ام خونه ميخواست دلم

 مونده باز دهنم تعجب از برد خونمون به رو من محمد وقتى و برسه اتمام به خونه کاره تا کشيد

 ..بود شده محشر خونه واقعا.. بود

 ..شد آماده جهيزیه نصف زدنى بهم چشم توى و شد برده خودم خونه به مستقيم بزرگم وسایلِ

 ميخواست دلم و بشه چيده خونه زود انقدر نميخواستم و بود زود فعلا وسایل چيدمان براى

 خونه محمد.. بریم لوستر خریده براى محمد با بود قرار فردا.. کنم رو اینكار عروسيم نزدیك

 بریم و بشه صبح زودتر چه هر ميكردم شمارى لحظه و خوابيدم خودمون خونه هم من و خودشون

 ..خرید براى

.. کنيم نصبشون خونمون تو امروز همين تا بریم گفت هم محمد و کردیم خریدارى رو لوسترها

 ..بخوریم خونمون توى تا گرفت غذا بيرون از هم نهار براى

 ..کرد نصب رو خواب اتاق و آشپزخونه پذیرایى، لوسترهاى محمد تا کشيد طول ساعتى یك
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 قعش با رو چيزش همه که خونه این توى رو زندگيم ميخواست دلم بيشتر ميگذشت که لحظه هر

 ..کنم شروع بردیم، کرده فراهم

 

 ..گشنگى از دیگه ميميرم دارم.. رو نهار ضعيفه بياااااار ___

 

 ..ضعيفه نگو من به نگفتم بهت صدبار مگه -

 

 !..خوبه؟ هرکول!.. بگم؟ چى!.. دیگه اى ضعيفه خُب ___

 

 !..منى برابره سه که تویى که هرکول!.. محممممممممد؟ -

 

 ور نهار بيار بعد بخونم بزار.. نخوندم نماز.. آخخ آخخ.. نخوردم نهار جا به رو تو تا رو غذا بيار ___

 ..خانومم

 

 وضو هم من ميخواست دلم که انقدرى.. شدم خوندش نماز محو منم و خوند رو نمازش محمد

 ومرو به حال به تا و نميخونم نماز بود فهميده محمد.. خوندن نماز به کنم شروع کنارش و بگيرم

 يشپ اعتقاداتش مثلِ تا نميكرد مجبور منو که رو رفتارهاش این داشتم دوست خيلى.. بود نياورده

 !..برم

 

 ..رو نهار بيار!.. ضعيفه؟ ميكنى سِير کجا ___
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 روش هم رو مصرف یكبار هاى ظرف و انداختم زمين روى اى پارچه و رفتم بهش اى غرّه چشم

 ..دادم قرار کنارش هم ها نوشابه و.. گذاشتم

 ..نشستم پاش روى هم من و نشست محمد

 

 !..بخواد؟ خدا نيست بد که جاتون ___

 

 ..عاليه هم خيلى!.. نه -

 

 ..قزوینه پا سنگه.. گلرخ نيست رو که رو ___

 

 ..خوردم رو اش همه که چسبيد بهم انقدر.. غذا خوردنِ به کردیم شروع.. نگفتم چيزى و خندیدم

 

 رووت رو پارسا راهكاره ميشدم مجبور وگرنه خوردى رو اش همه که خوبه خانومم آفرین ___

 ..کنم پياده

 

 ..ميكنم چيكار من ببين.. کنى رو کار این یكبار ميخواد دلم محمد خدا به -

 

 ..شد خَم رووم و گردوند برم خودش سمته به و نشوند زمين به پاش روى از رو من
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 !..هووم؟!.. کنى؟ چيكار ميخواى مثلا ___

 

 ..ببی.. کن امتحان تو -

 

 تكون خواستم تا و بزارم زمين رووى رو سرم کرد مجبورم و شدم ساکت که شد خم رووم قشنگ

 اشك هام چشم از خنده بخاطره تا داد قلقلكم انقدر و کرد شروع رو دادنش قلقلك بخورم،

 تا ودب نمونده برام جونى دیگه اما گذشت چقدر نميدونم.. کنه ولم ميكردم التماسش و شد سرازیر

 وىر که هاش لب با که کنم نثارش آبدار فحش چندتا و کنم باز رو دهنم خواستم.. کرد ولم اینكه

 ..کرد آرومم یكباره به و شد مانع گرفت قرار هام لب

 

 خودت مثلِ منم.. دیگه ميشه همين ميمونيم بيدار شب نصف تا.. عزیزم پاشو.. گلرخ.. مادر ___

 !..کردى

 

 باز هاى چشم با ميكنم حس و بودم خواب که انگار نه انگار اصلا.. ميكنم باز آروم رو هام چشم

 ..بودم غرق هام گذشته توى

. .ميگيره ام خنده ميبينم که رو ساعت.. ميشه بلند جاش از داره که ميكنم نگاه خانوم عزیز به

 خواب ساعتِ.. ميكرد غُرغُر داشت خانوم عزیز همين براى پس.. ميده نشون رو نيم و یازده ساعت

 !..کرده تغيير من وجود با هم بيداریش و

 اب وقتى و کردم ترشى هوسِ ميكنم احساس.. ميخوریم و ميكنيم آماده رو صبحانه خانوم عزیز با

 ..ميخنده ميزارم درميون خانوم عزیز
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 ..شد؟ معلوم جنسيتش که هم ات بچه ___

 

 !..کِى؟ -

 

 .. پسره کاکل دلته، تو که اون افتاده دلم به.. کردى ترشى هوسِ ميگى دارى.. مادر وا ___

 

 که بشه همونى ایشالا.. هوووووورااااااااا!.... بردم رو بودم بسته محمد با که شرطى یعنى وااااااااى -

 ..خانوم عزیز ميگى تو

 

 بيارم ترشى ام خونه از برم منم بده، انجام رو امروزت روى پياده برو.. مادر باشه سالم ایشالا ___

 ..برات

 با خانوم عزیز نميخواست دلم.. ميكنم همراهيش در دمِ تا هم من و ميره اش خونه به خانوم عزیز

 هب که بود ترشى به انقدر ویارم اما.. برگرده و بره اش خونه تا بخاطرم کمردردش و پادرد وضع این

 تهخواس به تا آدم و چيه ميگن که کردن ویار ميفهمم حالا و کنم سرکوبش نتونستم عنوان هيچ

 !..نميگيره آروم نرسه دلش

 الح بى و تنبل انقدر که حاملگيه بخاطره مطمئنم.. شده چِم نميدونم اصلا.. بشينم ميخواد دلم

 به ميزنم پَر رفتن راه حينِ در.. زدن قدم آروم به ميكنم شروع و ميزارم کنار رو تنبلى.. شدم

 ..ها گذشته
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 اما بزنه حرف موضوعى موردِ در باهام ميخواست پارسا چندبارى.. ميگذشت سرعت به روزها

 فرصت دلِ با باید.. مهميه خيلى موضوع ميگفت بهم حسى بود که چى هر.. ميشد منصرف هربار

 ..ميكشيدم حرف ازش و کنار ميكشيدمش

.. رستوران بریم شام براى بود قرار امشب بود برجا پا دوستيمون همچنان که دانشگاه دوستاى با

 هم رو مبين حتى.. بودم کرده دعوت عقدم براى رو همه و کردم ازدواج ميدونستند همگيشون

 .. کرد عذرخواهى کلى  و بره ميخواد ایران از مدتى گفت که بودم کرده دعوت

 !.. بود کرده قبول درجا خواسته، خدا از هم پارسا و بود گفته هم پارسا به محمد امروز براى

.. مبپيوندی ها بچه به ازونجا و پارسا دنبالِ بریم و بياد پایين محمد تا بودم منتظر آماده و حاضر

 ماشين یه با همگى بهتر، چه که بودیم گفته هم ما و نداره رانندگى حوصله بود گفته پارسا

 !..ميریم

 رو ساعتش داشت و نبود من به حواسش.. کردم نگاهش حرص با اومد پایين ها پله از که محمد

 ..ميبست

 

 !..ميشم حاضر هميشه تو از زودتر من!.. محمد نشدى زن خوبه -

 

 !مگه؟ حالا بده!.. دیگه ميزدم تيپ تو براى داشتم ___ 

 

 بهش ميپوشيد که چى هر.. بود شده هم تر جذاب حالا و بود جذاب واقعا.. کردم نگاهش دقيق

 هاش لباس همه اما نبود، آنچنانى و مارك هاى لباس دنبالِ و بود معتقد و مؤمن که این با و ميومد

 ..مينشست دلم به و بودن شيك
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 تند اپ حياط سمته به شد دیر بریم گفتنه با و رفتم بهش اى غرّه چشم نشه پررو اینكه بخاطره

 ..کردم

 

 ..رفته آب کمى کنم فكر مانتوت این خانوم گلرخ ___

 

 و ودب کوتاه کمى از بيشتر کمى کنم عرض چه که کمى مانتوم این.. چيه منظورش ميدونستم خوب

 هک هم اونجا و ميایم و ميریم ماشين با که فكر این با و داشتم دوستش خيلى اوصاف این همه با

 ..بودمش پوشيده بریم، نيست قرار جایى و رستورانيم تو فقط

 

 !..ها؟ بودم شما با ___

 

 ..ميز پشته منم و رستورانه اونجا که بعدم!.. دیگه ماشينيم تو محمد -

 

 !..خانوم باشه ___

 

 حرص از پوفى.. بودمش شناخته خوب و نيست دلش روى از هاش خانوم باشه این ميدونستم

 شاملِ محمد رضایتمندِ لبخنده.. دویدم کوچه به مانتوم تعویض با و رفتم اتاقم به سریع و کشيدم

 تر سخت بخاطرت سهله، که مانتو!.. نميدمش دنيا به رو لبخند این من گفتم دلم توى و شد حالم

 !..ميكنم تغيير هام این از بيشتر بخواى تو حتى و ميدم انجام هام این از
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 يرونب اش خونه از ثانيه چند از بعد هم پارسا و نشستم عقب رفتم من رسيدیم که پارسا خونه به

 ..افتادیم راه کردن، احوال و حال و شدن سوار از بعد و زد

 

 !..ها زدى تيپ خوب خان پارسا _

 

 !..که نميرسيم شوهرت پا به والا ___

 

 !..زدى تيپ کى براى تو.. زده تيپ خانومش براى شرهرم -

 

 !..سىک بى و تنهایى از مردم بخدا.. بزنم تور امشب رو یكى بتونم بلكه بزنم تيپ گفتم منم ___

 

 ..بكش خط که رو یكى من دوستاى دوره -

 

 !..بالاسرشون آقا بشه من مثلِ یكى که باشه خداشونم از باید دوستات والا ___

 

 !..نيستن بالاسر آقا بى کدومشون هيچ.. ميبينى مياى خودت الان والا -

 

 !کدومشون؟ هيچ ____
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 ..اووهووم -

 

 سكوت دو هر دیگه اما داشت منظورى آخرش سوالِ کردن مطرح از کردم حس چرا نميدونم

 ..!نميشناخت که رو من دوستاى از کدوم هيچ که پارسا وگرنه ميكرد شوخى که حتم به.. کردیم

 هس آخر در و کرد پارك رو ماشين محمد.. رسيدیم بودیم، گذاشته قرار ها بچه با که رستورانى به

 تدوس همچنان بقيه و بودن کرده نامزد هم با دونفر فقط ها بچه بينِ.. شدیم رستوران وارده نفرى

 .. بودن

 چند از رو پارسا مهسا، که افتاد یادم تازه.. کردیم پرسى احوال و سلام رسيدیم که جمعشون به

 هميشه مثله ما انگار و بودن اومده همه.. کردن احوال و حال گرم هم با و ميشناسه پيش سالِ

 جاى محمد کنارِ هم پارسا و نشست کنارم هم محمد و نشستم مهسا کنارِ.. بودیم آخر نفراته

 ..گرفت

 

 !..نيومده؟ چرا عرفان!.. خانوما؟ خانوم خبرا چه -

 

 ..بودم بر از رو هاش حالت همه و ميشناختم دست کفه مثلِ رو مهسا!.. کرد بغض کردم احساس

 

 ..ميایم و بشوریم رو هامون دست ميریم مهسا و من جان، محمد -

 

 !..بيام؟ باهاتون ميخواین ___
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 ..بغله همين.. محمد بابا نه -

 

 ..برید.. عزیزم باشه ___

 

 ..نبود داخلش کسى شكر رو خدا.. کشوندم بهداشتى سرویس سمته به و گرفتم رو مهسا دسته

 

 ..بينتون؟ افتاده اتفاقى!.. مهسا شده چى -

 

 !..گلرررررررخ؟ ___

 

 !..چرا؟ گریه آخه.. مهسا شده چى.. سرم بر خاك -

 

 ..گلرخ.. نميتونم من آخه.. من.. من.. کشور از خارج برم ميخوام من ميگه عرفان.. گلرخ ___

 

 آخر در عرفان که بود روشن برام روز مثلِ.. ميشه این که ميدونستم.. گرفتمش آغوشم توى

 خودش بهتره ميگفتم هربار اما بگم بهش ميخواستم رو این بارها.. ميكنه جدا مهسا از رو راهش

 بينيمب بعد تا نفهمن چيزى فعلا بقيه حداقل تا کنم آرومش کردم سعى.. نكنم دخالت من و بفهمه

 !..ميشه چى
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 گهدی رو این و بود خودش توى حسابى مهسا اما خندیدیم و گفتيم کلى و بود خوبى شبه اونشب

 پارسا، آخر در و مهسا کردنِ پياده از بعد و اومد ما با هم مهسا برگشت موقع.. بودن فهميده همه

 ..رفتيم خونه سمته به

 ..برگشت من سمته و کرد پارك رو ماشين که محمد

 

 !..امشب؟ بود چِش مهسا.. گلرخ ___

 

 ..کشور از خارج بره ميخواد عرفان.. عِر.. بگم چطورى محمد -

 

 يگمم اینه واسه نميخوره درد به مزخرف هاى دوستى اینجور ميگم وقتى!.. بابا اِاِیيييييييى ___

 ..ها

 !..ميگفت زودتر مردم خُب.. کشور از خارج بره ميخواد فهميده تازه وقت همه این بعد

 

 ..خيلى.. محمد داشت دوستش خيلى مهسا -

 

 مميبين رو خانوم عزیز ميكنم باز که رو در.. ميكشه بيرون هام گذشته تو از رو من حياط در صداى

 ..ميگيره اش خنده هم خانوم عزیز که ميزنه برق هام چشم چنان.. دستشه ترشى کوچك دبه که

 رو دبه.. ميدارم نگه رو خودم خيلى اما بخورم و کنم باز رو درش حياط توى و همينجا ميخواد دلم 

 هب هم با و ميبندم رو حياط در ميشه خونه واردِ خانوم عزیز اینكه از بعد و ميگيرم خانوم عزیز از

 ..ميریم آشپزخونه سمته
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 ..اینجورى ميكنى ضعف.. مادر نخور زیاد ___

 

 ونهخ تا رو راه همه این ام شرمنده.. نكنه درد دستت واقعا.. عاليييييييييى.. خانوم عزیز عاليه -

 ..گشتى بر و رفتى ات

 

 ..کنم درست ناهار من بشين، برو تو.. ميزنى چيه ها حرف این.. مادر جونت نوشِ ___

 

 ..ميكنيم درست هم با!.. خانوم؟ عزیز چى دیگه -

 

 الانم.. کردن شَك ها همسایه اما.. کنم وارد بهت استرس وضعت این با نميخوام مادر راستى ___

 اش خونه از تا داده پول من به که بهشون گفته پارسا.. کردن پچ پچ کلى اومدم و رفتم خونه دم تا

 ..نميكنن باور راحتى این به مردم این ميدونم اما کنم رسيدگى و نگهدارى

 

 بلد رو محدوده این حسابى و درست که محمد!.. بشه؟ ميخواد چى مگه.. خانوم عزیز چى یعنى -

 الح به تا رو من که ها همسایه.. نمياد گيرش چيزى اینجا، بياد دوصد یك بگيم اگه تازه.. نيست

 ..کنه شَك بخواد که ندیده عمرش به محمد که هم شما و ندیدن

 

 و ادنمي پيش مشكلى که ایشالا.. کنيم حلش داره اى چاره اگه حالا بگم گفتم.. مادر بگم چى ___

 ..زندگيت خونه سره ميرى زود زودیه به
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 چاق اى ذره هنوز.. ميخورم ناهار زیادى اشتهاى با و داشتم ضعف بودم خورده که ترشى بخاطره

 ..باشم حامله نميكنم باور هنوز هم خودم و نشدم

 اتاقم به و ميكنم عذرخواهى ميكنه، نگاه تلوزیون داره که خانوم عزیز از و ميشورم رو ها ظرف

 ناخود ميزارم هم روى که رو هام چشم.. ميكنم آلودگى خواب احساسِ انقدر چرا نميدونم.. ميرم

 ..ميكشم پَر ها گذشته به آگاه

 

 مهسا و رفت ایران از هميشه براى پيش هفته عرفان.. بود گذشته عرفان و مهسا داستانِ از ماه دو

 نره و بشه پشيمون عرفان شاید که ميداد واهى اميده خودش به وقت چند این توى.. شد داغون

 رپَ  اميدش همه یكباره به خواست حلاليت و زد زنگ بهش فرودگاه توى عرفان که پيش هفته اما

 ..رفت و زد

 طرفى از.. بودم ام جهيزیه تكميلِ و عروس لباس و تالار دنبالِ و بود عروسيم به نزدیك طرفى از

 ..ميرفتم کلنجار باید هم اون با و بود ریخته بهم رو اعصابم افسردگيش و مهسا هم

 هاى سوال و ميكرد پيچم سوال مهسا درمورد خيلى و بود شده مشكوك رفتارهاش هم پارسا

 هک هم هربار و شده مهسا عاشقِ پارسا اینكه به ميكردم شَك کم کم داشتم.. ميپرسيد گوناگون

 !..ممكنه غيرِ این نه ميگفتم خودم با ميومد سراغم به فكر این

 كنهمي وِل زودتر رو مطب بخاطرم بود گفته هم پارسا و بودم گذاشته قرار کافه توى پارسا با امروز

 حرفى هم بابا مامان با حتى.. نگفتم هيچ موضوع ابن درمورد محمد به.. است کافه پنج ساعت و

 ایقىدق و رسيدم کافه به پنج ساعت سرِ.. مهسا دیدنِ برم ميخوام گفتم همگيشون به فقط و نزدم

 .. شد پيدا اش کله و سر پارسا هم بعد

 ..کردم نگاهش خيره احوال، و حال از بعد

 

 ..شدم نگران ببينى، رو من ميخواى گفتى و زدى زنگ!.. گلرخ؟ شده چيزى ___
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 !..شده چى بگى باید تو -

 

 !..خوبى؟ گلرخ!.. بگم؟ باید من ___

 

 مورده در باهام ميخواى هى ميكنم حس چرا.. چته هست معلوم هيچ.. بگى باید تو آره -

 ..ميشى پشيمون هم هربار و بزنى حرف موضوعى

 جونه به خوردم مشكل به هرجا.. هستى خوبى راهنماى و برادر پشتيبان، حامى، برام تو پارسا

 ترینى نزدیك برام که تویى که شده چى الان پس.. اومدى ذهنم توى تو فقط و فقط مامان،

 !..ميكنه نابودت داره و جونت به افتاده خوره مثله چيزى ميكنم احساس

 

 در باهات که ميخوام و ميخواستم آره.. نيست هيچى خدا به.. خواهرى بشم فدات من الهى ___

 همه میك باید و نيست زمانش فعلا ميبينم ميكنم فكر خوب وقتى اما.. بزنم حرف موضوعى مورده

 باهات و ميام شد اوکى شرایط منم زندگيت، خونه سره برو و کن ازدواج تو فعلا حالا.. بگذره چيز

 ..ميزنم حرف

 

 !..مهساست؟ سره موضوع -

 

 ..کرد جور و جمع رو خودش زود اما پرید رنگش و شد پاچه دست که کردم احساس
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 !..هم با ميزنيم حرف بعدا که گفتم گلرخ ___

 

 ودم شده مطمئن دیگه حالا!.. کيه؟ مهسا اصلا و داره مهسا به ربطى چه نگفت چرا!.. نه نگفت چرا

 بگم پارسا به رو عرفان موضوع ميخواستم.. داره ربط مهسا به پارسا هاى پریشونى حال همه که

 من بزنه باهام رو دلش هاى حرف خواست موقع هر گفتم خودم با.. کردم سكوت چرا نميدونم اما

 رو جریان دیگه اونموقع مصممه، هم باز دیدم اگه و ميزارم درميون باهاش رو عرفان موضوع هم

 ..بكنه رو فكرهاش خوب تا ميگم مهسا به

 دلم.. اومدم ماشين با که گفتم و کردم تشكر که برسونتم خواست پارسا خداحافظى موقع

 همين براى ميشم دیوونه که ميكنم خيال و فكر انقدر ميدونستم چون خونه برم نميخواست

 مدمح مثلِ نميتونه هيچكسى رسيدم نتيجه این به و کردم عوض محمد مغازه سمته به رو مقصدم

 !..کنه آرومم

 اش مغازه داخلِ وضعم، و سر کردنِ درست با و کردم پارك رو ماشين رسيدم که اش مغازه به

 آشنایى بودن کار به مشغول اش مغازه تو که اونهایى با و بود رفته اش مغازه به چندبارى.. شدم

 ..رفتم محمد سمته به و کردم سلامى لبخندى با همين براى داشتم

 

 ..رو مغازه کردین منوّر حضورتون با.. طرفا این از.. خانوم گلرخ به به ___

 

 ..دیدنم از بشى شاد یكم بيام گفتم.. آقامون سلام -

 

 !بودن؟ چطور خانوم مهسا.. خوشى؟ خوبى؟.. خانوم کردى خوب ___
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 خُب اما بيزاره دروغ از چقدر محمد ميدونستم و بودم ناراحت شدت به بودم گفته دروغ اینكه از

 !..بگم چيزى کسى به نشدم، مطمئن چيز همه از خودم تا نميخواستم.. نداشتم اى چاره

 ..بيرون بریم شام که اومدم من محمد.. خوبه.. آره اووووووم -

 

 !..دیگه؟ شما مهمونه.. به به ___

 

 ..آقا که نداریم شما و من -

 

 !..مگه؟ نيومدى ماشين با!.. وروجك ___

 

 !..کنم؟ چيكارش!.. آره -

 

 ..خونه برات بيارنش که ميسپارمش ها بچه از یكى به فردا من.. همينجا بزاریمش ___

 ..دیگه ربع یك تا ميام منم بشين ماشين تو برو و بگيرش من، سویچ اینم

 

 سویچ حساب این با پس نداره، دوست زیاد محمد ميدونستم اما بمونم اش مغازه تو داشتم دوست

 ..رفتم ماشينش سمته به و گرفتم رو

 تهران جاى جاى و بودیم ها خيابون توى شب نصف تا اونشب و اومد هم محمد بعد دقيقه بيست

 زا فلافل اون و کرد قبول آخر در که بگيره فلافل تا دادم گير انقدر هم شام براى.. کردیم وجب رو
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 و گرفت رو فلافل محمد!.. نبردم یادش از وقت هيچ و شد تر بخش لذت برام اى دیگه غذاى هر

 نم و زد غُر کلى محمد.. خوردیم رو ها ساندویچ بدبختى با شب تاریكيه اون تو.. ماشين توى آورد

 ..خاطره شد برام اش لحظه هر و خندیدم کلى هم

 

 ..داره کارت.. زده زنگ پارسا شو، بيدار.. مادر گلرخ ___

 

 غرق خاطراتم توى ميزاشت و نميكرد صدام کاش.. ميكنم باز رو هام چشم خانوم عزیز کرفه با

 ..بمونم

 ..ميدارم برش و ميرم تلفت سمته به

 

 !..شده؟ چيزى.. پارسا سلام -

 

 بپرسم رو حالت زدم زنگ.. بشه ميخواستى چى نه.. سلام عليك!.. شده چيزى گفت درجا باز ___

 !..نخواب هم زیاد گفت دکتر خوبه.. منم بيدارت گفتم منم خوابيدى گفت خانوم عزیز که

 

 ميره، هم روى هام چشم که هم موقع هر و ندارم حسابى و درست خواب اصلا من که نداشت خبر

 ..ميكنم خفه رو خودم خاطرات با

 

 !..الان؟ تا نشدى که اذیت!.. خوبه؟ دایى فندق.. خوبى؟ ببينم بگو حالا ___
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 زیاد هم تهوع حالت شكر رو خدا.. ها شدنم اذیت شروع تا کو حالا بابا نه.. بچه هم خوبم، من هم -

 ..خوبين؟ مهسا و تو.. ندارم

 

 از رو محمد اون کله ميرفتى ميشدى اذیت دیگه هيچى درد، بد که هم تو.. شكر رو خدا ___

 ..جشنيم کارهاى دنباله.. عزیزم خوبيم هم ما.. ميكردى جدا تنش

 

 خبر چى، بابام و مامان از.. بشيد خوشبخت اميدوارم.. خيلى.. پارسا براتون خوشحالم خيلى -

 ..دارى؟

 

 کلى عمه.. گفتم بهشون رو داستان هم من بودن، شده طاقت بى.. بودم اونجا دیشب آره ___

 هب کردم اضافه هم آخر در و گفتم بهشون رو داستان کلِ منم.. دیگه ميفهميدن باید اما کرد گریه

 جات که باشه راحت خيالشون هم تو بابته از و نزنن مادرش و پدر یا محمد به حرفى عنوان هيچ

 بيداد و داد با ميدونه چون!.. گرفته آروم فعلا ظاهراً.. ندارم خبرى هيچ هم محمد از!.. امنه امنه

 ..نميبره پيش از کارى

 

 مکن جبران ایشالا.. انداختم دردسر تو بد هم تو!.. شدن اذیت خيلى حتما.. بابام و مامان بيچاره -

 ..برات

 

 که ميام دیگه وقت چند.. نمياد بهت اصلا که درنيار رو ساله چهل زناى این ادا.. بسه بسه ___

 ..دیگه منو کرده بيچاره بياد، اینبار هم مهسا کنم فكر.. دکتر بریم
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 ..چهاردیوارى این تو گرفتم غمباد دیگه.. دلتنگشم هم من.. پارسا بيارش خدا رو تو -

 

 حالا!.. ميفهمه درجا.. کنم راهى خودم با هم رو مهسا هوا بى ميشه مگه.. ميرقصه نزده محمد ___

 ..ميشه چى ببينم بزار

 خيلى اما نره یادت روى پياده و ورزش.. کن مصرف موقع به رو داروهات بخور، غذا خوب گلرخ

 بهت رو اینها چندبار دیگه ببين.. نشو هم تنبل ولى باشه اندازه به خوابت.. نكن خسته رو خودت

 ..ها کردم تأکيد

 

 کارى دیگه.. برس کارهات به برو.. برسون سلام مهسا و بابام و مامان به.. چشم چشم چشم -

 !..ندارى؟

 

 ..خدافظ.. خانوم شق کله خير ___

 

 ..کنم کمك خانوم عزیز به شام براى تا ميرم آشپزخونه به ميزارم جاش سر که رو تلفن

 عزیز کنار چاى، فنجون دو ریختنِ و ها ظرف شستن از بعد و ميخوریم خانوم عزیز با رو شام

 ..ميشينم نشسته، نهارخورى ميز صندلى روى که خانوم

 

 ..کردى؟ فكرى ات بچه اسمه براى مادر ___

 

 ..من هم و باشه داشته دوستش محمد هم که باشه اسمى ميخواد دلم.. خانوم عزیز هنوز والا نه -
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 روزى اگه دارم دوست خيلى من رو اميرعلى.. ميكنيد انتخاب براش قشنگ اسمه یه ایشالا ___

 ..مادر کن فكر منم انتخابى اسمه به کنى انتخاب اسم خواستى

 

 ..اميرعلى شد بچه اسمه و شد تصویب الان همين از اصلا.. هام چشم جفت روى به اى -

 

 باید تو.. گفتم همينجورى و دارم دوست رو اسم این خيلى بخدا.. نزن رو حرف این.. مادر نه ___

 ..بپسنده شوهرتم و کنى انتخاب

 

 خيلى رو اسم این مطمئنم هم محمد.. قشنگيه اسمه هم خيلى.. ها حرف این خانوم عزیز وا -

 ..داره دوست

 

 به کارها انجام و کردن جور و جمع از بعد هم آخر در و ميزنيم حرف شب از پاسى تا خانوم عزیز با

 ..بخوابيم تا ميریم خواب اتاق

 اصلا ظهرم از بعد خوابه دليلِ به.. ميره خواب به نزاشته، بالشت روى رو سرش خانوم عزیز

 ..هام گذشته به ميرم سقف به شدن خيره با همين براى و نميكنم خواب احساسِ

 

 و تكميل جهيزیه بود، شده انجام خریدها بود، شده رزرو تالار.. بود مونده عروسيم به هفته سه

 .. بود شده چيده ام خونه
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 تحویل رو اون و بریم بودیم داده سفارش رو عروسم لباس که مزونى به اول محمد با بود قرار امروز

 و بریم بودیم، کرده انتخاب رو شلوارش و کت محمد و من که اى مغازه به هم اونجا از بعد و بگيریم

 ..کنيم خریداریش

 زاشتمن ببينه تنم توى رو لباس تا بياد باهام و بشه پياده کرد کارى هر محمد رسيدیم که مزون به

 تمنزاش هم یكبار حتى و بود پسندیده و بود دیده ژورنال توى یكبار فقط رو لباس.. نزاشتم که

 !..بزارمش خمارى توى عروسى شبه تا داشتم قصد و ببينتش تنم توى و بياد دوختش موقع

. .ميخواستم که بود همونى.. بود شده محشر.. کردم تن رو لباس خياط کمكه به رفتم که مزون به

 و چهل از بعد.. داشت امتداد کمرم قوسِ تا اش دنباله و بود شده کار زیبا بسيار هم توورش روى

 امثل و بود کرده اخم محمد.. بشم ماشين سوار و بشم خارج مزون از تونستم بالاخره دقيقه پنج

 اگه چون ميكنه تشكر ازم امروزم اینكاره بخاطره عروسى شبه ميدونستم.. بود قهر باهام

 ..ميرفت بين از شيرینيش همه ميدید، رو عروس لباس تنم توى امروز ميزاشتم

 شلباس نزاشت کارم تلافى به هم محمد.. رسيدیم فروشى شلوار و کت مغازه به ساعت نيم از بعد

 که چرا نداشت اهمين برام.. ها بچه مثلِ بود شده درست بود، گرفته ام خنده.. ببينم تنش توى رو

 ..بود راحت چيز همه از خيالم و بودم دیده تنش توى یكبار

 روز چند که هم هامون کفش.. مشكى کروات و ساده سفيد پيراهنِ همراه به مشكى شلوار و کت

 .. بود شده تكميل چيز همه دیگه و بودیم خریده پيش

 

 ..بخریم بریم.. مونده تاجم نيم آقایى -

 

 !..ببينم بيام چرا من.. دیگه بخر برو اونم ___
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 وت نخواستم فقط.. ها کردیم انتخاب رو عروس لباس همدیگه با خوبه.. دیگه نشو لووس محمد -

 ..ميره اش مزه خُب ببينيش، تنم

 

 ..خانوم گلرخ ميرسم خدمتت به عروسى شبه بزار ___

 

 ..محمدها شدى ادب بى خيلى -

 

 !..بمونى گشنه فرداش تا که بخورى شام نميزارم بود این منظورم من.. منحرفى جدى تو ___

 

 دو هر ميگى، راست تو آره گفتنِ با و نيومدم کوتاه موضعم از اما بودم شده ضایع که این با

 ..خندیدیم

 زیكا بعد و رفتيم بود کننده خيره و قشنگ هاى تاج نيم و تاج از پُر اش مغازه یك که پاساژى به

 .. کردم انتخاب رو تاج نيم یك بالاخره ها تاج نيم کردن اونور و اینور ساعت

 

 !..ميخوره؟ دردت به تاج نيم این ميدونى کجا از تو گلرخ ___

 

 ..اونشب بشم برات هلویى یه.. دیگه خریدمش که کردم صحبت آرایشگرم با محمد -

 

 ..دیگه هفته یه تا کووو.. بگيریم جشن بيا فردا همين ميگم.. به به به ___
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 ..ها گفتم چيزى به من باز محمد -

 

 ..خونمون تو بریم زودتر بخواد دلتم.. خانوم خب خيلى ___

 

 !..نخواد؟ که کيه -

 

 !..دشمن ___

 ..بود اومده بيرون افسردگيش و تنهایى لاك از دیگه و بود شده بهتر نسبت به مهسا

 همراه باهامون پارسا دیگه اما رفتيم بيرون دوستان جمعِ با هم دیگه بار سه دو وقت چند اون تو

 هم من اما مهسا شده پارسا ذکر و فكر همه که ميدونستم و بود شده تبدیل بقين به شَكم!.. نشد

 ارىک بتونم هم من و یياد حرف به خودش پارسا و بگذره عروسيم تا بودم کرده سكوت پارسا مثلِ

 ..براشون کنم

 و بيارن رو ها پرده ها نصاب تا بریم مون خونه به محمد با ها پرده کردنِ نصب براى بود قرار امروز

 ..ميشد تكميل کامل طورِ به خونه دیگه ميشد نصب هام پرده.. کنن نصب

 با رفتن، و ها پرده کردنِ نصب با و اومدن ها نصاب بعد دقيقه پنج رفتيم، که مون خونه به

 ..بيام بيرون خواب اتاق از تا کرد صدام محمد رفتنشون

 محمد.. شد سرازیر هام چشم از شوق اشك بود شده چيشده زیبایى به که وسایل و خونه دیدنِ با

 ..بودن نزاشته کم چيزى جهاز براى هم بابا مامان و بود گذاشته تموم سنگه چيز همه توى برام
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 !..آخه؟ چرا گریه.. دلم عزیز ___

 

 ،تو داشتنه بابته خدا از.. دارمت که مرسى.. هستى که مرسى.. خيلى.. محمد خوشبختم خيلى -

 ..ممنونم خيلى خيلى.. دورمن که عزیزایى داشتنه.. بابام مامان داشتنه

 

 شرك زنه مثلِ که نكن گریه حالام.. خانومم شدى که ممنونم تو از من.. من بشم تو فداى ___

 ..فيونا آهان اسمش بود چى ميشى

 

 دَر و رهقوا بد و زشت شرکه یه اونم و شرکى هم تو گفتم.. دستش از بشگون گرفتن با و رفتم جلو

 ..رفتم

 

 ..کبااااابى بگيرمت گلرخ ___

 

 فشار کمى با و در لاى گذاشت رو پاش محمد ببندم رو در خواستم تا و گذاشتم خواب اتاق به پا

 روى و افتادم که برم در خواستم و کشيدم جيغى هيجان و ترس از.. کرد باز آخر تا رو در دادن

 ..زد خيمه رووم و کرد استفاده فرصت از هم محمد و تخت

 

 !..بدقواره؟ و زشت شرکه اونم!.. شِرِکه؟ کى که ___
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 کردن غلط به که نده قلقلكم اونقدرى تا ميدونستم بستم، رو هام چشم.. آورد بالا رو دستش

 ..نميكنه ولم نيفتم،

 از و نشوند پيشونيم به طولانى و گرم بوسه محمد.. کردم باز رو هام چشم پيشونيم شدم گرم با

 آزادش دستِ با و کرد نگاهم و داد تكيه دستش به رو سرش.. کشيد دراز کنارم و رفت کنار رووم

 ..شد موهام با کردن بازى مشغولِ

 

 ..دختر؟ یا دارى دوست پسر تو گلرخم ___

 

 !..شوهملم؟ چى تو.. پسر کاکل.. پسر پسر -

 

.. موهاش و ها چشم مخصوصا بره، تو به کلاً که دختر به.. دارم دوست دختر من!.. چِل و خل ___

 ..زبونش با اووووووم

 

 !..زبونش؟ -

 

 زبونت همين با اصلا نگو دیگه که منم.. ميدى قورت درسته زبونت این با رو همه.. دیگه آره ___

 ..کردى خرم

 

 ..ميكنه خفه رو هوارش صداى زور به که ميگيرم گردنش از گازى چنان
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 هيچكسى ميشه راحت خيالم اینجورى.. بره خودت به هم بودنش وحشى.. آخخ آخخ آخخ ___

 ..بشه نزدیك بهش نميتونه

 

 کلى و ببينمش سرکارى که روزایى که باشه تو عينه که باشم داشته پسر یه دارم دوست من اما -

 ..برم اش صدقه قربون

 

 ..ها حسودم خيلى من.. برى من صدقه قربون باید فقط.. خانومم ميكنى بيجا شما ___

 

 ..ميشينم شكمش روى ميرم و ميشم بلند

 

 ..تو شد دختر اگه.. ميبرم من شد پسر اگه.. آقا ميبندیم شرط پس -

 

 ..ميشونه پاش روى رو من و ميشه بلند نشستم، شكمش رو من که همينطور محمد

 

 !..چى؟ سره شرط حالا.. خانوم قبوله ___

 

 بعدا.. ها کمه این البته.. من شد پسر و ميكنى انتخاب رو اسمش تو شد دختر که این اووووم -

 ..بهش ميكنم اضافه بازم

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 180 

 ..چششششم.. خوبى و عالى شرطه چه ___

 

 هنوز هوا.. خوابه همچنان خانوم عزیز.. ميشم کشيده بيرون ها گذشته از.. ميكنم باز رو هام چشم

 و ددر خدا با کلى و بخونم رو صبحم نماز ميتونم امروز.. ميشم بلند جام از خوشحالى با و تاریكه

 .. مميش پشيمون و نمياد دلم اما کنم بيدار صبح نماز براى هم رو خانوم عزیز ميخواد دلم.. کنم دل

 ..نماز خوندنِ به ميكنم شروع سجاده کردنِ  پهن و وضو گرفت با

 ..خوابيدى؟ اینجا چرا.. مادر گلرخ ___

 

 ونا از بعد خوندم نماز که صبح ميفهمم و ميام خودم به ثانيه چند از بعد.. ميكنم باز رو هام چشم

 ..رفتم خواب به سجاده کنارِ

 

 ..برد خوابم کِى نشدم متوجه اصلا شد تموم که نمازم.. خانوم عزیز بخير صبحت -

 

 ..بخوریم صبحانه شو بلند.. مادر سرت فداى ___

 

 اواقع.. کنم روى پياده کمى تا ميرم حياط به روز هر مثلِ آخر در و ميخوریم صبحانه خانوم عزیز با

 هاى قدم با.. ميشم قبل روزِ از تر افسرده دارم ميكنم احساس روز هر و روزمرگى از شدم خسته

 ..ها گذشته به ميرم حين همين در و زدن قدم به ميكنم شروع آرومم
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 خاله همراهه به بابا و مامان رو ها کارت از یكسرى.. بود شده انجام کارها همه و بود عروسيم فردا

 و من هم یكسرى.. بودن رسونده ها مهمون دستِ به و بودن برده شيراز به مرتضى عمو و زهرا

 .. بودیم رسونده ها مهمون دستِ به محمد

 ..نبودم نگران چيزى جانبه از و بود شده هماهنگ آرایشگاه و فروشى گل و فيلمبردار با

 از بعد و بودیم خریده سِت لباس چمدون یك.. بود اسپرتمون هاى عكس گرفتنِ وقته هم امروز

 .. شدیم آتيله راهيه داد، انجام رو کارهاش محمد اینكه

 مسخره گرفتن عكس موقع و خندیدیم ها ژست سرِ انقدر.. نميبرم یادم از رو اونروز وقت هيچ

 که هایى ژست سرِ عكاس جلوى محمد بيچاره.. بود اومده در عكاس کُفر که دراوردیم بازى

 که نمم هاى لباس.. کنه بلند رو سرش نميتونست و بود شده قرمز خجالت از کلى بگيریم ميگفت

 عكس کلى آخر در!.. آوردیم شانس کنه، حفظ رو خودش تونست که همين و تر باز یكى از یكى

 ..شدیم خونه راهيه و کرد ولمون عكاس ساعت چند از بعد و انداختيم قشنگ هاى

 

 ..کنى تن باید خودمونم خونه تو رو اینا!.. به به.. امروزها پوشيدى هایى لباس چه خانوم ___

 

 ..ميپوشم پوشيده کاملا اونم شلوار بليز فقط خودمون خونه تو من.. نميكنم تن نه -

 

 !..فقط بزار تمومه، فردا دیگه ولى گلرخ ها ميكنى اذیتم خيلى ___

 

 ..بيارى سرم بلایى تو دارم شَك هم شب فردا من والا -
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 !..آخه؟ انقدر  شده حيا بى چرا دختره این.. خداااااا اى ___

 

 و من و نبود خبرى خوابيدن هم کنار از اونشب.. خندیدیم و گفتيم خونه به برگشت راه توى کلى

 ..کردن جدا هم از رو محمد

 از مهمون کلى عقد جشن مثلِ.. کارها انجامِ براى کردن راهى رو محمد و من.. شد صبح زود خيلى

 ها نصفى خاطر این به که بودن شده بيشتر ها مهمون عقد، جشن روزِ نسبته به و بود اومده شيراز

 ..بودن اومده پایين طبقه

 

  

 ..رفتن آرایشگاه و ماشين زدنِ گل سراغِ رفت هم خودش و رسوند آرایشگاه به رو من محمد

 العاده فوق هم لباسم و بودم راضى بينهاین آرایشم از.. اومد دنبالم محمد و گذشت زود خيلى

 شده وقتى هر از تر جذاب رفتم، اش صدقه قربون دلم توى کلى شد وارد که محمد.. بود شده

 رو پيشونيم و داد بهم رو گل محمد اینكه از بعد و باشيم راحت که نميزاشت فيلمبردار.. بود

 ماشين سمته به و کردیم تشكر آرایشگر از.. گذاشت راحتمون انداخت، رووم رو شنل و بوسيد

 ..مکردی حرکت سالن سمته به شد انجام زیبایى کاخِ تو که فيلمبردارى و عكس از بعد.. رفتيم

 مدمح تا ميبود مختلط مجلس ميخواست دلم.. شد بلند صوت و دست صداى رسيدیم که سالن به

 سمته به نشستن کمى و ميز هر کنارِ گویى خوشامد از بعد که حيف اما نميشد جدا ازم اى لحظه

 ..باشه داشته سمت اون با هم احوالى و حال تا رفت مردونه

 و بودم رقصيده باهاش جشن از قبل کلى.. رسيد فرا رقصيدن وقته اومد پيشم دوباره وقتى

 حالا و بود شده بهتر خيلى محمد.. خندیدیم اینكار سره چقدر و بودم داده یاد بهش رو رقصيدن

 ..ميرقصيد باوقار و مردونه
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 هک الحق و شبه این ها شب ترین مهم از یكى دختر هر زندگى توى.. برام شد شب بهترین اوشب

 گرفتن از بعد و شد انجام عقد کارهاى همون هم شام موقع.. نزاشت کم برام رو هيچى محمد

 ..گذاشت راحتمون فيلمبردار فيلم،

 

 ..بشى تقویت باید که بخور غذا خوب.. خانوم بخور ___

 

 ..نيفتى پَس که بخور تو.. آقا ام قوى که من -

 

 ..انگار نه انگار تو ولى ترس از ميلرزید بود کى هر الان!.. خانومم تو نيارى کم ___

 

 !..چى؟ که کردى فكر.. ها گلرخ ميگن من به -

 راچ بود کرده عمل قولش به محمد.. خداحافظى به رسيد نوبت شام از بعد.. بود اى العاده فوق شبِ

 محشرى عروسِ کاروان و افتادن راه ماشينمون پشتِ ها جوون الخصوص على فاميل بيشتره که

 .. شد ایجاد

 و ردميك پایين و بالا رو ها خيابون بخاطرم نكرده کارهایى چنين حال به تا ميدونستم که محمدى

 هم کار اون از انگيزتر شگفت.. ميكردن ایجاد صدا و سر و ميزدن بوق سرمون پشتِ هام ماشين

  به کردن شروع و شدن پياده مردها و داشت نگه خيابون کنار که بود این کرد ام شوکه واقعا که

 ..کرد اذیت رقصيدن موقع رو محمد و دراورد بازى خُل پارسا چقدر..  رقصيدن و زدن

 با ادزی اینكه با.. برام بود عجيبى حسِ.. کردم بغض یكباره به چرا نميدونم رسيدیم که خونه به

 تونستمن دیگه رفتم که بابا آغوشِ تو.. بودم کرده بغض چرا نميدونم اما نداشتم فاصله بابا و مامان

 ..زدم زار و کنم تحمل
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 پریسا و زندایيم و دایى پارسا، مهسا، بزرگم، مامان فاطمه، مرتضى، عمو زهرا، خاله بابا، مامان، با

 .. کردم خداحافظى گرم بودن، عازم دوباره دیگه روز چند و بودن اومده ایران به جشنم بخاطرِ که

 ..شدم خونه وارده محمد همراهه به واردِ گویون هاى چشم با اما گذشت چقدر نميدونم

 

 هر بخواى که فردا همين از و نيست پيش سال صد خوبه.. هارو اشك این نریز خانومم ___

 ..ها هان نزدیكى همين ببينى، رو کدومشون

 

 ..خندیدم گریه ميونِ حرفش بخاطره

 

 ..عمو بغلِ بيا و ببند رو هات چشم حالا.. خانومم شدى هم خُل خوبه ___

 

 دوم بار براى محمد وقتى.. بزنم جيغى ترس از شد باعث که کرد کول رو من بزنم حرفى خواستم تا

 دقيقه به.. بستيم رو هام چشم محكمش و گرم آغوشِ همون توى ببندم رو هام چشم گفت

 ..گرفتم قرار زمين روى کردم احساس که نكشيد

 

 ..عزیزم کن باز رو هات چشم ___

 

 ..شد چندان دو هام اشك دیدم که چيزى از کردم باز که رو هام چشم
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 براى.. دارمت که مرسى.. هستى که مرسى.. مرسى واااى.. مرسى چيز همه بابته.. مرسى محمد -

 ..مرررررسى ميگم هزارم بارِ

 

 براى کنم تشكر خودم خداى و تو از بار هزار باید من.. من بشم گریونت هاى چشم فداى ___

 ..داشتنت

 

 ..سوپرایزش به شدم خيره دوباره و رفتم فرو آغوشش توى

 ىموسيق کلاس به بعد و باشم داشته خودم براى یكى داشتم دوست هميشه و بودم ویولن عاشقِ

 تدرس و بود خریده برام رو ویولن محمد حالا بنوازم و بگيرم یاد رو زدن ویولن خوب بتونم تا برم

 بودم عاشقشون که آبى رز هاى گل از بود پُر تخت دور تا دور.. داشت قرار روم به رو و تخت روى

 اغذهاک از دوتا فهميدم رفتم که جلو.. بود کاغذ تا سه تخت روى.. بود لحظه ترین زیبا برام واقعا و

 هدیگ هفته دو از که موسيقى کلاس براى نامم ثبت هم یكيش و هستن فردا براى کيش بليط

 اشك همون با و کنم تشكر محمد از چطورى نميدونستم که بودم خوشحال انقدر.. ميشد شروع

  آغوشش توى

 ..رفتم فرو 

 زندگى هم با ميتونيم ميدونستيم دو هر و شدیم زندگى از جدیدى مرحله واردِ محمد با اونشب

 ..بسازیم رو شيرینى و خوب

 

 ..است آماده نهار تو بيا.. مادر گلرخ ___
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 عزیز که ميبينم و ميشم خونه وارده.. ميشم کشيده بيرون ها گذشته از خانوم عزیز حرفه با

 با و ميشم اش شرمنده  هزارم بار براى.. برنجه کشيدنِ مشغولِ و کرده آماده رو چيز همه خانوم

 ..ميشينم رووش به رو افتاده سرى

 

 ..خا عزیز ام شرمنده -

 

 حداقل نكردم کارى که هام بچه براى.. منى دختره تو.. رو ها حرف این کنار بزار.. مادر وااااى ___

 ..نزن ها حرف این از هم دیگه.. رو کار این بكنم تو براى بزار

 

 ..بفرما اَمر شما.. خانومم عزیز چشم -

 

 ..نظر؟ همه از.. خوبى؟ مادر ___

 

 مه گاهى.. بودم خيالى و فكر هيچ بى الان و نبود زندگيم تو محمدى کاش ميگم خودم با گاهى -

 ..ميدی راه مغزت به که مزخرفيه هاى فكر چه این گلرخ بهت لعنت ميگم خودم با

 پشتيبانمه، مشوقمه، جاها خيلى دوستمه،.. نيست شوهر فقط من براى محمد خانوم عزیز

 ..ریخت هم به چيز همه یكباره  به چرا نميدونم.. همراهمه

 

 ..ميشه درست چيز همه روشنه، دلم.. نخور غصه.. مادر ميشه درست ___
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 کم کم ها چشم.. ميكشم دراز عزیز کنار و ميرم اتاق به ميشورم خودم رو ها ظرف که نهار از بعد

 ..ميشم کشيده ها گذشته به و ميره هم روى

 

.. رامونب شد سفر ترین موندنى یاد به و بهترین  بودیم، کيش توى کامل هفته دو که عسلمون ماه

 خوش بهم اونقدرى.. خریدیم سوغاتى ها خانواده براى کلى و گشتيم رو کيش جاى جاى محمد با

 !.. شدم تر شاداب و رفته پوستم زیرِ آب گفتن همه برگشتيم وقتى که بود گذشته

 ميكردیم حل دوستانه اما نبود تفاهم ها زمينه خيلى تو.. بود عالى!.. نه که خوب بود، خوب محمد

 ..نترسيم آینده از اى ذره ميشد باعث همين و

 نهار راىب.. کنيم تازه دیدارى و بریم ها خانواده خونه به گرفتيم تصميم برگشتنمون، از بعد روز دو

 سوغاتى.. زدیمغ حرف کلى و سپردم دستشون به رو بابا مامان، هاى سوغاتى و بودیم اول طبقه

 براى.. سپردیم دستشون به و رفتيم بالا طبقه به شام براى هم مرتضى عمو و زهرا خاله هاى

 و فاطمه هاى سوغاتى.. بودیم گرفته سوغاتى هم خوردنيشون بچه و شوهر و فاطمه پارسا، مهسا،

 رفتيم ما موقع هر شد این بر تصميم و برسونيم دستشون به نميتونستيم فعلا که رو اش خانواده

 داشتم ها نقشه پارسا و مهسا براى اما.. بهشون بدیم رو ها سواغاتى تهران، اومدن اونها یا شيراز

 ..برسونم اى نتيجه به رو دوتا این داستانِ که بود رسيده وقتش دیگه و

 عسل ماه از فهميد که هم مهسا.. کردم دعوت شام براى رو اون و زدم زنگ مهسا به بعد روزِ

 حاليش رو کردن تعارف عنوان هيچ به بشر این.. کرد قبول درجا و شد خوشحال کلى برگشتم

 ناراحت نياد اگه و هستيم منتظرش محمد و من شام براى گفتم و زدم زنگ هم پارسا به!.. نبود

 !.. ميشيم

 اش مغازه به روز چند از بعد تا رفت بعد و کرد خریدارى برام رو داشتم نياز که چيزهایى محمد

 پارسا و مهسا ميكرد فكر محمد بيچاره.. ميرسونه رو خودش اونها اومدنه از قبل گفت و بزنه سر

 !..نداشتن خبرى من هاى نقشه از کدوم هيچ اما شدن دعوت هم با که دارن خبر
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 باید چيكار شام براى اصلا نميدونستم!.. بودم کرده دعوت هم مهمون بودم، بلد آشپزى خيلى

 وعن چند دِسر براى.. کارها دادنه انجام به کردم شروع و گذاشتم کنار رو نگرانى و استرس.. بكنم

 براى و گذاشتم بار سوپ غذا پيش براى.. بشه سِفت تا یخچال توى گذاشتم و کردم درست ژله

.. نره آبروم و باشه خوردن قابلِ ميكردم خدا خدا!.. زدم زنگ مامان به بار بيست بالاى انجامش

 مهارت کمى یكى این تو تقریباً که کنم دست مرغ با پلو زرشك گرفتم تصميم هم شام براى

 بهم محمد وقتى و گذشت چطور زمان نفهميدم اصلا که بودم شده کارهام سرگرمه انقدر!.. داشتم

 !..کنم سكته بود نزدیك ترس از کرد سلام

 

 !..شدنه؟ وارد وضعه چه این محمد -

 

 صدات چندبار کردم باز که رو در بعدم!.. داخل ميام بلند آواز و رقص با بعد به این از خانومم ___

 کدبانوم خانومه بله، فهميدم که مياد آشپزخونه تو از داره صداهایى و نميدى جواب دیدم کردم

 زهخوشم پخته دست بخورم، خجالت شب نميدونم.. دلم عزیزه نباشى خسته.. ميكنه آشپزى داره

 ..بخورم رو خودت اصلا یا بخورم رو ات

 

 يهچ آشپزى این گرفتم، غذا بوى.. حمام برم ميخوام منم بيا، بگير دوش برو.. محمد بریز مزه کم -

 ..نيمرو فقط فردا!.. نه.. ها خبراست این فردا از نكنى فكر ميگيره، رو آدم وقته کلِ.. آخه

 

 نباشى خسته هيچ، نميده بهم که آبدار ماچ یه اومدم کوفته خسته!.. آخه؟ زنه این خدا اى ___

 تازه هيچ، هم این ميخورم رو دستپختش که باره دومين این عُمرى بعد هيچ، نميگه بهم که هم

 خان خاله این مثلِ گفتم من مگه.. نكن درست غذا بعدم!.. ميكنه غُرغُر من جونه به هم هِيييى
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 و حمام بریم هم با بيا کن وِل رو اینا اصلا!.. باش؟ آشپزخونه تو ساعته چهار و بيست ها باجى

 !..خُب بگيریم دوش

 

 !..محمممممممممممممد؟ -

 

 ..گفتم وقت توى جویى صرفه براى.. بابا خُب خيلى ____

 

.. بودم عاشقش.. بود گرفته ام خنده.. ميكرد غُرغُر ميرفت، خواب اتاق سمته به که همينطور و

 بگه جدى طورِ به بود نشده هم یكبار تنبليم همه این با و نبود پرست شكم اصلا ميگفت، راست

 حتى عقد قبلِ دورانِ توى هم آشپزى براى!.. ميكنم تنبلى یا و کارى کم زمينه فلان توى چرا

.. ودب نرفته کردن درست غذا به دستم یكبار حتى هم بودن رفته مسافرت به ها خانواده که زمانى

 توى حالا و بودم کرده سرخ زمينى سيب هم اون یكبار فقط هم عقد توى.. هيچ که هم صيغه توى

 !..ميخورد رو پختم دست که بود بار اولين این ام خونه

 سر آواز و حمومه توى محمد دیدم که رفتم خواب اتاق سمته دادم سامون و سر که آشپزخونه به

 هکشيد و همانا شدن باز در که بگيرم دوش بتونم هم من که کنه عجله بگم بهش تا زدم در.. داده

 !..همانا حمام داخلِ به شدنم

 تن رو بودم کرده آماده محمد و خودم براى قبل از که هایى لباس اومدیم، بيرون که حمام از

 که آرایشى مختصر با و کرد خشك رو خودش و من موهاى محمد.. بودیم شده سِت کاملا و کردیم

 !..ببریم فيض کلى امشب و بيان عزیزم هاى مهمون تا بودم منتظر کل به دیگه کردم

 هم بعد دقایقى و رسوندتش پدرش که فهميدم و اومد مهسا اول که چرا نكشيدم انتظار زیاد

 .. اومد پارسا
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 ور لحظه اون گوشيم با ميخواست دلم!.. بود دیدنى اش قيافه شد، پذیرایى سالِ واردِ پارسا وقتى

 ..بخندم بهش شب آخر کلى و بگيرم فيلم

.. کرد احوال و حال پارسا با گرم خيلى آدم، و عالم بيخيالِ و نداشت خبر جا هيچ از که مهسا

 و صحبت گرم و کرد جور و جمع رو خودش بالاخره اما بياد خودش به کشيد طول کمى هم پارسا

 ..شد کردن احوال و حال

 ارساپ برم آشپزخونه به شدم که بلند.. زدیم حرف مسافرتمون و کيش از و نشستم کنارشون کمى

. .آشپزخونه توى مياد خودش گفت و شد پشيمون بعد که بيارم آب ليوان یك براش خواست ازم

 ..انداخت بهم دلخورى نگاه پارسا شدیم، وارد که آشپزخونه به

 

 !..بود؟ اى مسخره کاره چه این.. خانوم گلرخ برات دارم ___

 

 .. شد آشپزخونه واردِ محمد بدم رو جوابش خواستم تا

 

 ..ببرم بده رو شيرینى و ميوه جان، خانوم ___

 

 ..اُپنه رو -

 

 ..شدم مزاحم بخدا.. ميارم رو شيرینى الان بخورم آب منم ببر، رو ميوه محمد ___

 

 ..شدم مزاحم شدم مزاحم.. ببينم بریم بيا.. مرد شو ساکت ___
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  چى همه بابته گفت بعد و کشيد سر آبى ليوان اول پارسا که بزنم حرفى خواستم رفت که محمد

 ترك رو آشپزخونه شيرینى، ظرف برداشتن با و ميكنم اش یكسره رو چيز همه امشب ممنون،

!.. بد کاره یا کردم خوبى کاره نفهميدم بالاخره.. بودم پارسا هاى حرف شوك و بُهت توى.. کرد

 پس از و عاقله خودش پارسا که ميدونستم.. کردم کار سرگرم رو خودم و شدم کردن فكر بيخيالِ

 وبخ شكر رو خدا که بزنم رو بيشتر آشنایى استارت امشب ميخواستم فقط من و مياد بر کارهاش

 ..کرد پُر رو خونه کلِ بعد دقایقى هاشون حرف و ها خنده صداى که چرا گرفت

 به سر انقدر پارسا و محمد هم شام موقع.. کردیم صحبت درى همه از.. برامون شد خوبى شبه

 ولى نه که عالى عالى غذام.. کنم خورد سرشون روى رو برنج دیسِ ميخواستم که گذاشتن سرم

 ميوه و چاى دوباره کردن، تشكر ازم هم کلى که شام از بعد.. بود خوب هم خيلى اول بارِ براى

 !..بودم شده متعجب داریم، مهمون همه این از هم خودم و بردم

 تا بزنه زنگ پدرش به ميخواست مهسا.. کردن رفتن عزم هم با پارسا و مهسا که بود شب دوازده

 هم مهسا.. نداره مشكلى و ميرسونتش خودش گفت بهش رو و شد مانع پارسا که بياد دنبالش

 نارک رو تعارف گفت بهش رو دوباره پارسا که نكنه قبول و بياره نه مىيخواست بار اولين براى

 !..شدن راهى هم با که شد این و برسونتش ميتونه و نيست زحمتى براش چون بزاره،

 هم هب ميشن، خوشبخت هم کنارِ در اگه و برسن نتيجه به هم با بتونن که کردم دعا کلى دلم توى

 و غذا ظروف با.. بردم آشپزخونه به کردم جمع که رو چاى هاى استكان و ميوه هاى ظرف.. برسن

 شروع کجا از بودم مونده و بود شده جمع ظروف و ظرف کلى شام، از قبل هاى استكان و ظرف

 ظرفشویيم ماشينِ از ميخواستم امشب همين تازه و بود نخورده دست فعلا چيزم همه.. کنم

 ..شد حلقه دورم محمد دستِ که کنم روشن رو ماشين خواستم!.. کنم استفاده

 

 که بشم دستات فداى.. بود عالى هم غذات.. فردا براى بزار رو ها ظرف.. شدى خسته خانومم ___

 ..رو غذا بود کرده خوشمزه انقدر
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 ..کنم دعوت هم رو باباها مامان هفته آخره ميخوام تازه.. محمدم نكردم کارى -

 

 ..شدى خسته کلى امروزم.. ميگيرم بيرون از کنى، درست غذا نميخواد ولى.. عزیزم باشه ___

 

 ..باشه خودم پخته دست ميخوام.. نُچ -

 

 احال.. ميكنم رو کارها بيشتر.. نوکرتم دربست روز اون خودم.. کدبانوم و آشپز خانومه فداى ___

 ..بخوابيم بریم که کولم رو بيا

 

 لذت غرقِ بودم من هاش نگرانى و اولویت اى زمينه هر تو و بود فكرم به همه این اینكه از

 از بعد و بردتم بهداشتى سرویس دمِ تا محمد کردم، جمع و پاهام و پریدم کولش روى.. ميشدم

 نفهميدم که بودم خسته انقدر.. خوابيدیم و رفتيم خواب اتاق به زدن مسواك و کارها انجام

 ..رفتم بخواب چطورى

 نوشته رووش که بود کاغذى بالشتش روى و ندیدم کنارم رو محمد شدم، بيدار خواب از که صبح

 ..دارم دوستت خيلى عزیزم، بخور کامل رو ات صبحانه شدى بيدار موقع هر: بود

 کلى و نيستم خوردن صبحانه اهلِ ميدونست.. ميشد بيشتر بهش روز به روز ام علاقه و عشق

 آورى یاد رو خوردنم صبحانه هميشه بودیم شده محرم هم به که وقتى از و ميخورد حرص سرش

 ..ميكرد

 مها چشم تعجعب از.. رفتم آشپزخونه به بهداشتى سرویسِ به رفتن از بعد و شدم بلند جام از

 شده چيده مفصلى صبحانه هم ميز روى و بود شده شسته دیشب هاى ظرف تمامِ.. شد چهارتا
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 از بعد و رفتم اش صدقه قربون و کردم تشكر محمد از کلى و رفتم گوشيم سمته به اول.. بود

 ..صبحانه خوردنِ به کردم شروع شد راحت خيالم اینكه

 هم محمد بود جمعه چون.. بودم کرده دعوت شام براى رو ها خانواده.. شد هفته آخره زود خيلى

 دوست ميگفت هميشه و ميسپرد شاگردهاش به رو مغازه ها جمعه هميشه و بود نرفته مغازه به

 .. بگذرونم ام خانواده با رو هفته آخره دارم

 اینبار بود شده خوب خيلى اونسرى چون.. سوپ کردن درست به کردم شروع غذا پيش براى

 ..نبودم نگران دیگه

 

 ..ام آماده آماده بنده.. بدم انجام بگو دارى کارى هر خانومم ___

 

 ..دیگه هيچى بكشم کار ازت بخوام من اونم اى خونه امروز یه.. جان محمد نميخواد -

 

 من نميشه باورت خدا به گلرخ.. کنم آشپزى خانومم با خدامه از من.. عمرم چيه ها حرف این ___

 ماین عاشقِ یكى من بدن، انجام رو کارها این که براشون داره افت ميگن که دیگه مرداى برخلافه

 لذت تو با بودنه لحظه لحظه هر از من هم و نشى اذیت تو هم که کنم رو کارها این کار تو با که

 ..ببرم

 

 ميخواى چون بگم که نه.. بدم واست جونمم حاضرم من!.. نه که عاشق!.. چيه؟ ميدونى محمد -

.. ميكنى درك بگم اینكه بدونه رو هام خواسته ميكنى، درکم ميفهميم، چون!.. نه.. ها کنى کمكم

 ..هستى که مرسى.. خوبى که مرسى محمد
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 ارِب جونت سرِ بعدم.. بشم تو فداى من.. آخه وظيفمه بعدم.. ها ميشم پرروو که نگو اینجورى ___

 ..ها زدى رو ها حرف این که بود آخرت

 

 ..سرم بالا آقا چشششششششم -

 

 کارامل کرم هم دسر براى.. کردیم درست محمد همراهه به رو سوپ.. شد شب بهترین اونشب

 براى.. کرد اذیتم کردنش درست سرِ کلى و کرد محمد رو کارهاش همه البته که کردیم درست

 درست توى که چون کرد کمكم کلى هم فسنجون براى که کردم درست رو محمد عشقِ هم شام

 ..داشت مهارت کلى کردنش

 منتظر آماده و حاضر و بودیم گرفته هم دوش.. بود شده انجام کارها همه و بود آماده چيز همه

 برنج و فسنجون به تا رفتم آشپزخونه به دوباره اومدنشون دیر بخاطرِ.. بيان تا بودیم باباها مامان

 حلقه دورم دستش و چسبيد بهم پشت از محمد که بودم فسنجون زدنِ هم حالِ در.. بزنم سر

 ..شد

 

 خانومى.. امون خونه ميان دارن باباها و مامان.. ابرهام رو که.. خوشحالم چقدر بدونى اگه ___

 ..گفتم کم بگم چى هر گلرخ آخخخ.. دارم آرامش که.. کرده سربلندم که.. کدبانوهه که دارم

 

 هام چشم و اومد پایين سرش که همين.. کردم نگاهش لبخندى با و چرخوندم سمتش به رو خودم

 ..خندیدیم دل تهِ از دو هر.. شد بلند خونه زنگه صداى شد، بسته

 که انقدر.. مهمان باباها مامان و بودیم ميزبان محمد و من بار اولين براى.. شد خوبى خيلى شبه

 هم غذا براى.. کشيدیم خجالت دو هر کلى که کردن تشكر محمد و من از و رفتن ام صدقه قربون

 هک دیدم.. خندیدیم و گفتيم کلى شب آخر تا.. دیدم تكشون تك هاى چشم توى رو تحسين برقِ
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 دامادشون به دلنشينى و رضایت با بابا و مامان که دیدم.. خوشحاله و داره آرامش چقدر محمد

 که منى از چقدر مرتضى عمو و زهرا خاله که دیدم.. اند راضى چقدر هم من از و ميكنن نگاه

 شكر رو خدا لحظه همون.. اند راضى هم محمد مثلِ پسرى داشتنه بابته و ممنونن عروسشونم

 دمبو مونده واقعا دیگه که کردن تشكر انقدر باز هم خداحافظى موقع.. آرامش همه این بابته کردم

 !..بدم رو محبتشون همه این جوابه چطورى

 من و بيرون اومد بهداشتى سرویس از محمد.. بخوابم تخت ميخواست دلم و بودم خسته خيلى

 سالنِ به نگام تا اما شدم خواب اتاق راهيه و بيرون اومدم راحت خيالِ با و زدم مسواك و رفتم هم

 تا و بخوام تخت و کنم وِل رو بود ميز روى که رو کثيف ظروفه همينطورى نيومد دلم افتاد پذیرایى

 .. انداخت دوشش روى و کرد کول رو من محمد برم طرفشون به خواستم

 

 !..بدى رو انعامش باس کردم کمكت امروز همه این.. فردا براى ظروف و ظرف ___

 ..کنه ولم تا ميكوبيدم کمرش به بيجونم هاى مشت با و بودم هوا و زمين روى آغوشش توى

 

 ..ميفتم الان کن وللللللللم.. کن ولم -

 

 ..خانومم ميكنم ولت الان ___

 

.. ماومد فرود تخت روى که نكشيد ثانيه به و کرد ولم واقعا کنم درك رو حرفش معنى خواستم تا

 دم دم تا اونشب و شد اسير محمد هاى لب توسطِ هام لب بزنم، حرفى خواستم و اومدم بخودم تا

 ..بخوابم که نزاشت صبح هاى
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 ..ها شدیم تنبلى چه مادر ___

 

 گاهن به که نگاهم.. ميشم کشيده بيرون گذشته از و ميكنم باز رو هام چشم خانوم عزیز حرفه با

 ..ميخندیم بلند بلند دو هر ميخوره گره خانوم عزیز

 نميدونم و وضعيت این از شدم خسته واقعا دیگه.. گذروندیم وقت خانوم عزیز با شب آخر تا

 دارم کنارم رو خانوم عزیز که اینه آوردم که شانسى تنها!.. نه یا نزنم دَم و بيارم طاقت بازم ميتونم

 ..نيستم تنها و

 

 ..بخواب بگير بيا نمون بيرون زیاد هم تو.. یكه ساعت گرفته، خوابم دیگه من مادر ___

 

 ..ميام الان هم من چشم.. بخواب برو شما -

 

 يزىچ ميبينم وقتى و ميكنم پایين بالا رو تلویزیون ها شبكه کمى هم من ميره، که خانوم عزیز

 هک نرسيدم اتاق به کامل هنوز اما.. ميرم خواب اتاق سمته به و ميكنم خاموش رو تلویزیون نداره،

 ميدونم ميدارم، بر رو تلفن.. ميكنه سرایت جونم به ترسى و نگرانى یكباره به.. ميخوره زنگ تلفن

 ..ميشه مانع بزنم، حرفى ميخوام تا و پارساست

 

 مهسا خوبم، من خوبن، بابات مامان افتاده، اتفاقى نه شده، چيزى نه.. نگو هيچى من جونه ___

 ..بزنم الان گفتم بزنم زنگ زودتر نشد وقت بودم کارام درگير انقدر!.. خوبه ممدتم آق خوبه،
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 ..بشم آروم کمى تا ميكشم عميقى نفسِ

 

 ..نميشى آدم چرا نميدونم ولى ميگيریاااا هم زن دارى -

 

 !..چطوره؟ نيمون نى!.. خوبى؟.. ميشم آدم منم شد، آدم ممدت آق ___

 

 ..!خوبيم جفتمون بعدشم!.. ممد نه محمد بار هزار این بعدم!.. باش خودت فكره به تو آدمه اونكه -

 

 به.. اونجا ميام و ميفتم راه صبح فردا من.. خوبين که شكر رو خدا!.. من ممده توهه، محمده ___

 ..اینسرى ميگه چيا دکتر ببينم بریم!.. ميكنى دایيم زود خيلى و دوماه تو رفتى سلامتى

 

 !..ميارى؟ هم مهسا.. جون آخخخخ -

 

.. مياره در روزگارمون از دمار دیگه که اینجورى.. نميكنه ولمون محمد همينجوریش خير، ___

 ..ميشى ظاهر همه جلوى زود خيلى.. آخراشه نمایش دیگه بعدم

 

 !..ميترسونيم دارى!.. پارسا؟ چى یعنى -
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 همين هم هم اول از قرارمون بمونى، پنهان نميتونى که عمر آخره تا.. نده راه دلت به ترس ___

 تو دشمبع!.. باشم زده ترسناکى حرفه نكنم فكر.. کنى تمومش بعد و بمونى پنهان رو مدت یه بود،

 ..کنم چيكار ميدونم خودم من نكن، فكر چيزها این به

 

 ىوقت داره، سرش تو هایى نقشه پارسا ميدونم.. ميكنم قطع رو تلفن و ميزنيم حرف دیگه کمى

.. !جدید داستانِ شروع یعنى این و برميگردونه تهران به زودى به رو من یعنى تموم نقشه گفت

 براى ندارم رو آینده به کردن فكر کشش دیگه.. بگذرونى بخير رو چيز همه ميخوام ازت خدایا

 ..ميكشم دراز خانوم عزیز کنارِ و ميرم خواب اتاق به سریع خيلى و ميدم انجام رو کارهام همين

 ممشك روى دستى.. شده بزرگتر کمى جنينم یعنى و دوماهمه الان من.. ميفتم پارسا حرفه یادِ به

 ..ميرم اش صدقه قربون دلم توى کلى و ميكشم

 به نبسته رو هام چشم که چرا قهرن هم با عقلم و دلم انگار اما برم ها گذشته به نميخواد دلم

 !..ميشم کشيده ها گذشته

 

 کلاس امروز از و ميگذشت هفته یك بودم کرده دعوت ام خونه به رو مهسا و پارسا که شبى از

 و بودم زده حرف تلفنى یا و حضورى پارسا با نه و مهسا با نه اونروز از.. ميشد شروع هم موسيقيم

 اب فعلا نميخواست دلم.. بود شلوغ سرم وقت چند این شدت به ها خانواده دعوته و کارهام بخاطره

 بشه راحت پارسا جانبه از خيالم جهت همه از ميخواستم اول و بزنم حرفى مورد این در مهسا

 !.. بعد

 مينه براى.. بزنم پارسا مطب به سر یك حتما شد، تموم موسيقيم کلاسِ که امروز گرفتم تصميم

 ینا از!.. برميگردم و ميكنم خرید خونه براى  کمى ميرم کلاسم از بعد گفتم و زدم زنگ محمد به

 به پارسا و مهسا کارِ اگه بودم بسته عهد خودم با اما بودم شرمنده بودم گفته دروغ هم باز که

 ازش هام دروغ بابته و کنم تعریف محمد براى پياز تا سير از رو چيز همه رسيد سرانجامى

 ..کنم عذرخواهى
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 و داشت مهارت زمينه این توى شدت به استادم.. بود العاده فوق موسيقيم کلاس اول جلسه

 پيامى محمد به.. بردم لذت و بودم راضى واقعا من که اول روز براى و بود حوصله با بينهایت

 .. دبو روز ترین عالى امروز که گفتم بهش و کردم ازشتشكر ناممم ثبت براى دوباره و فرستادم

 خوب چون بدم اطلاعى بهش نميخواستم.. کردم حرکت پارسا مطب سمته به و شدم ماشينم سوار

 موضوعى چه سرِ ميخوام و پيشش اومدم چى براى ميدونه چون نميكنه موافقت ميدونستم

 !..کنم بازخواستش

 وقته چون گفت و نميشناخت رو من منشى.. شدم وارد و کردم تازه نفسى رسيدم که مطب به

 و وردمنيا در رو صداش هم من داخل، بفرسته رو من بتونن آخر نفرِ تا کنم صبر باید نداشتم قبلى

 ..کردم قبول نداشتم اى عجله چون

 اقِات داخلِ و کشيدم حرص از پوفى.. بشم داخل ميتونم گفت منشى بالاخره تا گذشت ساعتى دو

 ..بود نوشتن مشغولِ و بود پایين سرش.. شدم پارسا

 

 ..بنشينيد بفرمایيد سلام، ___

 

 ..نكرد بلند رو سرش هم باز اما نشستم

 

 !..چيه؟ مشكلتون ___

 

 !..تویى مشكلم -
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 ..کرد نگام اخم با بعد و متعجب اول.. کرد بلند رو سرش ام جمله با

 

 !گلرخ؟ ميكنى چيكار اینجا ___

 

 !..مملكتى دکتره سرت خيره!.. پارسا؟ کردنته احوال و حال جاى -

 

 ..خوبن همگى.. خوبه؟ ممد آق.. خوبى؟!.. بابا خُب خيلى ___

 

 ..بود؟ چى جوابش.. گفتى؟ مهسا به.. همگى خوبيم.. ممد نگو شوهرم به انقدر.. پارسا اَاااااههههه -

 

 !..ميگرفتم؟ جوابى که ميگفتم بهش باید چى!.. آخه چه تو به ممده، من براى ___

 

 !..دیگه بگو نكن، اذیتم پارسا وااااااى -

 

 ..دوخت ميز به و گرفت ازم رو نگاهش شد، جدى کردم احساس

 

 ..نداره ازدواج قصده گفت.. نه گفت.. گفتم بسته سر البته.. گفتم ___
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 !..یعنى؟ کشيدى کنار -

 

 ..کردم راحت رو خودم و گفتم بهش رو ها گفتنى تازه من!.. محاله!.. گلرخ ها نشناختى رو من ___

 ..گفتم هم خودش به رو این.. بشم بيخيالش عمراً کارم، اولِ ميدونم

 

 اواقع اگه خورده اى ضربه بد بار یه مهسا بگم بهش و بگم پارسا به رو عرفان قضيه ميخواستم

 مهسا رو دست که الان ميدونستم و ميشناختم رو پارسا خوب اما نشو نزدیكش نميخوایش

 خودِ گفتم خودم با و شدم گفتنش بيخيالِ پس.. ميخواد عمرش همه براى رو اون یعنى گذاشته

 !..بشه ناراحت ممكنه بگم من و ميگه پارسا به بخواد مهسا

 مهسا به ميخواست دلم بار چندین راه توى.. شدم خونه راهيه هم آخر در و زدیم حرف دیگه کمى

 منصرف بارش هر چرا نميدونم اما کنه فكر پارسا روى جدى کمى کنم خواهش ازش و بزنم زنگ

 !..شدم

 

!.. بودم غرق هام گذشته توى لحظه همين تا انگار که واى.. ميپرم خواب از خونه زنگِ صداى با

 رس کمترین با و خوابه همچنان خانوم عزیز.. اینجاست صبح بود گفته چون پارساست ميدونستم

 ياطح وار ميبينم رو خوابالو پارساى ميكنم باز که رو در.. کنم باز رو در برم تا ميشم بلند صدا و

 ..ميبرم پناه آغوشش به و ميشه

 

 ..باشى شده مامان نمياد بهت اصلا.. فسقلى؟ خوبى ___

 

 .. ميزنم شكمش به آروم مشتى و ميام بيرون بغلش از
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 ..قشنگى به مامان دیدى کجا.. مياد بهم هم خيلى-

 

 !..نيست بدك نفست به اعتماد هم تو.. دیدم رو مهسا دیدم، که بله ___

 

 ..نشده مامان فعلا که حالا!.. ذليلى زن خيلى -

 

 !..مُردم؟ مگه.. خودم ميكنم هم مامانش ___

 

 !..پارسا منحرفى و بيشعور خيلى -

 

 ميزارم، جلوش شيرینى با و ميكنم دم چاى.. ميشيم خونه واردِ هامون گفتن پرت و چرت از بعد

 خوشحال کلى اینجاست پارسا ميفهمه تا و ميشه بلند هم خانوم عزیز که ميزنيم حرف کمى

 ..مياد استقبالش به و ميشه

 نهمي براى ميكنه بيداد خستگيش اما بگه برام اونطرف خبراى از زودتر هرچه پارسا ميخواد دلم

 چيزهایى چه وقت چند این تو که کنه تعریف برام اون از بعد و کنه استراحت تا ميگيرم آروم

 !..سمت اون گذشته

 چطورى زمان نميفهمم که ميشم کار سرگرم انقدر ميكنيم، درست رو ناهار خانوم عزیز با

 .. ميگذره
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 که بشورم هارو ظرف ميخوام ميشيم، خوردن به مشغول هم کنار در نفرى سه که ناهار از بعد

 آب به مشغول هم پارسا و شستن به ميكنم شروع من!.. ميكنه کمكم ميشه بلند هم پارسا

 ..ميشه کشيدنشون

 

 ...اونطر از پارسا -

 

 همه از من و امنه جات ميدونن بابات مامان.. نيست خبرى هيچ اونطرف.. ها نكن شروع گلرخ ___

 دو هميشه مثلِ که هم محمد.. ميكنن زندگى راحت خيالِ با دارن منى، نظر زیر و باخبرم کارهات

 خوب هم مرتضى عمو و زهرا خاله.. خوبه مهسام.. ميكنه پا به خاك و گرد هم روز ده و آروم روز

 ..نتنبخش بخوان که نيست هم اونجورى اما نيستن دلگير تو از نميگم مقصره، پسرشون ميدونن

 دیگه.. مهساست و من عقده جشنِ زودى به.. اینجایى که آخرته روزهاى گفتم، تلفن پاى هم تو

 ات ميگردونم برت و دنبالت ميام قبلش روز چند بشه، مشخص دقيقش روزِ.. شده اوکى چيز همه

 !..بدى نشون همه به رو خودت جشن شبه تو دقيقا و برسى ميگم من که کارهات به

 

 !..ميترسم من پارسا -

 

.. !کنى؟ زندگى پنهونى ميخواى ابد تا نكنه.. ميگيره ام خنده که نزن رو ترس حرفه گلرخ ___

 به محمد.. ميشه تموم هات کابوس هميشه براى شب اون.. نداره ترسى هيچ ببين!.. آره؟

 اشب مطمئن اما کنه قلقى بد وقتت چند ابن غيبته بخاطره اول روزه چند شاید برده پِى اشتباهش

 ..محمد هم و ميدونى رو آرامشت و زندگى اون قدر دیگه تو هم بعد به اونجا از
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 پارسا.. ميشه تموم ها ظرف شستنِ.. ميخوره سُر ام گونه روى چشممه، گوشه که اشكى قطره

 ..ميشم مانع که بشه خارج آشپزخونه از ميخواد

 

 ..بشين خوشبخت.. خوشحالم واقعا.. ميكنى ازدواج مهسا با دارى که خوشحالم خيلى -

 

 رو مهسا الان من که نبودى تو.. هستم تو مدیون رو دارم که آرامشى همه.. من بشم تو فداى ___

 شِپي بریم بيا هم حالا.. خواهریم ميشيم خوشبخت جفتمون ميدم قول بهت.. نداشتم خودم کنار

 وقت برات دکترت منظى از فردا براى چون بخوابيم زود باید بعدم.. تنهاست که خانوم عزیز

 ..گرفتم

 

 ..مرسى.. مرسى.. مرسى.. کنم تشكر چطورى نميدونم جدى.. پارسا مرسى -

 

 ..شدیم زدن حرف و تلویزیون تماشاى به مشغول شب دوازده ساعت تا

 اون از بعد و ميخوریم صبحانه خانوم عزیز و پارسا همراهه به ميشه صبح زدنى هم به چشم توى

 ..ميشيم دکتر مطب راهيه پارسا همراهه به

 داروهاى.. جنين هم و سالمم خودم هم.. نيست مشكلى که گفت قبل سرى مثلِ هم اینسرى دکتر

 مه جنسيت تعيين براى.. کرد ممنوع کل طورِ  به چيزهام بعضى خوردن و کرد کمتر رو تقویتيم

 یگهد جاى یه به کنيم مكان نقل قراره گفت هم پارسا که ميشه مشخص دیگه نيم و ماه یك گفت

 !..کنيم مراجعه مطب این به نميتونيم دیگه گفت دکتر به رو و

 رو ندلىص ميشيم خونه به نزدیك وقتى اونسرى مثلِ و ميگيریم شيرینى جعبه یك برگشت موقع

 ..ميبره حياط داخلِ ب رو ماشينش سریع خيلى هم پارسا و نشم معلوم تا ميخوابونم
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 جشن نفرى سه رو شب و ميكنم تعریف کامل طورِ به خانوم عزیز براى رو دکتر هاى حرف و امروز

 دوران این حالا از ميدونم و ميگرفتم جشن محمد با رو ها لحظه این ميخواد دلم چقدر.. ميگيریم

 کلِ.. آوردى جفتمون سرِ به چى که بدونى اگه محمد آخخخ.. ميشه حسرت برام عمرم آخره به تا

 ..ميكنه دست دست اما بزنه حرفى ميخواد پارسا.. ميره پيش خوب شب

 

 ..تهران برگردم باید فردا من __

 

 اذیتش شدنم ناراحت با که قبل هاى سرى برخلافه.. بگه رو این ميخواد که بودم کرده حس

 رو رفتنش خبرِ برگردم، تهران به هم من قراره زود زودى به ميدونستم چون اینبار ميكردم،

 ..پذیرفتم تر راحت

 کلى هميشه مثلِ و ميكشه کنارى به رو من پارسا ها اتاق به رفتن از قبل خواب موقع شب

 هم عالمه یك و ترشه چيزهاى ویارم بود گفته خانوم عزیز که هم صبح بخاطره.. ميكنه سفارش

 کمى از بعد آخر در.. کنم کم خوردنشون از تا ميكنه سفارش کلى بهم ميخورم، لواشك و ترشى

 نميخواد دلم.. خودمون اتاقِ به هم خانوم عزیز و من و ميره خودش اتاقِ به پارسا زدن، حرف

 ..ها گذشته به ميزنم پَر زود خيلى اما کنم فكر ها گذشته به رو امشب یك حداقل

 براى داشتم هم من و بود شده کارش غرقِ حسابى که محمد.. ميگذشت هم سر پشت روزها

 ور خودم حسابى بودم شده پيگيرش جدى طورِ  به که موسيقيم کلاس با و ميخوندم درس کنكور

 ..بودم کرده سرگرم

 ..هم با ميكردیم صحبت تلفنى گاهى که بود حدى در فقط نداشتم، خبر زیاد پارسا و مهسا از

 هب آشپزى توى.. بيان خونمون به تهران، بودن اومده دیروز که اش خانواده و فاطمه بود قرار امشب

 ور کارش بود گفته هم محمد!.. بگم آشپز نيمچه یه خودم به ميتونستم و بودم شده ماهر نسبت

 ..مياد خونه به و ميكنه تموم زودتر کمى
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 و سر زیاد خستگى با هم محمد.. بودم داده انجام رو کارها بيشتر تقریباً و گذشت ساعتى چند

 ..شد پيدا اش کله

  

 ات اومد جنس برام بشم، حالت کمك تا بيام زودتر ميخواستم خدا به.. جان گلرخ شرمندتم ___

 ..کشيد طول انبار بردیمشون

 

 ..بياد جا حالت بدم گلرخى شربت یه بهت بيا، بگير دوش یه برو.. آقا سرت فداى -

 

 !..نكنيا تعارف.. حموم؟ برى نميخواى تو گلرخيم، فداى ___

 

 ..ميان الان دیگه بجنب.. بودم حموم پيش ساعت نيم من نه!.. ها خندیدم باز محمد -

 

 ..جااان گلرخ بانو چشم ___

 

 نيم دادم، انجام رو کارها همه هم من و اومد بيرون حموم از محمد.. برامون شد خوبى خيلى شبه

 به خونه اینور از و بود شده بامزه کلى رادمان.. شد شاد وجودشون با خونمون که گذشت ساعتى

 و فاطمه و دادیم بهشون رو هامون سوغاتى.. ميسوزوند آتيش حسابى و ميرفت خونه اونور

 ..دادن بهمون که بودن آورده قشنگ خيلى مجسمه یه خونمون براى هم شوهرش

 ما که داد پيشنهاد محمد شيراز به بازگشتشون موقع و موندن هم دیگه روز دو شوهرش و فاطمه

 قبول سریع ها خانواده بود نشده تموم اش جمله هنوز و برگردیم بخوریم هوایى یه و بریم هم
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 سپرد شاگردش به رو مغازه محمد.. شدیم شبراز راهيه دست به چمدون هم ما که شد این و کردن

 ..گرفتم مرخصى موسيقيم کلاس از هفته یك براى هم من و

 عازمه فردا!.. چسبيد حسابى که یكى من به کامل طور به شيراز هفته یك و بود خوبى سفره

 جاده توى فردا که رفتيم ها اتاق به خواب براى هميشه از زودتر همه همين براى بودیم تهران

 ..نشيم اذیت

 

 !..شده؟ بامزه چه رادمان ميبينى گلرخ ___

 

 ..باحاله خيلى خدایيش آره -

 

 ..نياریم؟ بچه ما ___

 

 ..بچه بگو بعد بگذره سال دو یكى بزار مححمممممد -

 

 کلى هم تو.. است بامزه و کوچولو بعد.. ميشه پُر ونگش ونگ صداى از خونه.. که خوبه خُب ___

 ..نامرد؟ ميكنى بابام کى خُب ميشم پير دارم دیگه من.. ميشى سرگرم

 

 ..جوونى من براى عمرت آخر تا تو بعدم!.. نكن دراز چيزا این با رو من گوشِ -
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 !..بچه و خونه رفتيم.. منه حرفه هم حرف مَردم، من اصلا ___

 

 به اى بچه عنوان هيچ به باشم نداشته رو آمادگيش و نخوام من تا و ميكنه شوخى داره ميدونستم

 خوردن از بعد صبح.. خوابيدیم بازى، مسخره و شوخى کلى از بعد همين براى  نمياد، وجود

 اشون خونه راهيه و کردن خداحافظى همگى از بامزه رادمانه همراهه به شوهرش و فاطمه صبحانه

 ..شدیم تهران راهيه کرد قفل رو پدریش خونه درِ مرتضى عمو اینكه از بعد هم ما.. شدن

 اذیت مياد چمدون با محمد که کنم باز رو در تا رفتم خونه به محمد از زودتر رسيدیم که خونه به

 دیدم که رو پارسا شماره..  آوردم بيرون که کيفم از خورد، زنگ گوشيم کردم باز که رو در.. نشه

 ..دادم جواب معطلى بى

 

 ..دنيا داداش بهترین به سلام -

 

 ..گلرخ نگفتى بهم چرا.. چرا ___

 

 ..بود اى دیگه هواى و حال توى و بود کرده مست انگار.. بود جورى یه صداش

 

 ..آخه؟ شده چى!.. خوبى؟ پارسا -

 

 خونه واردِ محمد که بگيرم تماس باهاش دوباره ميخوستم.. بودم شده نگرانش خيلى.. کرد قطع

 ..شد
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 !..گلرخ؟ شده چيزى ___

 

 ميخواست.. نداشت مهمى کاره.. شد تموم شارژش انگار.. شد قطع.. بود مامان.. نه نه.. بله؟.. ها؟ -

 ..نه یا رسيدیم بدونه

 

 ..ميام زودى و بگيرم دوش یه ميرم من.. خستگى از مردم که آخخخخ.. دلم عزیزِ باشه ___

 

 پارسا نگران دل طرفى از.. شدم ولو کاناپه روى هم من و رفت خواب اتاق به محمد آرومم باشه با

 به چى ها دروغ این ميدونستم کاش.. ميزد بهم رو حالم داشت هام دروغ این هم طرفى از و بودم

 ..ميكنه سياه چطورى رو روزگارم و مياره سرم

 ..نمبمو غرق هام گذشته توى ميزاشت و نميكرد بيدارم کاش.. ميشم بيدار خواب از پارسا صداى با

 

 هوا باده به رو گفتم که چيزایى.. ببوس من طرف از رو خانوم عزیز.. ميرم دارم من گلرخ ___

 .. نخور غصه هيچ ميگردونم، برت و دنبالت ميام زود زودیه به.. کن مراعات خيلى.. نگيریا

 

 هم چيز همه بابته.. برسون سلام کلى مهسا و بابا مامان به.. برون آروم.. چشم.. پارسا باشه -

 ..ممنون

 

 ..خداحافظ فعلا.. دیگه رفتم من.. جات از بشى بلند نميخواد.. عزیزم باشه ___
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 فظِل از و خداحافظ فعلا گفت اینبار که خوبه چقدر.. ميبندم رو هام چشم مياد، که در بستنِ صداى

.. ما خانواده جمع به ميگردم بر و دنبالم مياد زودى به یعنى این!.. نكرد استفاده خالى خداحافظيه

 نهميدو چون اما نميگذره غيبتم از راحتى به محمد ميدونم.. ميشه تموم هام کابوس همه یعنى این

 که مطمئنم دیگه امون ثمره وجود با تازه.. ميشه نرم قلبش که ميدونم مقصره، هم خودش

 ..بخشيدمش من که همينطور ميبخشتم،

 بندازم زحمت توى رو خانوم عزیز نمياد دلم.. ميدم انجام رو مربوطه کارهاى و ميشم بلند جام از

 ..مميكن بيدار رو خانوم عزیز و ميرم خواب اتاق به و ميكنم درست هم مفصلى صبحانه همين براى

 و زدن قدم براى ميكنه راهيم و کنم جمع رو ميز نميزاره خانوم عزیز ميشه، خورده که صبحانه

 ..کرده اضافه ليستم به دکتر اینسرى که هایى نرمش

 هم حين همين در و زدن قدم آروم به ميكنم شروع ميدم، انجام احتياط با و آروم که رو ها نرمش

 ..ها گذشته به ميشم کشيده

 

 نميخواستم.. نداد که نداد جواب اما زدم زنگ پارسا به بارى چند رفت حموم به محمد که اونشب

 استرس انقدر.. بزنم سَر پارسا به حتما فردا گرفتم تصميم همين براى کنم نگران دل رو محمد

 حداقل تا بيام خودم به کمى شد باعث و پرسيد رو حالم چندبارى محمد که بودم نگران و داشتم

 ..کنه شَك چيزى به محمد نزارم

 ميدونستم.. نداد که نداد جواب اما زدم زنگ پارسا به چندبارى رفت مغازه به محمد که زود صبح

 به و شدم حاضر زود خيلى همين براى است خونه زیاد احتمال به و نميره مطب ها شنبه پنج

 شدم موفق آخر در که بده جواب بلكم گرفتم تماس باهاش هم باز راه توى.. روندم اش خونه سمتِ

 ..داد رو جوابم داغون لحنى با و
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 !..چيه؟!.. جان؟ گلرخ چيه ___

 

.. نامرد آخه شدم زنده و مُردم دیشب من.. چيه؟ کارها این.. بيا خودت به خدا به رو تو پارسا -

 آروم ميدم قول.. ببينمت بزار خدا رو تو پارسا.. بزنيم حرف هم با که ات خونه ميام دارم پارسا

 ..بشى

 

 ..لاله پارکه بيا.. نيستم خونه ___

 

 ..اومدم.. باشه باشه -

 

 رو دقيقش جاى پارسا از وقتى و رسيدم پارك به چطورى نفهميدم اصلا که بودم نگرانش انقدر

 ..رفتم پيشش عجله با پرسيدم

 و ختاندا نگاهى نيم بهم.. نشستم کنارش آروم.. ميرفت وَر گوشيش با و بود نشسته صندلى روى

 ..شد خيره گوشيش به دوباره

 

 دوست رو طرف خيلى خودش اما نداره دوستش طرف گفت.. داره دوست رو دیگه یكى گفت ___

 گفت و گفت.. کنه اعتماد کسى به نميتونه دیگه داره عمر تا گفت.. خورده اى ضربه بد گفت.. داره

 ..ميترکه داره مخم وااااى!.. چرا؟!.. کِى؟ از آخه.. مُردم.. گلرخ مُردم.. گفت و
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 آخه.. نميكردم درکش.. رو پارسا حالِ نميفميدم اصلا.. بود کرده خيس خيسِ رو صورتم هام اشك

 بهش و ميخواسته رو یكى ساله چند که بود قبول موردِِِ عاشق یه براى فقط روز و حال این

 دبرخور باهاش و دیده رو مهسا وقته چند تازه که نميومد پارسایى به اصلا روز و حال این.. نرسيده

 ایران که هم ها موقع اون از نكنه!.. بوده؟ عاشقش هم قبل از نكنه ميگفتم خودم با هى.. داشته

 و فكر توى انقدر.. نكنه نكنه نكنه!.. بوده؟ اون یاده به فقط هم خارج توى و بوده عاشقش بوده

 يرهخ پارسا به همينطورى وقته خيلى ميدونستم ولى گذشت چقدر نفهميدم اصلا که بودم خيال

 ..رسيد گوشم به پارسا صداى که اومدم خودم به زمانى فقط.. شدم

 

 ..بگو هم مو به مو.. بگو اولش از خواهرى، من جون رو تو.. گلرخ بگو برام ___

 

 نه و ودب زده زنگى نه محمد کردم، نگاه گوشيم به.. کنم شروع کجا از یا بگم چى نميدونستم اصلا

 نگرانم کنم، دیر هم کمى ميدونستم و خرید ميرم مهسا با بودم گفته بهش.. بود داده پيامى

 ..انداختم کيفم توى و کردم خاموش رو گوشيم همين براى نميشه

 

 ..پاشو.. نميشه اینجا ميگم، برات رو چيز همه.. ات خونه بریم -

 اخد فقط که بود بد حالش انقدر.. افتادیم راه خودم ماشينِ با به هم من و خودش ماشينِ با پارسا

 با و کردیم پارك هارو ماشين رسيدیم، که پارسا خونه به.. برسه اش خونه به سالم که ميكردم خدا

 که خونه واردِ.. بود طبقه دوازده آپارتمان یك پنجمه طبقه پارسا خونه.. شدیم آسانسور وارد هم

 هيچى که جهنمى یه به بود شده تبدیل اش خونه مرتب، هميشه پارساى.. کردم وحشت شدیم،

 ..نبود خودش جاى سر

 دم چاى هم آخر در.. اش خونه کردنِ جور و جمع به کردم شروع هم من و رفت اتاقش به پارسا

 روى هم اى شيشه و نشسته کاناپه روى دیدم که رفتم نشيمن سالنِ به راحت خيالِ با و کردم
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 نكنه، درك دیگه رو هيچى اون از بعد و بشه مست و بخوره رو اون بخواد پارسا اینكه از.. ميزه

 ..گرفتم رو دستش و نشستم کنارش آروم.. کردم وحشت

 

 ..نخورى اینو اینكه.. اینكه!.. کنم؟ خواهشى یه ميشه پارسا -

 

 !..نكنم تجاوز خواهرمى که تویى به هست حاليم هم بشم و نميشم مست من گلرخ ___

 

 ..شدم کبود که کردم حس زیاد خجالته از و کشيدم خجالت زد بهم رُك خيلى که حرفى از

 

 رو چيز همه ميخوام.. بگو برام رو مو به مو.. کن تعریف برام ميكنم خواهش ازت گلرخ ___

 ..بفهمم

 

 از.. شد خيس هم خودم هاى چشم که انقدرى.. گفتم و گفتم.. کردن تعریف به کردم شروع

 کم هک دوستى از.. گفتم گروهمون زیره به سر پسر عرفان، از.. گفتم اکيپمون از.. گفتم دانشگاه

 ستمميخوا بارها اینكه از.. مهسا شده تر بزرگ روز به روز علاقه از.. گفتم گرفت شكل بينشون کم

 از عرفان رفتنِ هم آخر در و.. ميشدم پشيمون هربار و نميخوره دردت به عرفان بگم مهسا به

 ..گفتم رو مهسا شدنِ نابود و ایران

.. کنه راحت رو خودش و بزنه حرفى هم پارسا که بلكم کردم سكوت کمى شد تموم که هام حرف

 این از زده وحشت.. کشيد سر یكدفعه به و ریخت جام توى و رفت شيشه به دستش پارسا اما

 .. زدن حرف به کردم شروع دوباره حرکتش،
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 قلبش دوباره بشه، عاشق دوباره کنه، اعتماد دوباره ميبره وقت.. داره زمان به نياز مهسا.. پارسا -

 چى وت نميدونم.. گذشته بينتون چى نميدونم من.. خدا به شد نابود اونسرى.. دیگه یكى به بده رو

 اون. .ميشناسيش بچگى از که تو.. پارسا نيست دلش تو هيچى خدا به ولى.. گفته چى اون و گفتى

 رو خودت کارها این با.. بده وقت مهسا و خودت به پارسا.. ميكنه بيان درجا باشه دلش تو چى هر

 ور دستم که بودى تو این.. آوردم کم جایى شده بارها کردم، خطا شده بارها من.. عزیزم نكن نابود

 ..خودت با رو کارها این نكن پارسا.. بودى مشوقم و پشتيبان گرفتى،

 

 عجيب غمى.. داشتم غم.. رفتم بهداشتى سرویس به و شدم بلند جام از و کردم پاك رو هام اشك

 آروم که کمى.. بود کرده گير گلوم توى غده مثلِ بغضى و مرگمه چه نميدونستم هم خودم که

 ..نشستم کاناپه روى و پارسا کنارِ دوباره و اومدم بيرون بهداشتى سرویس از شدم

 

 و شد باز خونمون به پاش که وقتى از.. شدى صميمى و شدى دوست مهسا با که وقتى از ___

.. دیدم رو هاش بازى دیوونه شيطنتش، هاش، هوایى به سر هاش، بيخيالى وقتى از.. دیدمش

 وقتى که رسيد جایى به و شدم عاشقش کم کم ولى.. نه.. اول همون از بگم که نه.. شدم عاشقش

 تحمل ،کردم صبر.. خاستگاریش بریم تا بگم بابا و مامان به خواستم بارها رسيدین دبيرستان به

 ودمخ براى و بگيرم رو دکترام رو کشور از خارج برم گفتم.. کمم مهسا براى اینطورى گفتم.. کردم

.. رخگل آخخخخخخ.. بشم داشته گفتن براى حرفى حداقل اینطورى که جلو بيام بعد بشم، کسى

 هر مهسا اوه از خبر بى کردم، زندگى یادش به بودم کشور از خارج که هایى سال کلِ.. آخخخخخ

 از و نميدونست مهسا ميدونم.. نه خدا به.. کنم گله نميخوام.. بود دیگه یكى یاده به رو اش لحظه

 ،گذشتمون باباى گور اصلا گفم.. گفتم رو چيز همه.. گفتم بهش!.. چى؟ حالا اما.. نداشت خبر دلم

 با که ستمني ساله بيست پسره من مهسا گفتم.. ميكنم خوشبختت مهسا گفتم.. بچسبيم رو آینده
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.. رو زندگيمون بسازیم ميخوام وجود این همه با مهسا گفتم.. باشم اومده جلو زودگذرى هوسِ

 ىیك با رو زندگيش نميخواد دیگه گفت.. منو نداره دوست گفت.. نهههههه گفت.. گلرخ نه گفت

 دیگه و  کنم ولش که داد قسمم.. داد قسمم.. شده اعتماد بى همه به گفت.. کنه شروع دیگه

 بهش بالاخره کن، تحمل گفتم قلبم به سال همه این من گلرخ.. نكنم مطرح رو ام خواسته

 ..من خداى وااااى.. نميخوادت چون نزن دَم و بمير بگم حالا.. ميرسى

 

 ..رفتى راه که انقدر مياد دنيا به الان بچه.. دیگه تو بيا.. مادر گلرخ ___

 

 ..زدم رووش به لبخندى حرفش با و شدم کشيده بيرون گذشته از خانوم عزیز حرفه با

 سالنِ به و ميریزم چاى استكان دو ها، ظرف شستنِ با ناهار از بعد.. ميخوریم ناهار خانوم عزیز با

 ..ميشينم کنارش و ميرم نشيمن

 

 !..مادر؟ کِىِ پارسا عقده جشنِ ___

 

 برم تا دنبالم مياد گفت پارسا چون.. هاست نزدیكى همين انگار.. خانوم عزیز والا نميدونم -

 ..تهران گردونه

 

 ..آرامشه مستحقه واقعا.. نازنينيه پسره خيلى.. بشه خوشبخت ایشالا ___

 

 ..ها ميبریم خودمون با هم شما تازه.. ماهه واقعا آره.. ایشالا -
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 ..ميشم خوشحال هم من باشيد، خوش شما.. مادر باهاتون بيام کجا آخه من ___

 

 ..باااایييييدددد.. بياى باید.. محاله.. آخه؟ داره صفا شما بى مگه -

 

 ..خودش ميخواد چى پارسا ببينيم حالا.. پسرم عينِ هم پارسا.. مادر خدامه از که من ___

 

  شب آخر تا که کنيد استراحت برید حالام.. ميبریم خودمون با هم شما که گفت خودش پارسا -

 ..نگيرید سردرد ميمونيم، بيدار که

 

 ..کن استراحت بيا هم تو.. مادر باشه.. پسرم براى باشم لباس فكره به باید دیگه پس ___

 

 ..ميكشم دراز کاناپه همين رو من -

 

 خيلى.. ميبندم رو هام چشم و ميكشم دراز کاناپه روى آروم هم من ميره، اتاق به که خانوم عزیز

 کشيده آگاه ناخود ميشه باعث امر همين و کنم فكر ها گذشته به که ميخواد مغزم اما ام خسته

 ..ها گذشته به بشم
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 براى ميمردم داشتم.. رفتم آشپزخونه به کنم تحمل رو پارسا هاى اشك و ها حرف نتونستم چون

 هب فقط و نبود هيچى به حواسم اصلا.. شده نصيبش پوچى حالا و بوده عاشق سال همه این.. حالش

 کرده فراموش کل به رو بيخيریش ساعت چند و خاموشم گوشى و محمد.. ميكردم فكر پارسا

 .. بودم

 اتمام هب بود ميز روى که اى شيشه تقریبا.. رفتم پارسا سمته به و کردم آب پُر و برداشتم ليوانى

 به رو ليوان و نشستم کنارش!.. نداره نرمالى حالته دیگه ميداد نشون پارسا حالِ و بود رسيده

 ..گذاشتم ميز روى رو ليوان.. نداد نشون واکنشى هيچ.. گرفتم طرفش

 

 ..بياد جا حالت تا بكش دراز کاناپه همين روى اصلا یا اتاقت توى برو جان پارسا -

 

 رو ام شونه یك به یك هاش اشك.. دیدم چشم به رو شكستنش.. شد حلقه دورم هاش دست

 .. شد خيس هم خودم صورته و کرد خيس

 

 ..خيلى.. بدبختم خيلى من___

 

 هکاناپ روى رو اون شدم مجبور بود کرده بغلم چون.. بكشه دراز کاناپه روى کنم کارى ميخواستم

 روى از کم کم دستش گرفت، قرار کاناپه روى سرش که پارسا.. بشم خم هم خودم و کنم دراز

 اب داشت که دیدم رو محمدى من و شد باز کليد با در بشم، بلند خواستم تا و شد برداشته کمرم

 نگاه پارسا، روى بودم زده خيمه که منى به متعجب البته و عصبانيت از شده قرمز هایى چشم

 ..کردم وحشت واقعا.. ميكرد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 218 

 دنميدی رو پارسا روزِ و حال محمد بود، کشيده دراز هم پارسا و بود محمد به رو کاناپه پشتيه چون

 زا سریع که برم سمتش به و بشم بلند خواستم.. ميشنيد رو کشدارش هاى نفس صداى فقط و

 ..کوبيد هم به محكم رو در و رفت بيرون خونه

 پایى با هم من.. بود افتاده هم روى هاش چشم و نشد متوجه هيچى مستى بخاطره که پارسا

 ..پارسا خوابه در غرق صورته به شدم خيره و خوردم سُر کاناپه پایينه لرزون

 و حد انقدر که محمدى که واااى.. بود رفته یادم هم کشيدن نفس.. کنم چيكار نميدونستم اصلا

 لااص.. بود نكرده خطور فكرش به که چيزهایى چه صحنه این دیدنه با الان بود، مهم براش فاصله

 بكشونم هم مرتضى عمو و زهرا خاله و بابا مامان خونه برم.. بریزم سرم به خاکى چه نميدونستم

 خودِ با شد خوب حالش که پارسا و بمونم همينجا یا و کنم تعریف براشون رو داستان و پایين

 تعریف محمد براى رو چيز همه و خونه برم خودم یا و بدیم توضيح محمد براى تا خونه برم پارسا

 .. کنم

 و حال محمد کاش حداقل که آخخخ.. نبود خودم دسته کاریم هيچ که بودم شده اى مجسمه مثلِ

 ميكنه باورم!.. بگم؟ بهش چى ميگفتم خودم با هى.. ميكرد باورم خودش تا ميدید رو پارسا روزِ

 !..نه؟ یا بزنم حرف ميزاره اصلا!.. یعنى؟

 از نگرانيم طرفى از.. افتادم راه خونه سمته به وضعم و سر کردنِ درست با و شدم بلند یكباره به

 تمداش نگه خيابون کنارِ  همين براى.. ميرسيدم جنون مرزِ به داشتم و نميشد رفع هم پارسا جانبه

 ..زدم زنگ مهسا به فكرى بدونِ و

 خوبى؟؟.. جونم گلرخى سلام ___

 

 نميخواستيش رو پارسا اگه بيشعور آخه.. بشى لِه که بزنمت انقدر ميخواد دلم.. مهسا.. مهسا -

 مست پارسا.. بهت ميگم چى دارم ببين.. کردى نابودش احمق!.. بهش؟ بود گفتن وضعه اونچه

 به بلایى نترس.. بزن بهش سر یه حتما وقت اولِ فردا.. نيست خوب اصلا نه، که خيلى حالش کرده،

 ..نيست خيابونى پسره نمياره، سرت
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 ..گلر ميگى دارى چى ___

 

 احمق انقدر چرا نميدونستم.. نداشت حد که بودم عصبى دستش از انقدر.. کردم قطع رو تلفن

 کجاى نيست معلوم طرف الان که اش یكطرفه مزخرفه عشقِ براى داره هنوزه که هنوزم که شده

 .. بياد بيرون تنهایيش پيله از نميخواد و ميكنه نابود رو خودش ميگذرونه، خوش داره دنيا

 شهب نزدیك مهسا به نميزاشتم وقت هيچ داشتم، شَك بهش اى ذره اگه نميشناختم، رو پارسا اگه

 ارساپ ميدیدم داشتم که حالا اما.. نكنه فكر پارسا به اى لحظه که ميگفتم مهسا به خودم اصلا یا و

 عاشقِ اینطورى حالا و باشتش داشته همسر عنوان به که آرزوشه دخترى هر که مردیه همون

 اینطورى تلخ گذشته یه روى از و فكر بى داره مهسا ببينم که داشت زور برام خيلى شده، مهسا

 ..ميكنه خراب رو زندگيش و ميگيره تصميم

 توى ماشينش.. شد پررنگ ذهنم توى محمد فقط و بردم یاد از رو چيز همه رسيدم که خونه به

 کردم، باز که رو خونه درِ.. رفتم خونه سمته به و کردم پارك رو ماشين هم من و بود پارکينگ

 باید که زدم حدس و نبود که نشيمن سالنِ توى محمد.. شدم خونه واردِ و کشيدم عميقى نفسِ

 ..کشيده دراز تخت روى دیدم که رفتم خواب اتاق به آروم.. باشه خواب اتاق توى

 که فكرهایى و محمد برخورده از شدت به اما بودم نكرده خطایى کاره اینكه با.. داشتم استرس

 ..ميترسيدم ميرفت رژه سرش توى

 

 ..ميكنى فكر تو که اونطور محمد -

 

 ..گلرخ باش ساکت هم بعد به این از پس.. ندادى ميدادى، توضيح باید که زمانى ___
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 هافتاد پام جلوى که گردنم شال به.. کرد پرت طرفم به رو گردنم شال.. اومد طرفم به و شد بلند

 هفاید بى بودم گشته دنبالش چى هر و بودم کرده گُم ميشد وقتى چند رو این.. کردم نگاه بود

 ..بود

 

 خرید و گزار و گشت هواى به اون از بعد و بود موسيقيت کلاس اولِ جلسه که روزى رو این ___

 نگز خونه به مطب منشى بعدش روزه.. بودیش گذاشته جا پارسا مطبه تو خونه، مياى دیر گفتى

 بریم داریم نيازش اگه و گذاشته جا مطب توى خانومتون رو این گفت دادم جواب من که دید و زد

 و باشه مهم برات شمال یادگارى شاید گفتم!.. دور بندازتش که هم نميخوایمش اگه و بگيریمش

 ..گرفتمش پس برات منشى از رفتم و دارى نگهش بخواى

 ىچ هر تو نميخوام، شام ولى ميام کِى نميدونم بخوره، کلم به بادى بيرون ميرم من..هوووووووووف

 ..بخور و کن درست خودت براى ميخواى

 

 محمد.. نبود احترامى بى اهلِ محمد.. طوفانه از قبل آرامشه آرامشش، ميدونستم.. رفت راحتى به

 تصميمى چه برام نميدونستم بودم رفته فراتر قرمزهاش خط از که حالا اما.. بود متين و  آروم

 ..ميگرفت

 هم آخر در و کردم سرگرم رو خودم تلویزیون تماشاى با رو ساعتى چند.. نيومد خونه رو شب کلِ

 هافاق اما بياد تا شدم منتظر و شد اونور اینور تخت روى هم کلى  رفتم، خواب اتاق به خواب براى

 اقات به حتى و اومد خونه به که بود گذشته شب نيمه چهار از اما بود ساعتى چه نميدونم!.. نكرد

 ..رسوند صبح به رو شب کاناپه روى و نزاشت هم پا خواب

 حرفى آشپزخونه از شدنش خارج موقع فقط و نزد حرفى هيچ صبحانه خوردنِ موقع هم بعد روزِ

 ..رفتم وا که زد
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 ریلكس ميخوایم گفتم.. شمال بریم ميخوایم روزى چند گفتم و زدم زنگ باباها مامان به ___

 !.. ميمونيم خونه و نميریم جا هيچ حقيقت در اما.. نميبریم رو هامون گوشى همين براى کنيم،

 

 روى زا هم رو من گوشى.. گرفت دست به رو تلفن و کشيدتش پریز از و رفت خونه تلفنه سمته به

 و بزارتشون گاوصندوق توى ميخواد ميدونستم.. رفت خواب اتاق سمته به و برداشت ميز

 و ميزد حرفى خودش نه.. نميفهميدم رو کارهاش دليلِ واقعا.. کنه قطع رو چيز همه به دسترسيم

 هم به اعصابم کل به دیگه.. بگيریم آروم هم با تا بدم توضيح رو چيزى براش من ميزاشت نه

 ..بود ریخته

 خونه از رو پام من نميخواد دلش گفت زبونى بى زبونه به محمد که روزى چند.. گذشت روزى چند

 من نه و ميرفت مغازه به محمد نه!.. کرد دنيا تارکه رو خودش هم و من هم اینطورى و بزارم بيرون

 فكر هم همگى و بودیم نرفته که ميشد روزى چند هم ها بابا مامان خونه.. موسيقيم کلاسِ به

 !.. ميگذرونيم خوش داریم و شماليم ميكردن

.. داره شَك بهم انگار ميكنه برخورد طورى چرا نميدونستم و بودم ناراحت دستش از واقعا

 رایطش این ميتونم کجا تا من نميدونستم حتى.. بده ادامه رو رویه این ميخواد کجا تا نميدونستم

 ..کنم تحمل رو

 بارى چند رو خوردم زخم غرورِ.. بودیم شده حبس خونه توى دو هر که ميشد هفته دو به نزدیك

 نهک تموم رو داستان این و بدم توضيح براش بزاره تا افتادم محمد پاى و دست به و گرفتم نادیده

 آب روز به روز نه و ميدید رو هام التماس و گریه نه.. بود شده سنگ از تر سخت محمد انگار اما

 حالت این هم خودم براى که گلرخى یه به شدم تبدیل کم کم هم من.. بود مهم براش دیگه شدنم

 و درست غذاى نه بدم، توضيحى ميخواست دلم نه و ميزدم حرف نه دیگه.. بود عجيب هاش

 و شب تا ميموندم کشيده دراز تخت همون روى ميكردم باز چشم که روزى هر.. ميخوردم حسابى

 ..ميشه تموم بالاخره ها کابوس این که بودم اميد این به
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 و ناهار و صبحانه براى هميشه محمد.. نداشتم خوشى حالِ اصلا ،.شد تموم کامل طورِ به دوهفته

 لقمه دو خوردنِ با و ميرفتم آشپزخونه به و ميشدم بلند ادا و ناز بى هم من و ميكرد صدام شام

 خونه این زنه من انگار.. ميشدم خارخ آشپزخونه از حرفى هيچ بدونه غذا، با کردن بازى و غذا

 براى.. بده عذاب رو من مثلا تا بود خواسته رو این خودش البته بود، محمد با کارها همه نبودم،

 دلم که منى که بود رسونده جایى به رو من محمد.. نداشتم حوصله اصلا اونروز کرد، صدام ناهار

 اینجا از باشه هم روز چند براى شده ميخواست دلم حالا باشه، دور ازم اى ذره محمد نميخواست

 ..برم من بزاره یا بره

 

 ميكنى؟ هم ناز شدم، شخصى نوکر!.. حاضره؟ ناهار نميگم من مگه ___

 

 ها فرسنگ ميمردم براش که محمدى از اصلا.. ميسوزوند دل ميزد، حرف وقتى یا نميزد، حرف یا

 ..بود گرفته فاصله

 

!.. ميزارى؟ سرم روى رو منتش دارى حالا که کنى درست غذا من براى خواستم ازت من مگه -

 ..سيرم نميخورم

 

 ..بشينم تخت روى کرد مجبورم و گرفت دستش توى رو بازم و اومد سمتم به حرفى هيچ بى

 

 ..کن ولم!.. زوریه؟ خوردن غذا مگه!.. ميكنى؟ دارى چيكار.. محمد کن ولم -

 

 ..ناهار براى بيا شو بلند بجنب.. زووووریه ميگم من چى هر بعد به این از.. زوریه آرههههههه ___
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 ..حالا اما.. نميسوخت دلم هيچ بودم، کرده کارى واقعا اگه بودم، صد در صد مقصر اگه

 

 ..کن ولم ميكنم خواهش.. نمييييييييخوووووورررررم -

 

 دیگه.. کردم مخالفش سمته به و گرفتم در سمته از رو رووم.. شد خارج اتاق از حرفى هيچ بى

 ..ميكرد تموم امروز رو هاش بازى مسخره همه باید بود، شده تموم صبرم

 که ردمک حس اما کنم نگاهش نميتونستم نبود، سمتش به رووم اینكه دليلِ به اومد، اتاق به دوباره

 خورمب تا برام گذاشته غذا حتما گفتم خودم با.. گذاشت ميز کنار عسلى روى چيزى و شد نزدیكم

 ..رفت اى لحظه براى نفسم نشست، رووم و کرد باز طاق رو من که دستش با اما

 

 !..خوردن غذا اینطورى عاشقه که هم تو!.. نه؟.. دیگه؟ ميداد غذا بهت اینجورى عشقت ___

 

 رحميش بى همه با محمد.. نموند برام نایى دیگه که زدم زجه کردم، التماس.. خوردم تكون انقدر

 ك به رو صورتم هام اشك.. بيارم بالا ممكنه لحظه هر ميكردم احساس.. داد خوردم به رو غذا کلِ

 تازه.. شد خارج اتاق از و شد بلند رووم از داد، بهم که اى لقمه آخرین با محمد.. بود کرده خيس

 ..زدمي آتيش رو قلبم و نميشد قطع ميكردم کارى هر رو هقهقم اما بكشم راحت نفسِ به تونستم

 هک بود کِى از.. چنده ساعت نميدونستم.. نشدم خارج اتاق از هم من و نيومد اتاق به دیگه شب تا

 ..اومدم خودم به محمد صداى با.. بودم شده خيره دیوار به
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 از حالت به واى ولى گلرخ ميزنم مو به مو رو هام حرف.. ميشه قبل مثلِ  چيز همه فردا از ___

 ميرمب که کنى آرزو باید اونروز نميكنم، کار نفعت به ظهر غذاى مثلِ موقع اون.. بشى رَد یكيشون

 .. نميگذرم ازت دیكه چون

 تازه دیدارها فردا از پس.. ایم خسته اما برميگردیم شب تا که گفتم ها خانواده به امروز من

 هيچ موضوع این از.. ميكنى رفتار نيست، شكى بودنت ماهر تو که ماهر بازیگر یه مثلِ.. ميشه

 و ميرم مامانت و ميرم مامان با مار، زهر و کوفت و گزار و گشت خرید، براى.. ببرن نباید بویى

 باید فقط بزارى، بيرون خونه از خواستى رو پات بعد به این از.. نداریم ميرم، خودم و هست مهسا

 نم با فقط باشم، حتما باید من هم باباها مامان حتى کسى خونه به رفتن براى حتى.. باشم من

 ىجای تا و کافى اندازه به برى، نميخوام هم موسيقى کلاس دیگه.. ميگردى بر هم خودم با و ميرى

 کردنه آماده.. ميدى انجام رو ات وظيفه هم تو و کارم سرِ ميرم من فردا از.. گرفتى یاد باید، که

 ..و و و خونه کردنه تميز شام، ناهار، صبحانه،

 نگاه هام چشم توى درست هم محمد و ميكردم نگاهش همينطورى اشك از خيس هاى چشم با

 ..ميكرد بيان رو هاش جمله تك به تك و ميكرد

 

 دیده نكنم فكر هم الانش تا.. ببينى رو مهتاب از بعد عصبانى محمد اون نميخوام گلرخ ___

 ساده موضوعى هيچ از اینبار خودت جونه به من که نگذر ساده گفتم که چيزهایى از..باشى

  دیگه فردا از چون کن، ذهنت ملكه رو هام حرف و کن فكر هام حرف به صبح تا امشب.. نميگذرم

 تو براى اتاق این و بخوام تو پيش نميخوام دیگه هم بعد به الان از.. ميشه عوض چيزها خيلى

 ور زندگيم که نيست این معنيش کردم جدا رو خوابم جاى که این.. من براى کنارى اتاق و ميشه

 خوب خيلى رو هام حرف همه مطمئنم و ميشه مربوط من به زندگيت همه زنمى، تو.. کردم جدا

!.. بخوریم هم با رو صبحونه اميدوارم مغازه، ميرم نُه ساعت ميدونى که هم فردا براى!.. ميفهمى

 .بخير شبت.. حتما بخور ميزه، روى هم تو شامه خوردم، شام من هم الان
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 از حال به تا بابام مامان که منى.. زدم زار و کردم فرو بالشت توى روى سرم شد خارج که اتاق از

 جدا ازم رو خوابش جاى شوهرم که بود رسيده جایى به کارم حالا بودن نگفته تر نازك بهم گل

 یه جز خونه این توى نيستم چيزى الانم و داره شك من به که ميفهموند بهم مستقيم و کرد

 !.. کُلفت

 آخر در و خوردم زور به لقمه دو و رفتم آشپزخونه به صدا بى نداشتم رو بيداد و داد حوصله

.. رفتم بود شده من براى حالا که مشترکى خوابه اتاق به و کردم جور و جمع رو آشپزخونه

 حاضر صبحانه براش و بشم بيدار خودش از زودتر فردا اینكه یعنى محمد آخره جمله ميدونستم

 که گوشى!.. بود کرده بيان اونجورى رو اش جمله که بود کرده مردونگى حتم به خيلى  کنم،

 .. خوابيدم و کردم کوك رو ساعت نداشتم،

 ..نشه لبریز من صبر که ميكردم خدا خدا اما ميكنه تموم رفتارهارو این کِى نميدونستم

 

 ..شد شب بزنيم، چُرت یه ميخواستيم مثلا.. پاشو مادر گلرخ ___

 

 گهدی الان وگرنه بودم رفته خواب به کاناپه روى خوبه.. ميكنم باز رو هام چشم خانوم عزیز حرفِ با

 !..نميموند برام کمرى

!.. ميخندیم بودم کرده من که هوسى بخاطرِ وچقدر.. ميخوریم مرغ تخم خانوم عزیز با رو شام

 ..ميرم نشيمن سالنِ به و ميشورم رو ها ظرف

 

 ..ميام زودى و حمام ميرم من خانوم عزیز -

 

 ..برو فردا بزار.. حمام برى نيست خوب شب مادر ___
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 !..ميشه؟ چى مگه.. خانوم؟ عزیز چرا -

 

 ..دیگه فردا براى بزار دختر.. دیگه دیگه ___

 

 ..بببينيم؟ فيلم حالا.. بگى شما چى هر.. چشششم چشششششم -

 

 ..قشنگم دختره ببينيم ___

 

 خواب اتاق به کارها انجام از بعد هم آخر در و ميشيم تلویزیون تماشاى به مشغول شب آخر تا

 ..بخوابيم که ميریم

 ..ميكنم نوازش و ميزارم شكمم روى رو دستم

 

 ..داره بزرگ مامان تا سه بزرگ، مامان دوتا جا به اميرعلى -

 

 ..من بشم ام نوه فداى ___

 

 ..دنيا بزرگه مامان بهترین نكنه خدا -
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 ..ميشم کشيده ها گذشته به و ميبندم رو هام چشم هم من ميره خواب به که خانوم عزیز

 

 براى تا رفتم آشپزخونه به سریع شدنم بيدار از بعد و بودم کرده کوك رو ساعت صبح هشت براى

 قندى حتى بدونِ و ریختم چاى خودم براى صبحانه شدنِ آماده از بعد.. کنم حاضر صبحانه محمد

 و رفتم خواب اتاق به همين براى بشم رو به رو محمد با نميخواست دلم حتى.. خوردم رو ام چاى

 اب و بودم گرفته بدى دردِ سر که بودم کرده گریه انقدر دیشب.. کشيدم دراز تخت روى دوباره

 خوابم دوباره که شد چى نميدونم.. بود نشده خوب سردردم اى ذره هم بودم کرده که کمى خوابه

 ..رفت

 دبلن.. نمياد خونه ناهار براى محمد ميدونستم.. ميداد نشون رو یك ساعت شدم بيدار که خواب از

 داخلِ هم کره و پنير حتى اما بود خورده رو اش صبحونه محمد.. رفتم آشپزخونه به و شدم

 بمقل لحظه هر اما کنه ثابت رو چى ميخواست کارها این با نميدونستم واقعا.. بود نزاشته یخچال

 ..ميشدم تر منجمد و ميبست یخ بيشتر

 انقدر.. ببينن رو ما تا اینجا ميان شام براى باباهامون مامان گفت و اومد خونه چهار ساعت محمد

 رو هيچكسى هفته دو بودم شده مجبور هيچى براى.. شد اشك از پُر هام چشم که شدم خوشحال

 ..ببينم شب براى رو بهترینام بود قرار حالا و نبينم

 ات اول از گرفتن دوش از بعد محمد.. کردم فراهم رو بود لازم که چيزى هر کدبانو یه مثلِ شام براى

 ارىک من ببينه نزاشت پا آشپزخونه به یكبار و کرد تلویزیون تماشاى به مشغول رو خودش آخر

 !..نه یا دارم

 باز ور در که بودم مشتاق انقدر.. رفتيم در سمته به استقبال براى شد، بلند که خونه زنگ صداى

 ..کشيد خونه داخلِ به رو من محمد که گذاشتم پا راهپله به و کردم
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 ..هيچى.. بفهمن نميخوام هيچى.. گلرخ باشه نرفته یادت اميدوارم رو زدم که هایى حرف ___

 

 انقدر.. شنيدم رو رفت ام صدقه قربون دیدنم با که مامان صداى بدم، رو جوابش خواستم تا

 ..بردم پناه آغوشش به و کردم فراموش رو چيز همه که بودم دلتنگشون

 اباب کناره تعارف از بعد و بردم پذیرایى سالنِ به رو چاى و ميوه شد، جمع ها ظرف که شام از بعد

 ..نشستم

 

 !..تو شدى لاغر چه بابا دختره ___

 

 ..داد جواب من جاى به محمد که خونه که بابایى نزار دلم رو دست بگم خواستم

 

 ..شنوا گوشه کو اما رو کوفتى رژیم این کنار بزار.. بخور غذا ميگم هى عمو والا ___

 

 روى از بود، خجالت روى از بود، نفرت روى از نميدونم اما شدم غرق نگاهش توى و کرد نگاهم

 ..گرفت ازم رو نگاهش که نكشيد دقيقه به بود، پشيمونى

 

 گوشى و دراوردن دوتا این که چيه اداها این گفت بس از کرد کچل رو ما پارسا این مادر ___

 ..مسافرت رفتن و خونه تو گزاشتن هاشونر
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 ..بخونه کمى که کردیم دور رو گوشى.. ميشه آماده کنكور براى داره گلرخ جان، خاله ___

 

 .. چيز همه به بود پایيند انقدر که محمدى!.. بهم؟ ميبافت دروغ انقدر کِى از

 ..زدم رووش به لبخندى که کرد نگاهم مامان

 

 ..ارزه مى شدنم قبول به!..  خوند؟ درس ميشه مگه ميزا چيز این و گوشى با.. جون مامان آره-

 

 ..مادر شده تنگ دلش.. ببينم بزن حرف پارسا با بيا ___

 

 دمش بلند.. بود شده مشتش پاش روى دستش و بود شده کبود حرص از.. انداختم نگاهى محمد به

 ..رفتم اى گوشه به و گرفتم مامان از رو گوشى و

 

 ..شمال؟ از نيومد لوست دختره این.. خوشى؟.. خوبى؟.. سلام عليك.. خانوم عمه به به ___

 

 ..برگشته لوسش دختره!.. پارسا سلام -

 

 !..خواهرى؟ خوبى.. ها ميزنى هایى حرکت.. عجب چه.. به به به ___
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 ..کنم رسوا رو خودم و کنه باز سر لعنتى بغضِ این ميخواستم که قدرى به داشتم بغض

 

 ..خوبى؟ تو.. خوبم- 

 

 ردد هم دستت.. شرمنده بازم.. ترسوندمت ميدونم.. شرمنده اونروز بابته گلرخ.. عزیزم خوبم ___

.. زدیم حرف کلى.. بشه حل چيز همه شد باعث همون.. ام خونه بياد گفتى  مهسا به اونروز نكنه

 رو الآشغ پسره اون فكره گفتم منم.. بده جواب بهم حسابى درست فكر با و بشناستم کرد قبول

 ..ها متأهل نيمچه شدیم فعلا.. کنه بيرون سرش از

 

 الاح.. برسى بهش ميشى خوشبخت باهاش اگه که ایشالا.. خيلى.. پارسا برات خوشحالم خيلى -

 هتب بابا مامان خونه رفتم.. ندارم گوشى فعلا کنكور براى.. ميزنم حرف مفصل کلى باهات دیدمت

 ..ببينمت که بياى ميگم

 

 ميام اومدم.. گذاشتن کنگره دکترا براى.. کيش ميرم دارم روزى سه دو من.. عزیزم باشه ___

 ..بارى؟ کارى.. ميبينمت

 

 خدافظ.. نه.. باش خودت مواظبه -

 

 ..یارت خدا.. همه به برسون سلام ___
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 عنىی شدنمون تنها ميدونستم و بود من به خيره محمد.. پيوستم جمع به کردم قطع که رو تلفن

 ..من سكوته و محمد شدنه منفجر

 شكر رو خدا.. نشده هيچى متوجه که بوده مست قدرى به اونروز شدم متوجه پارسا هاى حرف با

 مهشوهر که محمدى مسموم فكرهاى بابته ازش چطورى باید نميدونستم الله و نفهميده که کردم

 ..کنم عذرخواهى نداره، اطمينان من به اى ذره و

 ..کردن رفتن عزم ها خانواده که بود یك ساعت

 

 ..نكن اذیت رو خودت.. نخون درس هم خيلى.. اونور بياین هم شما جون بابا ___

 

 ..ميشيم مزاحم.. مرتضى عمو چشم -

 

 .. عصبيه شدت به ميدونستم که محمدى و موندم من.. رفتن همگى خداحافظى از بعد

 

 !.. نه؟ ببينتت، روز چند نتونسته که بود ناراحت خيلى ___

 

 خودش به کامل رو مهسا نظره که هست آقا و خوب حدى به پارسا ميدونستم.. ندادم رو جوابش

 نهایته ميخواستم و ميده مثبت جوابه پارسا به مهسا زود زودیه به بودم مطمئن و کنه جلب

 .. ببينم چشم به رو محمد شرمندگى

 سرش به چى بودم عاشقش که محمدى نميدونستم.. بود کرده عصبيش شدت به سكوتم انگار

 ..ميكرد ظلم بهم ناحق به چه ميفهميد اگه که آخخخ.. اومده
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.. آخر سيمِ به زدم من.. کردى زیادى غلطه که بود آخر باره براى این خودت جانِ به گلرخ ___

 ..نميكنم رو هيچكسى مراعاته دیگه باره

 

 تميز به کردم شروع و کشيدم آهى فقط.. نگفتم هيچى!.. رفت اتاقش به و گفت هوار با رو این

 اونطرف از و خوابيدم زیاد خستگيه با که بود شب نيمه سه حدودِ ساعت.. ها ظرف شستنِ و کارى

 ..کنم حاضر صبحانه محمد براى تا شدم بيدار زیاد درموندگيه با صبح هشت دوباره هم

 انهصبح صبح، براى.. ميومد شب و ميرفت صبح محمد.. بودم بریده دیگه واقعا.. گذشت هفته یك

 یك نميتونستم حتى که برده یه بودم شده!.. آماده و حاضر شامش هم شب براى و بود آماده اش

 حمدم بلكم بودم کرده مطلق سكوته هفته یك این تو!.. خودش با حتى بزنم حرفى کسى با کلمه

 ..نكرد که نكرد تغيير اى ذره اما بياد خودش به و کنه فكر کارهاش به هم

 ..کردم خاموش رو تلویزیون و ایستادم مقابلش که بود تلویزیون تماشاى مشغولِ

 

 !..گلرخ؟ ایه ميخره کاره چه این ___

 

 !..کردى بدتر تو اما نزدم دَم و گرفتم لالمونى هرچى بسه.. بزنم حرف باهات ميخوام -

 

 رفح داشتى زدن حرف وقته که اونموقع گفتم، بهت بارم یه.. بدى توضيح نميخوام کلمه یه ___

 !..بگى؟ ميخواى چى حالا.. نزدى
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.. کلاسم ميرم.. سابق مثلِ ميشه چيز همه فردا از ولى.. نميدم ام توضيحى.. نميزنم حرف.. باشه -

 ..سااااابق مثلِ.. بيرون ميرم

 

 !..وقت هيچ.. گلرخ نميشه سابق مثلِ هيچى ___

 

 ..ب طلاقم پس.. باشه -

 

 براى!.. ميخوردم؟ رو دهنى تو این باید چى براى.. نميشد باورم.. شدم لال خوردم که دهنى تو با

 رو خيز همه باید اول از و مياد محمدبدش ميدونستم.. بودم گفته دروغ آره.. قبول باشه!.. دروغم

 !..ميگرفتم خون خفه و ميخوردم دهنى تو یاید حالا!.. نبود؟ بس ماه یك این اما.. ميگفتم

 عوض نگاهش رنگه چون بود شده شرمنده هم خودش انگار.. کردم نگاهش فقط.. نریختم اشك

 ..نباخت رو خودش اما شد

 

 به بعدى باره.. نميخورى دیگه رو خوردى که هى...گُ این دیگه وقت هيچ گلرخ.. وقت هيح ___

 داااااااارى، عُمر تا.. دارى عُمر تا.. نميزارم دهنت توى سالم دندونه خودت، و خودم جونه

 !..فهميدیييييييى؟.. منى زنههههههه

 

 روى و رفتم اتاقم به خيس هایى چشم با و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه زد که هوارى با

 ..زدم زار و کردم پرت رو خودم تخت
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.. منميبين کنارم رو خانوم عزیز.. ها گذشته این به لعنت.. ميشم بيدار خواب از عجيبى درد سر با

 سمته به بهداشتى، سرویس به رفتن و خواب اتاق کردنِ جور و جمع با و ميشم بلند جام از

 نای چقدر.. ميشينه هام لب روى لبخندى.. ميبينم آماده و حاضر رو صبحانه ميز.. ميرم آشپزخونه

 صندلى روى خودم براى چاى ریختنِ با.. نميبرم یاد از رو هاش خوبى وقت هيچ.. مهربونه و ماه زن

 ..ميشم صبحانه خوردنِ به مشغول و ميشينم

 کمى.. رفته کجا خانوم عزیز نميدونم.. ميرم حياط به و ميكنم جمع رو ميز و ميخورم رو صبحانه

 !..حيف اما.. بگيرم تماس باهاش ميتونستم تا داشت گوشى حداقل کاش.. ميگيرم  استرس

 ىا بچه با و ميكنم نوازشش و ميزارم شكمم روى رو دستم.. بگيره آروم ذهنم تا ميزنم قدم کمى

 که ام جمله!.. رفته؟ کجا خانوم عزیز مامانى، نظرت به.. ميشم زدن حرف به مشغول وجودمه تو که

 ..کنم باز رو در تا ميرم حياط در سمته به و ميزنم لبخندى.. ميشه بلند در صداى ميشه، تموم

 !..بودى؟ رفته کجا.. خانوم عزیز سلام -

 

 ..ميبنده رو در و ميشه حياط واردِ خانوم عزیز

 

 راحت و بشه تموم ویارت این.. بيارم ترشى برات کمى تا ام خونه بودم رفته.. مادر سلام ___

 .. بشى

 

 ..خانوم عزیز نكنه درد دستت.. ماهيييييى شما چقدر.. آخه برم قربونت به من آخخخ -

 

 ..کردى؟ نرمش و روى پياده.. خوردى؟ صبحونه.. مادر چيه ها حرف این ___
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 هنوز نرمشم اما کردم بله هم روى پياده.. ممنون دنيا یه کردنش آماده براى و بله که صبحانه -

 ..مونده

 

 ..کنم درست چيزى یه ناهار براى برم منم.. تو بيا و بكن نرمشتم پس ___

 

 يرمميم دارم دیگه خدا به.. دیگه کمكتون بيام منم بزارید کنيد صبر خدا رو تو.. خانوم عزیز اِاِااا -

 ..خجالت از

 

 خُب.. آخه تو با دارم تعارف من مگه.. نزن من به ها حرف این از بگم چندبار من.. مادر وااااى ___

 که دارم دوست خودم من بلا والا.. کن درست رو شام و ناهار خودت جون دختر ميگم نتونم

 !..تو؟ برم ميزارى حالا.. ميگذره اینجورى وقتم و ميكنه سرگرمم اصلا.. کنم آشپزى

 

 مه من و ميره خونه به خانوم عزیز بانو، بفرمایيد گفتنِ با و ميكارم محكمى بوسه اش گونه رو

 ..بود گفته بهم دکتر که هایى نرمش دادنِ انجام به ميكنم شروع

 ..ميرم حموم سمته به لباس و حوله برداشتنِ با و ميرم خواب اتاق به ميشه، تموم که ها نرمش

 ..ميرم ها گذشته به و ميگيره فرا رو وجودم آرامشى مياد، فرود تنم روى که داغى آبه با دوش زیرِ

 

 بحِص دیگه که که بود این کرد که تغييرى تنها زندگيم.. گذشت نحس شبه اون از روزى چهار سه

 درست غذایى شام براى فقط و نميكردم آماده اى صبحانه محمد براى و نميشدم بيدار زود خيلى

 ..نشم رو در رو محمد با تا ميرفتم اتاقم به و ميخوردم زودتر خودم که ميكردم
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 اه ظرف تا شدم بلند.. خوردیم هم با رو شام بود، اومده خونه به زودتر کمى محمد و بود پنجشنبه

 ..نكردم نگاهش.. زد صدام که کنم جمع رو

 

 صبح از که گفتن منم به.. کنن درست زرد شعله نذرى براى ميخوان مامانت و مامانم فردا ___

 ..ميگيرم پرینت هربار باش مطمئن کردم، وصل هم خونه تلفنِ.. اونجا ببرمت

 

 براى حرفى دیگه دید که محمدم.. شدم ميز کردن تمييز به مشغول و زدم رووش به پوزخندى

 ..شد خارج آشپزخونه از نيست گفتن

 عشق با و بود خونه این جونم که منى.. خونه این از شدم خارج و فردا براى ميكردم شمارى لحظه

 نفس خونه این توى اى دقيقه نميخواستم دیگه که بود رسيده جایى به کارم ميكردم، زندگى

 ..بكشم

 ات کردم آماده ام صبحانه.. بشم حاضر تا شدم بيدار هميشه از زودتر من و رسيد زود خيلى صبح

 خودم با و اجبار و زور یا حالا و ميكردم رو کار این عشق با روزى.. ندم محمد دسته اى بهونه

 !..نكشه ته محمد به عشقم کاش اى که ميگفتن

 خونه اون به پا که ميشد یكماه از بيشتر.. شدیم ها خانواده خونه راهيه خوردیم که صبحانه

 رىس فقط.. مياد بعداً و داره کار کمى که گفت من به رو محمد رسيدیم که مقصد به.. بودم نزاشته

. .فشردم رو زنگ و رفتم در سمته به خداحافظى بدونه و شدم پياده ماشين از یریع و دادم تكون

 ..رفت و گذاشت گاز روى پا هم محمد شد، باز که در

 

 ..خوبى؟!.. حمومى تو ساعته یك!.. حموم؟ تو ميكنى چيكار دارى مادر ___
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 مخانو عزیز جوابه سریع و ميام خودم به و ميشم کشيده بيرون ها گذشته از خانوم عزیز صداى با

 ..نشه نگرانم تا ميدم رو

 

 ..اومدم.. خانوم عزیز بيرون اومدم -

 

 ات نبود معلوم نميكرد صدام خانوم عزیز اگه و دوشم زیر کِىِ از واقعا.. شده مرگم چه نميدونم اصلا

 ..ميام بيرون حموم از و ميگيرم دوش سریع.. ميموندم دوش زیرِ کِى

 و آشپزخونه به ميرم مستقيم.. ميشم خارج اتاق از و ميكنم خشك رو موهام ميپوشم، که لباس

 و بده انجام کارى نميزارم دیگه.. ميكنه آماده ناهار براى رو ميز داره که ميبينم رو خانوم عزیز

 ..ميدم انجام خودم رو کارها باقى و ميشونمش صندلى روى

 

 ..نشد؟ خبرى پارسا از مادر ___

 

 جشن حتم به.. مكه حاجى حاجى رفت دیگه و بهت ميدم خبر گفت.. خانوم عزیز والا نه -

 ..بشه خبرى ازش باید زودى به دیگه.. نزدیكه عقدشون

 

 !..مادر؟ خوبه زنش.. ميزنه زنگ بهت خوش خبراى با زودى به که انشاالله ___

 

 ..کرده جوور هم با رو تخته و در خوب خدا.. خُله خودش عينِ.. خانوم عزیز آره -
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 !..مادر وا ___

 

 ..خانوم عزیز والا -

 که بریزم چایى خانوم عزیز و خودم براى ميخوام و ميشورم رو ها ظرف و ميخوریم که رو ناهار

 چاى فنجون یه خودم براى هم من بخونه، رو نمازش تا ميره و نميخورم فعلا ميگه خانوم عزیز

 هوا توى چطورى که ميكنم نگاه چاى بخار به.. ميشينم خورى ناهار ميز صندليه روى و ميریدم

 ..ميشم محو هام گذشته توى آرومى به هم من و ميشن محو

 

 هایى بچه مثلِ بودم شده زیاد خوشحالىِ از که هستم خونواده جمعه تو که بودم خوشحال انقدرى

 ..ميكنن وورجه وَرجه و دارن ذوق کلى که

  اهارن بعد و کنيم پخش رو زردها شعله بود قرار اول.. بود گذاشته بار آبگوشت زهرا خاله ناهار براى

 دش انداخته سفره تا.. باشيم راحت نذرى کردنِ پخش از بعد تا انداختيم رو سفره ولى بخوریم رو

 توى هميشه محمد.. نشست کنارم کرد، باباها و مامان با که احوالى و حال با و رسيد سر هم محمد

 اب گاهى و گيراش لبخندهاى با هميشه فقط و نميكرد بغلم و نميرفت ام صدقه قربون زیاد جمع

 بارها و داره دوستم و هست بهم حواسش که ميفهموند بهم ها، اون فشردن و هام دست گرفتنِ

 ىکس هر جلوى و نميكنن حفظ رو تنهایيشون حرمتِ که شوهرها و زن بعضى از که بود گفته بهم

 قبول  کاملاً رو محمد حرفِ و نداشتم دوست هم من.. بيزاره راحتن، خيلى هاشون خانواده حتى

 هاش لب روى هم امروز حالا.. ميشدم لذت غرقِ جمع، توى پوستيش زیر هاى محبت از و داشتم

 ..داشت برام نابش هاى لبخند همون از

 هم من و ميریختن مصرف یكبار هاى ظرف داخلِ مامان، و زهرا خاله و بود شده آماده زردها شعله

 اه گذشته مثلِ ميخواست دلم.. ميبردن ها خونه به هم مرتضى عمو و بابا و محمد و ميكردم تزئين

 به لانا بدیم، رو نذرى تا ميزدیم رو زنگشون و ميبرد ها خونه به خودش همراهه هم من پارسا که
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 این عنوان هيچ به محمد چون محاليه آرزوى ميدونستم اما ميكردم رو کار این محمد هراهه

 ..نميكنه قبول رو خواسته

 ناهار تا نشستيم سفره سر همگى و رسيد اتمام به زرد شعله کردنِ پخش ساعت نيم از بعد

 .. بودن گشنه و خسته شدت به همگى چون بخوریم

 کلى شام و نهار براى که محمدى همون بود شده محمد.. شد خورده خنده و شوخى کلى با ناهار

 کنارم سبزى گذاشت، کنارم و ریخت برام دوغ ليوان یك کرد، تليد برام رو نون.. داشت رو هوام

 توق چند این توى که ناهارى بهترین به شد تبدیل ناهار این که کرد توجه بهم انقدر و گذاشت

 سوءتفاهم یك با که حيف اما نبودم پشيمون انتخابم از و بود خوب خيلى محمد.. بودم خورده

 ..کرد دریغ ازم رو هاش خوبى همه

 آشپزخونه تو هم ها خانوم ما و بشورم رو ها قابلمه و دیگ تا رفتن حياط به مردها ناهار از بعد

 توى همه براى هم مامان و آورد چاى زهرا خاله که گذشت ساعتى یك.. شستيم رو ها ظرف باقى

 بلند محمد گذشت که کمى از بعد.. زدن حرف و خوردن به شدیم مشغول و آورد زرد شعله سينى

 که گفت هم من به روو و بره حتما باید و اومده جنس اش مغازه براى که گفت جمع به روو و شد

 جهو هيچ به نميخواستم.. بره مغازه به خودش بعد و برسونه خونه به رو من اول تا بشم حاضر برم

 و خشك رفتارهاى و افسردگى و تنهایى هم باز بزارم خونه اون به رو پام ميدونستم.. برم خونه به

 کوتاه محمد کنم مخالفت بخوام جمع توى  نميتونستم هم طرفى از.. دارم روو پيشِ رو محمد سرد

 هم اون بندازمش لج سرِ بخوام و نداره شوخى اصلا زده که هایى حرف سرِ ميدونستم چون.. نمياد

 اتمنج مامان که بشم بلند ميخواستم.. ميبره خونه به رو من زور با ها خانواده گرفتنِ نظر در بدونِ

 ..کردم نگاهش عریض لبخندى با که شدم خوشحال انقدر داد

 

 تو گلرخ تعطيلى روزه.. اینجا بيا شام براى باز بده، انجام رو کارت برو تو خب.. محمد وااا ___

 ..بخونه درس نكنم فكر که هم امروز یه.. ميپوسه خونه
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 دید وقتى و کرد نگاهم محمد.. کردن تأیيد رو حرفش همه مامان، هاى حرف شدنِ تموم با

 مه من و بشه آماده تا رفت اتاقش به محمد.. کرد قبول و نگفت هيچى دیگه دارم، لب به لبخندى

 دیدم رسيدم که اتاق به.. نكنن شَكى ها خانواده و کنم همراهيش مثلا تا رفتم دنبالش به بعد کمى

 ..گرفت قرار روم به رو دید که رو من و شده حاضر محمد

 

 ..نكن خسته رو خودت زیاد.. ميام زودى بشه تموم کارم ___

 

 خخآخ گفتم خودم با و شدم ولو تختش روى.. رفت بيرون اتاق از زد، لبم به سریع که اى بوسه با

 خود بى خود از پوستيت زیر محبته هر با نكردى محبت بهم وقت چند این که انقدر محمد که

 ..ميشم

 توى ميدونستم چون بود گرفته آروم کمى دلم طرفى از اما.. بودم شده جنبه بى چقدر که واااى

 اميدوارم کلى کارش همين پس کنه، الكى محبته ابراز بخواد محمد که نبودن ها خانواده که اتاق

 ..کرد

 و فتيمر پایين سمته به بالا کردنِ جور و جمع با همين براى و منه نوبته دیگه گفت مامان شام براى

 خاله و مامان چقدر و ميان زودى و ميزنن دور کمى و بيرون ميرن گفتن هم مرتضى عمو و بابا

 ..ميرین در کردن کار زیره از دارین شما که گفتن و زدن غُر بهشون زهرا

 زهرا خاله و مامان.. درومد صدا به خونه زنگ.. بودیم مشغول حسابى همگى و گذشت ساعتى دو

 ازب رو در تا رفتم هستن، مرتضى عمو و بابا اینكه خيالِ به هم من و ميكردن آشپزى داشتن که

 ..کنم

 مهم برام دیگه هيچى که شدم خوشحال دیدنش از انقدر.. شد خونه واردِ یااللهى با که بود پارسا

 ..اومدم خودم به مامان صداى با که گذشت چقدر نميدونم.. بردم پناه آغوشش به و نبود
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 ..داخل قشنگ بياد بزار.. کردى اش خفه.. که نميكنه فرار دخترم ___

 

 سر رو شالم و رفتم اتاقم به سریع.. نكردم سرم هيچى فهميدم تازه و شدم جدا ازش خجالت با

 تختم روى و بست رو در و اومد اتاقم داخلِ به پارسا که برم بيرون اتاق از خواستم و کردم

 ..نشست

 

 مهسا توسطه بعد روزه و نفهميدم هيچى که بود بد حالم انقدر رفتى، ام خونه از که اونشب ___

 امهس که وقتى نميكنى باور.. شدم بيدار نبود، کن وِل و خونه درِ رو بود گذاشته رو دستش که

.. زد حرف زدم، حرف.. اومدم یادم چيزایى یه تازه گفتى چيا و زدى زنگ بهش دیشب تو گفت

 نبودى تو اگه.. شد غروب هاى دم دم که کردیم خالى رو خودمون و زدیم حرف جفتمون اونقدرى

 م،ناراحت واقعا دید  وقتى دید، رو روزم و حال وقتى.. بيارم دست به رو مهسا نميتونستم وقت هيچ

.. راهه به روو چيز همه هم الان.. کرد باورم واقعا دیگه شنيد، رو هام حرف دقيق اینبار وقتى

 نای به و ميزنيم حرف تلفنى یا و بيرون ميریم گاهى هم ما.. رو ماجرا ميدونن اش خانواده تقریبا

 رو چيز همه ميخوام دیگه.. بشيم خوشبخت هم با ميتونيم و ميخوریم هم درده به رسيدیم نتيجه

 از اینم خُب.. گلرخ ممنونم خيلى ازت واقعا.. شد عوض چيزها خيلى ماهه یك این تو.. کنم رسمى

 خوب خيلى من جان گلرخ ببين..  تو سراغِ بریم کنار، به همه اینا حالا.. مهسا و من داستانِ

 نگاه آینه توى رو خودت.. کردم وحشت دیدمت تا امروز.. بهتر خودتم از یعنى ميشناسمت،

 به چى!.. شده؟ چى.. نميبيننت و برف تو کردن کبك مثلِ رو سرشون همه چرا نميدونم.. کردى؟

.. نميكنم ولت نگى رو حقيقت  تا خدا به.. گلرخ نگو چرت.. کنكور نگو.. درس نگو!.. اومده؟ روزت

 برىخ هيچ دیگه اونشب از ميرفتين، بيرون و داشتين تماس هم با چندبار هفته توو که مهسایى

 رو یكيش تماس تا پنج از ميزنيم، زنگ محمد به خاموشه، گوشيت قطعه، خونت تلفنه.. نداره ازت

 یك!.. گلرخ یكماه.. پُره وقتت و ميخونى درس دارى تو و نيست پيشت ميگه و ميده جواب سرد

 ..شده؟ چى.. ميره رژه سرم تو فكرها این داره که ماهه
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 نگه دلم توى رو ماه یك این نتونستم دیگه.. کنم تحمل نتونستم دیگه.. کرد سرباز بالاخره بغضم

 ..چيز همه از خسته..بودم شده خسته.. دارم

 

 هگری بهار ابره مثلِ داره گلرخم که آخه شده چى.. برات کنم حلش بگو.. جونم به دردت بگو ___

 ..ميكنه

 

 تنزاش پارسا که کنم سر دوباره خواستم و افتاد سرم از شال.. کردم پنهون اش سينه توى رو سرم

 ..شد موهام کردن ناز به مشغول و

 

 رو تو.. رو تو خواستم من.. من یعنى.. ما.. رو ما دید محمد.. محمد.. اومد محمد اونشب.. اون -

 کشيده دراز کاناپه روى تو.. تو.. کرد دیگه فكرهاى و دید.. دید محمد.. من.. من.. کاناپه روى

 ..ميشم خفه دارم پارسا.. پارسا.. دیگه محمده یه شد.. شد.. اونشب از محمد.. نبودى معلوم.. بودى

 

 رو بود مونده دلم تو چى هر.. نميومد بالا دیگه نفسم که زدم زار آغوشش توى  انقدرى.. زدم زار

 این توى رو محمد هاى احترامى بى و رفتارها.. اشتباهاتم.. هام دروغ.. هام کارى پنهون.. گفتم

 خجالت.. گفتم تك به تك.. رو من به هاش اعتمادى بى رو، مزخرفش فكرهاى.. گفتم وقت چند

 ..گفتم اما شدم رنگ به رنگ شدم، آب کشيدم،

 شدت به شنيده که چيزها این از هم اون و نياورده طاقت فهميدم.. ميلرزید هاش شونه پارسا

 از رو سرم.. ميكنه خورى خود داره هم الان و ميدونه مقصر رو خودش ميدونستم.. شده ناراحت

 ..کرد پنهون هاش دست بينِ رو سرش.. شدم خيره صورتش به و کردم بلند اش سينه روى
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 گير راهى یه زودتر باید.. بود غيرت بى منه تقصيره همش.. وقتت چند این براى بميرم ___

 لااص.. دارین اى دیگه مشكلاته یه ميگفتم همش خدا به.. شده چى بينتون ميفهميدم و مياوردم

 ..من بر واى.. من بر واااى.. داستانه این سرِ نميدونستم

 

 اطمينان بهم واقعا داشت، دوستم واقعا اگه محمد.. ام تو شرمنده من.. پارسا چيه ها حرف این -

 ..نميكرد رو کارها این.. داشت

 

 ..خواهرى جان، گلرخ ___

 

 عقط پارسا حرفه پارساست، نه گفت مامانم و اومده محمد خانوم پرسيد مامانم از که بابا سواله با

 رو حرفش تا کردم نگاه پارسا به دوباره و شدم بيخيال.. اومدن مرتضى عمو و بابا که فهميدم.. شد

 ..بزنه

.. کردى کارى پنهون که کردى اشتباهى کاره هم تو اما.. نميكنم توجيح رو محمد کارهاى ___

 توضيح ازش اما نميگذشتم ازش راحت خدا به ميدیدم اونجورى رو مهسا وضعيت اون تو اگه منم

 ..نخواست توضيح تو از و نكرد محمد که کارى ميخواستم،

 

 ..بود؟ آورده کجا از رو کليد!.. ات؟ خونه تو اومد چطورى محمد -

 

 ونما و بودم داده رو خونه یدکه کليد محمد به.. دیگه بود اونجا وسایلت بعضى عروسيت واسه ___

 ..بالا اومده و خونه دم دیده رو ماشينت لابد اونشب
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 .. کن کمكم پارسا -

 

 و ميزنم حرف محمد با.. چيز همه ميشه درست که مطمئنم.. ميكنم باشه لازم کارى هر ___

 ..رو حقيقت

 

 ..باشم پيشش که نميخوام مدت یه.. بده فراریم -

 

 !..ميگى؟ دارى چى هست معلوم هيچ!.. چيييييييييييييى؟ ___

 

 دور ازش مدت یه ميخوام.. ميگم دارم چى ميدونم آره.. ميشن خبردار همه الان.. هييييييس -

 زشا بخوام بچه یه با که برسم جایى به نميخوام.. کنم فكر هم من.. کنه فكر کارهاش به تا باشم

 ..بشم جدا

 

 خدا به.. شدى غيب اما زنشى ميگه.. ميكنه شكایت ازت!.. آخه؟ الكيه مگه.. جان گلرخ ___

 ..نميشه

 

.. کنه فكر چيز همه به تا دادم زمان بهش فقط و برميگردم من ميدونه چون.. رو کار این نميكنه -

 و گم رو خودم سال یك که نميخوام.. نميكنه رو کار این شده که هم آبروش خاطره به مطمئنم

 هم تو کردم کمك بهت من که همينطور.. پارسا ميكنم خواهش.. ماه دو یكى نهایتاً که، کنم گور

 ..دیگه کن کمك بهم
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 به هم الان.. اونجا ميرفتيم خيلى قبلنا.. نفروخته هنوز که داره خونه یه بابا مازندران سمته ___

 !..همين.. دارم خاطر اطمينان امنيتش از چون ببرمت اونجا ميتونم فقط.. خودمه نامع

 

 ..کردم تعجب هم خودم که کردم بغلش چنان

 

 ترسىدس هيچ دیگه خونه برم چون.. الان همين بهم بدى گوشى یه باید اینكه فقط.. عالييييييه -

 رو چيز همه و ميگيره پرینت ميره ميدونم ولى کرده وصل رو خونه تلفنه البته.. ندارم بهت

 ..ميفهمه

 

 امهس به.. ميگيرم رو گوشيم اونجا بردم و ميدارم بر اونو.. دارم دمپا گوشى یه.. گوشيم اینم ___

 ..رو جریان بگم باید هم

 

 ..گذاشتم شلوارم جيب توى و گرفتم دستش از رو گوشى و گفتم آرومى باشه

 

 حالا.. ميبرم خودم با رو تو بعد کنم، آماده رو اونجا باید اول.. ميدم پيام بهت دیگه روز چند ___

 ..خبره چه ببينيم بيرون بریم پاشو

 

.. شد حس بى پاهام دیدم که چيزى با.. پارسا بعد و شدم خارج من اول.. کرد باز رو در پارسا

 و مبگ چى نميدونستم.. ميكرد نگاهم نشسته خون به هاى چشم با و بود نشسته مبل روى محمد
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 از نميدونستم اصلا.. باشه نشنيده رو هامون حرف از کدوم هيچ که ميكردم دعا دعا.. کنم چيكار

 ..برد محمد پيشِ و گرفت رو دستم پارسا.. خونه اومده کِى

 

 !..خوبى؟.. رو شما دیدیدم ماه یك از بعد عجب چه.. آقا سلام.. به به ___

 

 به رو چيز همه حتم به الان ميدونست و رو من ميشناخت.. بود من به نگاهش همچنان محمد

 نم حتم به وگرنه نداره، وجود هيچى پارسا و من بينه که مطمئنه محمد ميدونستم.. گفتم پارسا

 محمد.. بده ادامه ها کردن لج این به ميخواد کى تا نميدونستم و بود کرده لج اما.. ميكشت رو

 و کرد سلام خشك خيلى.. کشيد خودش سمتِ به رو من و آورد بيرون پارسا دسته از رو بازوم

 و اومدن بيرون آشپزخونه از زهرا خاله و مامان که بزنه حرفى خواست پارسا.. نگفت هيچى دیگه

 ..اومده بيصدا انقدر حرا و کِى که گفتن محمد به روو تعجب با هام اون

 

 ..شرمنده.. شدم وِلو مبل روى که بودم خسته انقدر.. رسيدم الان همين تازه ___

 

 صدات گلرخ ميشه، حاضر الانا شامم.. بكش دراز گلرخ تخته روو برو.. مادر شرمنده دشمنت ___

 ..ميكنه

 

  

 خودش.. پيشش برم که فهموند بهم سر با هم مامان.. رفت اتاقم سمته به و گفت اى باشه محمد

 رفتارش خاطره به.. ميمردم داشتم استرس از.. رفتن آشپزخونه به دوباره زهرا خاله همراهه به هم

 ..بودم زده خجالت و ناراحت کلى هم پارسا با
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 برو.. بابات پيشِ حياط ميرم منم.. پيشش برو.. ها نشه خيس هات چشم.. گلرخى سرت فدا ___

 ..نداره کاریت.. نترس خواهرى، پيشش

 

 يزدم کنار رو تختى رو داشت محمد.. گذاشتم پا خوابم اتاق به لرزون پاهاى با و گفتم آرومى باشه

. .ميترسيدم ازش انقدر چرا نميدونم.. شدم نزدیك بهش کشيد، دراز که تخت روى.. بكشه دراز تا

 افتادم و خورد هم به تعادلم و کشيد محكم رو دستم که بگم چيزى خواستم رسيدم که بهش

 از.. پيچيد سرم توى شدیدى دردِ.. کشيدشون محكم و شد پيچيده موهام دورِ دستش.. رووش

 ..بگم بهش نميتونستم هيچى ترس از اما بودم کرده ضعف شدت به وحشت و درد

 

 ..حيف.. گلرخ حيف.. حيف ___

 

 سریع.. بستم رو هام چشم درد از که زد پَس رووش از رو من و کرد وِل رو سرم شتاب با چنان

 اتاق زا خواستم بارونى هاى چشم با.. نشم نابود و نشكنه غرورم این از بيشتر دیگه تا شدم بلند

 ..شد مانع صداش که بشم خارج

 

 بدو بعد بزن آب رو صورتت اول برو!.. آره؟!.. جانت؟ پارسا دلِ وره!.. برى؟ ميخواى گور کدوم ___

 .. بفهمن چيزى ها خانواده نميخوام.. پيشش برو

 

 نتونستم دیگه در بستنِ با و رفتم بهداشتى سرویس سمته به سرعت با و شدم خارج اتاق از

 آثارِ تا پاشيدم سرد آب صورتم به بار چندین شدم آروم که بعد دقایقى.. کنم کنترل رو خودم

 ااصل و ميریخت ام گونه روى یك به یك اشك هاى قطره.. ببرم بين از رو درموندگيم و بيچارگى
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 نِسال سمته به و اومدم بيرون بهداشتى سرویس از کندنى جون با.. کنم مهارشون نميتونستم

 ..شدم تلویزیون تماشاى به مشغول و نشستم اى گوشه توجهى جلبه بدونِ و رفتم نشيمن

 رو محمد تا خواست ازم بابا.. شدن جمع هم دور همه و شد انداخته سفره که گذشت ساعتى یك

 شده تنگ محمدم براى دلم چقدر.. بود خواب غرقِ.. گذاشتم پا اتاقم به ناچاراً هم من و کنم صدا

 خوابش.. کردم صداش و کشيدم آهى.. کنم هدیه بهش رو جونم بودم حاضر که که محمدى.. بود

 کرد، باز رو هاش چشم اول دفعه کردنِ صدا همون با همين براى ميشد، بيدار زودى و بود سبك

 ..زدم بيرون اتاق از ندارم اتاق توى موندن بيشتر براى دليلى دیگه دیدم که هم من

 همه از پارسا و محمد و من هميشه خلافه بر جمع توى و شد خورده ها بزرگتر هاى حرف با شام

 هبقي غُرغُرهاى از که خوردم اى لقمه چند زور به و نداشتم غذا به اشتهایى هيچ.. بودیم تر ساکت

 ..نميخورم غذا چرا که نكنن پيچم سوال و کنم پيدا نجات

 به چاى چندین ریختنِ با من کارها اتمام از بعد و شستيم رو ها ظرف مامان و من شام از بعد

 محمد انگار اما بشه صحبت هم محمد با خواست بارى چند پارسا که دیدم.. رفتم پذیرایى

 خوردنِ از بعد.. بود نزاشته باز جبرانش براى رو راهى هيچ دیگه و بود بسته روو از رو شمشيرش

.. بره باید و داره کارى گفت بمونه بيشتر که گفتن بابا و مامان هرچى و کرد رفتن عزمِ پارسا چاى

 ..کرد نفوذ جونم به آرامشى یكباره به و نباشم هيچى نگرانِ که فهموند بهم آخرش نگاه با

 راهه هيچ دیگه الان ميدونستم.. بشم حاضر مه خواست منم از و شد بلند بعد دقایقى هم محمد

 ىا معجزه منتظره هم شاید ميكردم، فكر چى به نميدونم.. برم خونه به باهاش باید و ندارم فرارى

 این از کدوم هيچ.. بزارم کابوسم شده که اى خونه اون به پا نزاره و داره نگه اینجا رو من تا بودم

 ..شدیم خونه راهيه ها خانواده با خداحافظى و شدنم حاضر از بعد و نشد محقق ها

 هک ميدونه یا و کرده فراموش حتما ميگفتم خودم با.. نميگفت هيچى و بود کرده سكوت راه توى

 رساست بيشتر ميشدم تر نزدیك خونه بهه هرچى اما نميكنم نادرستى کاره و پایيندم بهش من

 ..بود داده دست بهم هم تهوع حالت دیگه و ميگرفتم
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 هگوشي نميدونستم.. کردم قفل رو در و رفتم بهداشتى سرویس به سریع رسيدیم که خونه به

 ارمد عمر تا دیگه کنه پيداش ميدونستم چون نشه باخبر ازش محمد که کنم پنهان کجا رو پارسا

 و دمب انتقالش بهترى جاى به بعدا تا  کردم ساز جا کشوها از یكى توى ناچار به.. نميبخشه رو من

 ..اومدم بيرون بهداشتى سرویس از آب شيرِ کردنِ  بسته و باز با آخر در

 مشترکمون خوابه اتاق به فكر این با و رفته اتاقش به حتم به گفتم خودم با و ندیدم رو محمد

 به قدمى زده وحشت.. بازه پيراهنش هاى دکمه و نشسته تخت روى که دیدم رو محمد که رفتم

 ..کرد پرت تخت روى رو من زد که هوارى با و آورد یورش سمتم به که برداشتم عقب

 

 لذتى شوهرتم که منى چرا!.. آره؟ اتاق یه تو ساعت ده ميرى عوضىيييييى اون با دیگه که ___

 ..هااااااااااان؟!.. نبرم؟

 

 نگارا محمد اما.. رو مسخره بازیه این کنه تموم دیگه که.. کن بس تا کردم التماسش زارى و گریه با

.. کرد تمومم اونشب.. کشت رو ميداد جون براش که گلرخى اونشب.. کرد نابودم اونشب.. انگار نه

 نميدونم.. گرفت جون اون و مردم من.. برد لذت اون و کشيدم درد من.. خندید اون و زدم زجه من

 ..رفتم حال از بودم کرده التماس و بودم زده زار بس از دیگه اما گذشت چقدر

 !..مادر که کرد یخ!.. نخوردى؟ رو چاى چرا.. مادر؟.. گلرخ ___

 

 تو شدن غرق داره زجرى چه که آخخخ.. ميشم کشيده بيرون ها گذشته از خانوم عزیز حرفه با

 ..آوره زجر برات که خاطراتى

 

 ..بخوریم هم با بيام و بریزم مَشت چاى تا دو برم بشين شما.. نبود چاى به حواسم اصلا -
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 و زمميری دیگه چاى تا دو شده، سرد که چایى کردنِ خالى با و ميشم بلند ميشينه که خانوم عزیز

 ..ميشينم خانوم عزیز کنارِ

 تلفن سمته به و ميشم بلند هم من.. کنه استراحت کمى تا ميره خانوم عزیز چاى خوردنِ از بعد

 ..ام حالى یه صبح از و دارم استرس چرا نميدونم.. بزنم زنگ پارسا به تا ميرم

 ایدهف بى هم اینبار که ميگيرم تماس دوباره.. نميده که نميده جواب پارسا ميكنم صبر قدر چه هر

 اقات سمته به و ميكشم پوفى.. ميگيره تماس باهام بشه خلوت سرش و داره کارى حتم به.. است

 حس رو زمان گذر و ميگذره زود زمان اینطورى.. کنم استراحت کمى هم من تا ميرم خواب

 !..نميكنم

 اینكه حسِ با و ميكنم نوازش و ميزارم دلم روى رو دستم.. ميبندم رو هام چشم ميكشم، که دراز

 ..ها گذشته به ميزنم پَر هم باز.. ميشم تر آروم کرده، پيدا آرامش هم بچم

 

 ودب فرما حكم خونه تو که سكوتى با و نبود کنارم محمد.. شدم بيدار شدید دردى بدن با صبح

 بلند جام از آروم.. ميخورد بهم شدت به محمد و خودم از حالم.. نيست خونه که ميداد نشون

 وحشت دیدم، آینه جلوى که رو خودم.. برم حمام به بعد کمى تا کردم تن لباسى آرومى به و شدم

 ما گونه یك به یك هام اشك صحنه این با.. بود کرده ورم لبم و بود شده کبود گردنم همه.. کردم

 شبه این دارم عمر تا ميدونستم و بود کرده تموم حقم در رو نامردى دیشب محمد.. کرد خيس رو

 سمته به گرم لباسى پوشيدنِ با هم حمام از بعد و رفتم حمام به.. نميكنم فراموش رو نحس

 هلقم چند همين براى داشتم عجيب ضعفى هم و نداشتم صبحانه به ميلى هم.. رفتم آشپزخونه

 و دمافتا پارسا گوشيه یاده یكدفعه.. اومدم بيرون و کردم مرتب رو آشپزخونه و خوردم پنير و نون

.. ماومد بيرون و کشيدم راحتى نفسِ گوشى دیدنِ با.. رفتم بهداشتى سرویس سمته به هراسون

.. مکرد روشن وو گوشى و نشستم تخت روى راحت خيالِ با پس نمياد خونه فعلا محمد ميدونستم

 !..نكرد؟ اذیتت که محمد.. خوبى؟: بود نوشته که بود ناشناس شماره یه یكيش.. داشتم پيام دو
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 چههر فقط و خوبم نوشتم اما بود پُر حسابى دلم اینكه با.. پارساست که فهميدم مضمون این با

 که فهميدم و شده سِيو زندگيم همه اسمش دیدم که کردم باز هم بعدى پيام.. بده فراریم زودتر

 دبع و بود کرده سِيو دراز زبون اسمه به رو ام شماره آشنایى اوایل که افتادم محمد یادِ.. مهساست

 .. داد ارتقاع خانومم به هم صيغه از

 فرس از بعد ایشالا گفت، بهم چيزایى یه پارسا گلرخ، معرفتى بى خيلى: بود نوشته هم مهسا

 ..نخور غصه خواهرى ميشه خل مشكلت ميرسم، حسابت به و ميبينمت

 هشد آفریده هم براى مهسا و پارسا واقعا.. بود فرشته دختر این.. زدم لبخندى پيامش خوندنه با

 ..ميومدن هم به عجيب که الحق و بودن

 و دنبالم بياد تا باشم حاضر صبح فردا و راهه به رو چيز همه داد پيام پارسا که گذشت هفته یك

 یك حتى کارش اون براى.. بود شده هميشه از تر آروم محمد هفته یك این توى.. بریم

 جاى خواب براى برگشت، خونه به که شب هم باز چيز همه از بدتر و نكرد هم لفظى عذرخواهى

 ميدونستم چون هم طرفى از اما بخوابم کنارش نداشتم دوست اینكه با.. کرد جدا ازم رو خوابش

 .. کارش این گذشت سخت برام واقعا ببينمش نميتونم مدتى براى

 جدایى روز دو با رو کارهاش این ميدونستم.. ميپرستيدمش وجودم همه با و داشتم دوستش

.. بود مفيد جفتمون براى زمان اما.. ميشه تنگ شدت به براش دلم سوم روزِ و ميكنم فراموش

 صممم پس بشيم تر پخته و کنيم فكر کارهامون به خوب ميتونيم دو هر جدایى این با ميدونستم

 ..بشه صبح تا شدم منتظر تر

 صبحانه خودش با هميشه، برخلافه.. کردم حاضر رو صبحانه و شدم بيدار هميشه از زودتر بعد روزِ

 ترجيح زدن حرف به رو سكوتش من اما نميگه و بگه چيزى ميخواد که ميكردم احساس.. خوردم

 شرفتارها به همين براى و ميشم پشيمون رفتن از ميدونستم حرفى ترین کوچك با چون ميدادم

 ساعت نيم رفت که محمد.. کردم راهيش مغازه به خوب همسر یه مثلِ آخر در و ندادم اهميتى

 و گذاشتم تخت روى رو بودم نوشته پيش وقت چند که رو اى نامه همه از اول.. اومد پارسا بعدش

 چقدر خوندنش با ميدونستم و بودم نوشته براش رو چيز همه نامه توى.. زدم غمگينى لبخند

 هام دروغ و هام کارى پنهون بابته.. بدم بهش توضيحى نزاشته چرا که ميكنه سرزنش رو خودش
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 زمان گذر با که نوشتم براش کرد بهم که هایى ناروایى بابته و خواستم معذرت ازش کلى

 اش خونه سمته به پارسا همراهه همبه آخر در.. ببخشه رو من هم اون اميدوارم و ميبخشمش

 ..شدیم راهى

 بود قرار انگار که کشيدیم آغوش به رو هم چنان همدیگه دیدنِ با و بود پارسا خونه هم مهسا

 ..نبينيم رو همدیگه دیگه وقت هيچ

 حرف بودیم ندیده رو هم که وقت چند این از کلى.. باشيم راحت کمى ما تا رفت اتاقش به پارسا

 رىکا با که کرد تشكر اونشب بابته ازم کلى مهسا.. شد اشك از خيس جفتمون هر صورته.. زدیم

 لىک داشتنش از الان گفت و کنه اعتماد بهش بتونه و بشناسه بهتر رو پارسا تونست کردم که

 ..کردم خوشبختى آرزوى کلى براشون.. خوشبخته و خوشحال

 هخون به رو مهسا اول.. بریم که وقتشه دیگه گفت پارسا خوردیم، که عصرونه.. بود غروب دماى دم

 چند بود قرار که شدیم شهرى راهيه اون از بعد و کردم خداحافظى گرم ازش و رسوندیم اش

 ..بگذرونم تنهایى به توش رو وقتى

 

 به ارمکن که ميكنم نگاه خانوم عزیز به.. ميشم کشيده بيرون گذشته از و ميكنم باز رو هام چشم

 گذشته دیگه.. ميشم خيره سقف به و ميزارم بالشت روى رو سرم دوباره.. خوابه همچنان آرومى

 هگشت ميدونم دیگه حالا.. نميدونم ازش هيچى که دارم رو پيشِ اى آینده فقط حالا و شده تموم ام

.. بسازم رو ام آینده خودم هاى دست با باید بعد به اینجا از و کنم مرورش بخوام که نمونده برام اى

 گذشته به مرورى خواستم بعد سالِ چند اگه که بدم انجام رو کارى ميكنم سعى دیگه اینبار

 هم محمد اميدوارم.. عذاب و ناراحتى تا باشه لذت غرقِ برام اش لحظه به لحظه باشم، داشته

 فكرِ به و عاقله که ميدونم.. برسه نتيجه همين به آخر در و باشه داشته رو من روزِ و حال همين

 هدیگ بعدش اما کنه غلقى بد کمى شاید دیدار از بعد که راحته کمى حداقل خيالم پس ساختنه

 ..باشم داشته اميرعليمون با کنارش در رو خوبى زندگى ميتونم

 ..ميزنيم هم به لبخندى.. ميكنه باز چشم هم خانوم عزیز ميشم، بلند که جام از
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 ..اصلاً نيست دِلم تو دِل.. ميزنه زنگ فردا امروز پارسا که افتاده دلم به خانوم عزیز -

 

. .بپاشيم آب رو حياط.. کنيم مرتب رو خونه کمى پاشيم.. خيره که ایشالا.. مادر بشم فدات ___

 ..مياد داره داماد شاه که بزاریم چمدون توى رو وسایلت و کنيم تميز رو اتاق

 

 ها حرف این با نكنيد فكر که کنيم جور و جمع رو شما وسایلِ و بریم شما خونه بعدم.. بله بله -

 ..ميشم غافل تهران به شما بردنِ از و ميشه پرت من حواسِ

 

 هخون بياى فقط.. نباشم تنها که پيشتون بيام خدامه از که من.. مادر باشه.. تو دست از امان ___

 !..مادر که ميبيننت ها همسایه که من

 

 پيدام ميخواست محمد بعدم.. دیگه برگردم ميخوام دیگه روز چند.. خانوم عزیز نداره عيبى -

 ور خونتون دارم دوست هم خيلى تازه.. نباشيد نگران.. بود کرده پيدام وقته چند همين توو کنه

 ..ببينم

 

 ..هام چشم جفت روى قدمت.. من خونه بریم بيا فردا.. عزیزم باشه ___

 

 هم اولش از که طورى به و ميكنيم گل دسته مثلِ رو پارسا خونه خانوم عزیز همراهه به شب تا

 .. ميشه تميزتر
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.. کنم جور و جمع رو هام لباس تا ميرم خواب اتاق به اون از بعد و ميشورم رو ها ظرف شام از بعد

 ..ميدم جواب و ميرم سمتش به ميشه بلند که تلفن زنگ

 

 !..آخه؟ تو کجایى حالا تا صبح از -

 

 فنقله!.. خوبى؟ تو!.. خوبن باباتم و مامان خوبه، مهسا خوبم، من.. خانوم گلرخ سلام عليك ___

 !..خوبه؟ دایى

 

 ..نگرانى از مُردم خُب.. پارسا کوفت -

 

 و کردیم یكى رو عروسى و عقد.. بابا اى.. یعنى چيز.. شد چيز خُب.. خواهرى بميره دشمنت ___

 !..ميكردیم پخش رو ها کارت داشتيم امروز

 

 ..اینجام؟ هنوز من و ميگيرى دارى هم عروسى!.. عروسى؟!.. چييييييييييييى؟ -

 

 مميا پسفردا نه فردا.. که فرداست همين نگفتم!.. دیگه روز چند گفتم.. گلرخى باش آروم ___

 ..باشه آماده بگو هم خانوم عزیز به.. دنبالت

 

 .. اَه اَه!.. شما هوليد چقدر -



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 255 

 

 ام خونه که منم است، آماده جهازش که مهسا!.. ناراضى بابا گورِ راضى، زنم راضى، من بابا اى ___

 که بشيم کار به دست درجا عروسى شبه باید تازه.. دیگه زندگيمون خونه سره بریم.. آماده

 ..بگيرتش بياد پسرت و بياد دنيا به زودى دخترم

 

 !..منحرفى و ادب بى کنن جونت تو جون -

 

 گيرب غریبه برو!.. هان؟.. مهسا و من دختره از تر خوشگل و بهتر کى.. کن خوبى و بيا!.. بابا اى ___

 !..کنه کچل پسرتو که

 

 موقع ناو.. بياد دنيا به دخترت تو بعدم.. بياد دنيا به من پسره بزار حالا.. تو دسته از پارسا وااااى -

 !..من براى سرخود سونوگرافى شده.. بباف داستان بشين

 ومن دونه یه یكى بياد جلو ميفرسته رو پسرش هم حتماً.. ميزنه تير با رو ما سایه جون مَمَد ___

 دمش سير جونش از.. کنه وصلت شما با دخترم نميزارم بميرمم شد اینطورى که حالا اصلا!.. بگيره

 ..والا!.. مگه

 

 رو پارسا موهاى دونه به دونه ميخوام که ميخورم حرصى هم طرفى از و ميگيره ام خنده طرفى از

 ..کنم کچلش و بكنَم

 

 همه ینى.. خریدیم رو جشنمون مجلسىِ لباس خودمون سليقه به برات مهسا و من راستى ___

 شما خونه.. کردیم پخش رو ها کارت امروزم!.. راحت راحته هم جنابعالى.. دیگه خریدیم رو چيزت
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 چقدر بيچاره.. ها بشه خيس ميخواست ناراحتى از هاش چشم یعنى.. بود اونجا محمد.. رفتيم هم

.. کردم عذرخواهى کلى منم.. کرد خوشبختى آرزوى و خواست عذر ازم.. بود پشيمون و پریشون

 خوبى رفتار حساسه تو روى انقدر که محمدى باز.. ندید خبى تصویره واقعا اونشب صورت هر در

 نداشته ادا و ناز جفتتون برگشتى دیگه.. ها ميكشتم همونجا رو مهسا من.. داد نشون خدایيش

 ..کنيد تمومش خواهشاً دیگه پس ميميرید هم براى ميدونيم همه.. باشيد

 

 من هم و داره دوست رو من محمد هم.. ميكنه نفوذ وجودم توى خاصى آرامشه پارسا هاى حرف با

 ..ها بازى مسخره این بشه تموم باید واقعا دیگه.. رو محمد

 

 !..جشنتون؟ مياد مطمئنى حالا -

 

 آروم خيلى هم اون.. نياى مهسا و من عروسى به محاله تو ميدونه چون.. مياد مطمئنم آره ___

 ..ميبينمت پسفردا.. کن استراحت برو دیگه خُب.. گرفته

 

.. داداشيم بشى خوشبخت.. کردى ازدواج بالاخره هم تو که آخخخخخ.. شدم خوشحال واقعا -

 !..جشنتون؟ هست شنبه چند حالا

 

 ..خداحافظ.. برسون سلام خانوم عزیز به.. عزیزم است جمعه.. نكن لوسم.. گلرخى برو ___

 

 روى و انداخته جاهارو که خانومى عزیز و ميرم خواب اتاق به عجله با و ميكنم قطع رو تلفن

 ..ميكشم آغوش به رو نشسته تشك
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 یعنى.. نزدیكهههههه پارسا عروسى.. ميشيم تهران راهيه پسفردا بالاخره.. خاااااانووووووم عزیز -

 ..است جمعه

 

 !..عروسى؟ شد که، بود عقد مادر وا!.. عروسى؟ ___

 

 ..مرغا قاطى رفتن دوتام این دیگه خُب.. یكدفعه بگيرن عروسى ميخوان آره -

 

 ..خروسا قاطى ميره پارسا اما آره ___

 

 ..بود ها مرغ قاطى هم اولش اوله از اون -

 

 دراز خانوم عزیز.. نميمونيم بيدار دیگه داریم کار کلى فردا چون.. ميخندیم بلند بلند دو هر

 هب زود خيلى و ميكشم دراز  خانوم عزیز کنارِ کارهام انجام از بعد و ميشم بلند  هم من و ميكشه

 ..ميرم خواب

 نمميك احساس.. ميكنم بيدار هم خانوم عزیز و ميشم بيدار شوق و ذوق با.. ميشه صبح زود خيلى

.. داشت رو هوا و داشت دوستش کلى محمد که گلرخى.. هميشگى گلرخه همون ميشم دارم

 ..نميخورد رو هيچى غصه بودو شاد کلى محمد با که گلرخى
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 حاضر تا ميفرستم خواب اتاق به رو خانوم عزیز اون از بعد و ميخوریم رو صبحانه خانوم عزیز با

 به خانوم عزیز همراه به تا ميشم حاضر ظروف، شستنِ و ميز کردنِ تميز از بعد هم خودم و بشه

 ..بریم اش خونه

 نگاه کرده زندگى تنها عمر یه که خانومى عزیز و من به تعجب با همه ميزاریم که کوچه به پا

 عزیز خونه به بالاخره.. ميكنن شروع رو ها پرسى احوال و سلام ميشناسنش همه چون.. ميكنن

 حوض وسطش که داره صفایى با و بزرگ حياطِ خونه.. ميشم حياط واردِ ذوق با.. ميرسيم  خانوم

 ..بگذرونه حياط توى رو وقتش کلِ دوست آدم که گرفته قرار بزرگى

 

 !..وایستادى؟ اینجا چرا.. مادر تو بيا -

 

 ..خانوم؟ عزیز پدریته خونه اینجا ___

 

 بيخبر خدا از اون شاید اینكه اميده به.. کردیم زندگى همينجا بيامرزم خدا شوهره با.. مادر آره -

 ..بيا.. مادر تو بيا!.. باطل خياله زهى اما ببينمش تا بياره رو ام بچه

 

 خونه واردِ هام کفش دراوردن با و ميرم بالا رو ها پله هم من خونه، به خانوم عزیز شدنِ داخل با

 ..ميشم

 ..ميمونم خونه به خيره همينطورى باز دهنه با که زیبایيه و بزرگ خونه انقدر

 

 !داره؟ قدمت چقدر خونه این وسایلِ از ذعضى ميدونى.. محشره اینجا خانوم عزیز -
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 به بار چند.. پارسا و تو مالِ چيزش همه با خونه این مُردم من.. مادر ميبينه قشنگ چشات ___

 باره رزی اما مياد خونه این روزه به چه نيست معلوم مرگم بعد وگرنه کنم نامت به بزار گفتم پارسا

 ..ميكنم حسابى و درست رو چيز همه تهران بيام اینبار.. نميره که نميره حرف

 

 این با دیوار به بكوبه رو اش کله ميخواد دلش آدم آخه.. خانوم عزیز چيه ها حرف این -

 ..حررفتون

 

 ..ببينم تو بيا.. خوبه خوبه ___

 

 که رو خانوم عزیز هاى لباس.. ميخوریم همينجا هم ناهار.. ميمونيم خانوم عزیز خونه غروب تا

 هک ميشه پنج ساعت و ميزارم کوچك چمدون توى بياره، تهران به خودش با تا گذاشته تخت روى

 ..ميایم بيرون خونه از

 به ینا از.. باشه نداشته واقعيتى و باشى غرق رویاهات تو که انگار.. بود باصفایى و دنج خونه واقعا

 و يایمب اینجا به رو یكبار ماهى حداقل محمد با باید و کنم تحمل رو خودم نميتونم که ميدونم بعد

 ..بگيریم آرامش آرامشش از

 این.. ميریم حياط به خانوم عزیز همراهه به کردنش جمع از بعد و ميخوریم حاضرى شام براى

 نارِک تنها اینطورى حداقل یا و اینجا بيام نميتونم دیگه فعلا ميدونم و اینجام که شبيه آخرین

 و جون با اش لحظه به لحظه باید پس.. نميگيرم قرار اینجورى خونه این توى دقيقاً و خانوم عزیز

 .. بسپارم بخاطرم به دل
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 دو هر.. ميشه شب دوازده ساعت که ميگيم در اون درو این از و ميزنيم حرف کلى خانوم عزیز با

 خسته رداف براى و بخوابيم زودتر تا ميشيم بلند هم با پس مياد زود خيلى صبح پارسا که ميدونيم

 ..نباشيم

 دوست دیروز تا.. نميره هم روى هام چشم و بيدارم همچنان من اما ميره خواب به خانوم عزیز

 طرفى از.. بشه صبح نميخواد دلم حالا اما.. بشه تموم هام کابوس همه و برسه فردا داشتم

 دلهره و ترس طرفى از و عروسيشون براى دارم هيجان طرفى از.. مهسا و پارسا براى خوشحالم

 رفتارى چه قراره ها خانواده نميدونم اصلا حتى و.. دیدارمون از بعد محمد رفتارهاى براى دارم

 فكارِا این با ميدونم.. بگيرم آروم کمى ميكنم سعى.. فرداها و فردا از ميترسم واقعا.. باشن داشته

 مک کم افكار این با.. کنم رفتار محكم و باشم محكم باید.. ميدم باد به رو هام زحمت همه مزخرف

 ..ميرم خواب به

 ىازون پارسا.. ميده نشون رو صبح پنج ساعت.. ميكنه بيدارم خواب از خونه زنگ صداى بعد صبحِ

 نميخواد دلم.. کنم باز رو در برم تا ميشم بلند جام از سریع.. اومده زودتر هم ميكردم فكر که

 ..بشه بيدار خواب از خواب در غرق خانومه عزیز

.. ميكنم بارون بوسه رو اش گونه و ميكنم پرت پارسا آغوشه در رو خودم ميكنم باز که رو در

 ..ميخنده فقط و نميگه هيچ هم پارسا

 

 ..بابا داخل بيام بزار.. کن ماليم تُف کم دختر ___

 

 ..ندارى لياقت اى ذره و بيشعورى کنن جونت به جون -

 

 !..تفاهمى عجب.. ميگه رو همين هم مهسا.. بابا آره ___
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 ..کنه تحمل رو تو قراره که ميسوزه براش دلم واقعا -

 

 ..ميميرم خستگى از دارم.. داخل بيام بزار.. بابا کنار بكش -

 

 هيچى به ميل و است خسته ميگه پارسا.. ميشيم خونه واردِ آخر در و ميزاریم هم سر به سر کلى

 تهران سمته به تا کنيم بيدارش و باشيم حاضر دیگه ساعت یك ميكنه اضافه آخر در و نداره

 ..کنم بيدار رو خانوم عزیز تا ميرم هم من بخوابه، ميره که پارسا.. کنيم حرکت

 

 ..خانوووم عزیز شو بيدار.. ها شدى من مثلِ دیدى منو خانوم عزیز -

 

 ..شدم تنبل خودت مثلِ.. مادر واقا آره ___

 

 ..بخير دلنشينت صبحِ!.. خانوم؟ عزیز داشتيم -

 

 ..اومده؟ پارسا.. بخير هم تو صبحِ.. مادر ميكنم شوخى ___

 

 ..درجا بيفتيم راه دیگه که بشيم حاضر موقع اون تا هم ما و ميخوابه ساعتى یك یه گفت آره -

 

 ..کنم حاضر رو صبحانه پاشم.. ندارم کارى که من.. مادر باشه ___
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 ..پذیرایى تو ميارم رو ها چمدون و ميكنم مرتب رو اتاق منم پس -

 

 ..بده برات نكن بلند سنگينى چيزه فقط.. مادر باشه ___

 کردنِ خارج با و ميكنم تميز رو اتاق هم من و ميره بيرون خانوم عزیز ميگم که چشمى با

 ..ميكنم خاموش رو ها چراغ اتاق از وسایلمون

 عشرو همگى خانوم عزیز با پارسا کردنِ احوال و حال از بعد و ميكنم بيدار صبحانه براى رو پارسا

 ..صبحانه خوردنِ به ميكنيم

 

 ..ميكنم ایجاد مزاحمت فقط.. آخه بمونم کجا تهران بيام من مادر ___

 

 از قبل تا.. شما به الان تا دادیم زحمت همه این.. مراحمى شما.. خانوم عزیز چيه ها حرف این ___

 گلرخ خونه رو روزى چند و کنى لطف که هم بعدش.. ميمونيد من خونه گلرخ با شما که عروسى

 هيچى ميكشن، همو ميزنن.. بهتره نباشن تنها اینا.. ميكنى تموم حقش در رو مادرى بمونى،

 ..دیگه

 

 که نخواد گلرخ شوهرِ شاید بعدم.. کنن رو کارها این نكنه خدا.. شوهرش هم عاقله گلرخ هم ___

 ..اش خونه برم من
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 چيزى یه هم پارسا این.. برونه خودش از رو مهمون که نيست آدمى اصلا محمد خانوم عزیز -

 بى هيچ شما به باشيد مطمئن اما بزنه هم حرف چندتا من به شاید حالا!.. خودش براى ميگه

 ارمونکن از حتى نميزاره دیگه بشه، آشنا باهاتون و ببينه هم رو شما وقتى تازه.. نميكنه احترامى

 ..بشى دور اى لحظه

 

 ..ميگردم بر و ميمونم روزى چند اما.. ميشم مزاحمتون ميدونم.. مادر باشه ___

 

 ..دارى جا ما سرِ رو شما.. چيه ها حرف این ___

 

 !..هستن؟ کجا.. چى؟ اینا دایى پارسا -

 

 این از بيشتر.. برميگردن هم عروسى از بعد روزِ.. هستن شما خونه پریسا و بابا و مامان ___

 ..بمونن نميتونن

 

 .. نميشه زده حرفى دیگه ميگم که آهانى با

 با و ميكنم تميز رو ميز هم من و ميشن خارج آشپزخونه از پارسا و خانوم عزیز صبحانه از بعد

 ..ميرم نشيمن سالنِ به ها ظرف شستن

 زا.. ميشينيم ماشين داخلِ و ميشه قفل درها و ميگيره قرار ماشين پشته وسایل سریع خيلى

 ..کردم تجربه خونه این توى هم با رو آرامش و دلهره.. ميشه تنگ خونه این براى دلم حالا همين
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 یخ وجودم همه تهران به ورودمون با حالا و نداشتم استرسى هيچ راه توى.. ميرسيم تهران به ظهر

 .. ميبنده

 ارساپ ميرسيم که اش خونه به.. ميشيم پياده همگى و ميكنه پارك پارکينگ توى رو ماشين پارسا

 دیگه. .ميكنه باز رو در مهسا نكشيده دقيقه به و ميزنه زنگ کنه، باز رو در کليد با اینكه جاى به

 نميدونم.. کنم حلش وجودم توى ميخواد دلم الان که بودم دلتنگش انقدر.. نميكنم حس هيچى

 ..ميشه بلند پارسا صداى دیگه که ميگذره چقدر

 

 ..وایستاده پا سر کِىِ از خانوم عزیز.. که بشيد جدا نيست قرار دیگه.. بابا بسه ___

 

 عزیز سمته به بلافاصله مهسا و ميشيم جدا هم از و ميایم خودمون به مهسا و من حرف این با

 ..مير خانوم

 

.. هستيد؟ خوب.. هستم مهسا من.. خانوم عزیز سلام.. خدا رو تو ببخشيد.. بده مرگم خدا ___

 ..شنيدم پارسا از خيلى رو تعریفتون

 

 خيلى ميدونم.. ماهى عروسه چه.. ایشاالا بشى خوشبخت.. عزیزم سلام.. مادر نكنه خدا ___

 ..بودین هم دلتنگ

 

 خانوم عزیز از بعد و ميكنه هدایت داخل به رو خانوم عزیز پارسا که بزنه حرفى ميخواد مهسا

 .. ميكشه داخل به و ميگيره هم مهسا و من دسته
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 از خونه و شده چيده توش مهسا جهيزیه حالا و نيست قبل وسایل اون دیگه پارسا خونه وسایل

 جفتشون هاى چشم تو رو خوشحالى.. زیبا واقعا و متأهلى خونه یه به شده تبدیل مجردى حالته

 تا نميخواد دلم اصلا و هستن نو همگى وسایل.. دارن آرامش هم کنار در چقدر ميدونم و ميبينم

 ..کنن استفاده ها این از زندگيشون شروع از قبل

 

.. تميزه و نو وسایلتون همه.. ما خونه ميبردى هم خانوم عزیز و هتل ميبردى منو کاش پارسا -

 ..کنى استفاده ازشون ما بخاطره الان نداره خوبيت اصلا

 

.. جمعه یا بشه استفاده الان ميكنه فرقى چه حالا.. عروسيه جمعه.. گلرخ خدا رو تو بسه ___

 ..ميكنه دعوت مهمون شنبه از ميشناسم من که ام مهسایى

 

 ..بزن حرف من پشته کم بيشعورررر ___

 

 !..ها کردم گيرى چه.. بابا زدم حرف که روت جلو ___

 

 نه،ک استراحت فرستادیم رو خانوم عزیز اینكه بعد.. بخوریم ناهار بيا.. گلرخ کن ولش اینو ___

 ..باهات دارم ها حرف که خواب اتاق تو ميریم

 ..ها آوردن زدى زنگ خوبه.. کرده درست خودش انگار ندونه کسى ناهار، ميگه چنان ___

 

 !..والا.. کنم درست غذا نداشتم دوست!.. پارسا؟ چه تو به آخه ___
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 هدایتش آشپزخونه سمته به و ميرم خانوم عزیز سمته به و ميخندم پارسا و مهسا هاى کل کل به

 ..ميكنم

 

 ..بزنن فَك ميخوان شب نصف تا ميبينم من که اینا.. خانوم عزیز بخوریم ناهار بریم بيا -

 

 !..دیگه؟ بشه ميخواد چى شون بچه.. مادر کنه بخير رو عاقبتمون و آخر خدا ___

 

 ارساپ و من یكباره به.. ميكنن سكوت و ميشه تموم هم اونا کلِ کل.. ميزنه خانوم عزیز که حرفى با

 .. ميشه سفيد و سرخ مهسا و ميخندیم بلند بلند

 حالا و بودم نخندیده دل تهِ از اینطورى که بود وقت خيلى.. ميخوریم شوخى و خنده با رو ناهار

 ..ميكنم حس بدنم هاى سلول تكِ تك با رو خوشحالى و شادى واقعا

 ام به روو هم خودش.. کنه استراحت کمى تا ميبره مهمان اتاق به رو خانوم عزیز پارسا نهار، از بعد

 .. ميگرده بر و بده انجام رو عروسى کارهاى باقى تا بيرون ميره ميگه

 ..ميكشونه خواب اتاق به و ميگيره رو دستم مهسا ميزنه، بيرون خونه از که پارسا

 

 ..ندیدیم؟ همو وقته چند ميدونى.. نامرد ببينم کن تعریف ___

 

 چى ببينم بگو تو.. گفته بهت رو موش به مو پارسا که ميدونم!.. دارى خبر که من روز و حال از -

 ..عجيبه واقعا!.. عجله همه این یدفعه کنار به اینا اصلا!.. یهو؟ شد
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 همه پارسا.. برميگرده عادى حالته به زندگيت ما عروسيه از بعد هم تو.. خواهرى نخور غُصه ___

 ،نمياوردم در بازى خر اونروز من اگه.. کشيدى زجر انقدر که برات بميرم.. کرد تعریف برام رو چيز

 ..ميكردى رو زندگيت داشتى الان هم تو و نميشد اونجورى هم پارسا روز و حال

 

 اطمينان بهم کامل محمد هم طرفى از.. بودم مقصر خودم.. چيه ها حرف این.. دیوونه گمشو -

 ..ببينم کن تعریف حالا.. نزن هارو حرف این دیگه پس.. نداشت

 

 در دمِ ميومد مگه.. اش خونه رفتم بعدش روزِ  زدى، زنگ بهم که اونشبى.. بگه برات جونم ___

 نشستيم اومد، جاش سر که روزش و حال.. کرد باز درو بالاخره تا رو زنگ نكردم ول خلاصه.. حالا

 که اون مهسا گفتم خودم به.. هوس نه بازى، بچه نه بود، زور روى از نه هاش حرف.. زدیم حرف

 اب کلى.. بشم عوض گرفتم تصميم موقع همون.. بسوزى پاس به ميخواى کِى تا کرد، ولت و رفت

 هم با ميتونيم دیدیم وقتى و بشناسيم خوب رو هم که شد این آخرش نتيجه.. زدیم حرف هم

 زخم بار یه چون من اما بود مطمئن چيز همه از که پارسا.. کنيم علنى رو چيز همه کنيم، زندگى

 نكشيده ماه به که بود خوب و آقا اونقدرى پارسا اما.. کنم اعتماد جا در نميتونستم بودم خورده

 زودى من خانواده.. باهاش کردن زندگى و اون داشتنِ یعنى پارسا، یعنى واقعى عشقِ فهميدم

 توى.. ایران اومدن هام اون و بود گفته اش خانواده به قبل از هم پارسا.. فهميدن رو ماجرا

 اپارس که بگيریم عقد جشن ميخواستيم.. کردیم صيغه و دادم رو بله اول بارِ همون خاستگارى

 .. عروسى به شد تبدیل عقد که شد این.. الكى بدیم کشش چرا گفت

 ميدونم.. عاليه.. ماهه پارسا.. ميكنم دعات اش لحظه هر براى که اونقدرى.. الان خوشبختم گلرخ

 ..روانيه نه که خُل خودم مثلِ یعنى.. نميشم پير باهاش
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 ..روانيم ببينم بغلم بيا.. موافقم موافقه که آخریه این با.. آخ آخ آخ -

 

 از خبرى مهسا که ميكنم حس.. ميشيم غافل چيز همه و جا همه از که اونقدرى ميزنيم حرف کلى

 رو پدرم ميدونست اگه ميشناسم من که مهسایى.. نميزنه ازش حرفى هيچ چون نداره بارداریم

 !.. بپرسم پارسا از حتما باید.. ميپرسيد سوال موردش در که بس از درمياورد

 و ميوه و کنه دم چاى تا ميره خونه آشپز به سریع زده خجالت مهسا ميشه، بيدار که خانوم عزیز

 ..بياره پذیرایى براى شيرینى

 ىکتر سمته به خودم و ميشم مانعش که بریزه ها استكان توى ميخواد مهسا ميكشه، دم که چاى

 ..ميشه خونه واردِ لحظه همين هم پارسا.. بریزم چاى تا ميرم

 

 ..مهربون و زیبا خانومه سه به سلام صدتا.. سلام سلام ___

 

 ميوه هم مهسا.. کنه عوض رو هاش لباس تا ميره خواب اتاق به پارسا.. ميكنيم سلام بهش همگى

 ..ميپيوندم جمع به و ميریزم چاى استكان چهار هم من و ميبره نشيمن سالنِ به رو شيرینى و

 ..ميكنه حلقه مهسا دورِ رو دستش و ميشينه مهسا کنارِ و مياد هم پارسا بعد دقایقى

 ..نكردى درست که شامم.. ها ميشى خسته خيلى ميكنى کار انقدر خانومم ___

 

 دستمون از زمان دیگه حرف به گرفتمش من.. ميخوریم کاضرى شام.. نكن اذیتش انقدر پارسا -

 ..رفت دَر
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 زدم زنگ!.. حاضرى؟ چرا.. بزنه سفيد سياه به دست خانومم نميزارم.. بابا ميكنم شوخى ___

 ..بيارن

 ..تون خونه ببرمت شو حاضر شام بدِ هم تو جان مهسا

 

 ..بمونم ميخوام من!.. چرا؟ ___

 

 سعك بریم باید که فردام.. تون خونه ببرمت باید دیگه نميشه.. عروسيه پسفردا من عزیزِ ___

 ..بندازیم رو اسپرتمون هاى

 دنبالِ ميرم همونجا از هم پسفردا براى و شما خونه ميرم دیگه امشب از هم من گلرخ راستى

 پسفردا براى که همينجا ميزارم رو خودم ماشينِ.. کردیم کرایه ماشين هم عروسى براى.. کارها

 ..اُپن روى گذاشتم هم کارت.. هست عروسى کارت روى هم باغ آدرسِ.. باشين راحت

 

 ..بودین تر راحت نبودم یكى من باز.. خدا رو تو ببخش.. شدیم مزاحمتم اومدیم مادر ___

 

 این عروسى براى.. کردى اذیت رو ما نه مزاحمى، نه شما!.. خانوم؟ عزیز چيه ها حرف این ___

 ..دیگه بشه انجام باید کارها

 

 !..ندارى؟ ماشين خودت مگه.. کردین؟ کرایه ماشين چرا حالا -
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 که کنيم کرایه مشتى ماشينه یه باغه تو عروسى چون فرمودن عيالمون خانوم گلرخ والا ___

 ..محشر بشه عروسى دیگه

 

 ..اه اه.. هاتون بازى دیوونه این با -

 

 ..بينب رو خریدیم برات که تشكيلاتى و لباس بریم پاشو حالا.. ميخواد دلمون.. نكنا حسودى ___

 

 عزیز کنارِ هم پارسا.. خریدن برام چيزهایى چه ببينم تا ميرم خواب اتاق به مهسا همراهه به

 ..نباشه تنها خانوم عزیز تا ميمونه خانوم

 به هم کفش.. اى فيروزه رنگه به بلند ماکسىِ.. ميزاره تخت روى رو اى العاده فوق لباسِ مهسا

 قرار کنارِش هام اون و نميكنه کوتاهى هم شال و مانتو و کيف از و ميده قرار کنارش رنگ همون

 ..ميده

 

 !..چطورن؟.. وسایلت از اینم خُب ___

 

 ..عزیزم ميكنم جبران!.. توپه جفتتون سليقه.. عالين.. من بشم فدات الهى -

 

 ىبرا بياد قراره و گرفتم وقت یكى از پسفردا براى.. آرایش اما و!.. حالا کنى جبران نميخواد ___

 ..صورتت آرایشِ و موهات رنگ و مدل
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 تدوس چون نبود مهم برام دیگه اما.. نگفته بارداریم از مهسا به چرا بپرسم پارسا از که نشد وقت

 ..بشه خبردار که داشتم

 

 ،!.کنم رنگ رو موهام نميتونم-

 

 !..نداره دوست محمد که نگو!.. چرا؟ وا ___

 

 ..داره ضرر ام بچه براى چون.. نه-

 

 ..ميان خواب اتاق به کرده کرده هول خانوم عزیز و پارسا ميكشه، مهسا که جيغى با

 

 !..ميزنى؟ جيغ چرا.. مهسا؟ شدى چى ___

 

 ..حا.. گلرخ.. حامله.. حا.. است حامله ___

 

 ..عزیزم ميدونم.. است حامله که ميدونم.. باش آروم.. باشه.. باشه ___

 

 پارسا و ميشينه آرایش ميز صندلى روى خانوم عزیز.. ميگيره آروم اوضاع تا ميكشه طول کمى

 ..ميشينه تخت روى مهسا کنارِ هم
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 !..نگفتى؟ من به هيچى و ميدونستى.. پارسا بيشعورى خيلى ___

 

 ميخواد جورى هر رو خبر این گفتم.. نگفتم هيچكسى به من.. بگه همه به خودش گفتم والا ___

 ..بگه اطرافيانش به

 

 کمى.. ميكشه آغوشش تو محكم رو من و ميشه بلند و ميشه اشك از خيس صورتش مهسا

 ..ميشه هميشگى مهساى همون متعجب مهساى که ميگذره

 

 !..بفهمم؟ الان باید من نامرد.. دختر؟ یا پسره.. ماهته؟ چند.. ببينم بگو ___

 ..ميشم خاله خدا آخخخ.. جمعمون تو مياد نى نى پارسا وااااى

 

 بلند جاش از پارسا که ميكنم هول کمى.. مياد در صدا به خونه زنگ که بدم رو جوابش ميخوام

 ..ميگه و ميشه

 ..شام براى بيرون بيارید تشریف خواب اتاق از همگى.. بيام بگيرم برم من.. آوردن رو غذاها ___

 

 هاى عكس براى باید فردا چون.. ميخوریم من هاى جواب و مهسا هاى سوال با رو شام

 برن هک ميگم و بزنه ميز به دست مهسا نميزارم دیگه برن آتليه به و بشن بيدار زود اسپورتشون

 .. ميان بيرون اتاق از آماده و حاضر بعد دقایقى.. بشن حاضر
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 ..پسفردا تا پس.. بزن زنگ بهم بود سوالى یا کارى دیگه، هست خونه تلفنِ ___

 

 ..بره پيش خوب براتون چى همه ایشالا.. سلامت به برید -

 

 ..داشتين رو آرزوش که بشه همونى ایشالا.. دلم عزیزاى بشين خوشبخت ___

 

 هب هم خودم.. بخوابه تا ميفرستم خواب اتاق به رو خانوم عزیز پارسا، و مهسا کردنِ بدرقه از بعد

 ..کنم تميزکارى تا ميرم آشپزخونه

 شوندیدن از بعد نميدونم که شده تنگ براشون دلم انقدرى.. بزنم زنگ بابا و مامان به ميخواد دلم

 ..ميرم خواب اتاق سمته به و ميكشم آهى.. نه یا بشم جدا ازشون بازم ميتونم

 گوشم به لحظه به لحظه رو خبرها دیرون از پارسا.. ميرسه موعود روز زدنى هم به چشم توى

 .. کمه بينهایت استرسم و راحته چيز همه از خيالم.. حالا همين به تا ميرسوند

 ..اومدم بيرون حمام از که هم حالا و رفتم نهار از بعد هم من و رفت حمام به خانوم عزیز صبح

 

 ..مياد؟ آرایشگرت کِى مادر ___

 

 ..داره برام سوپرایز یه اولش ولى بياد قراره چهار ساعت گفت پارسا.. خانوم عزیز والا نميدونم -
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 آرایشگر.. بمونه برام جونى شب براى تا ميكشم دراز یكم من مادر پس.. پسر این دسته از ___

 ..بشم حاضر منم که کن صدام اومد

 

 ..هام چشم جفت روى به اى -

 

 ميگذره چقدر نميدونم.. ميشم تلویزیون تماشاى مشغول هم من و ميره خواب اتاق به خانوم عزیز

 که عجيبه برام.. ميده نشون رو نيم و دو ميندازم، نگاه ساعت به.. مياد در صدا به واحد زنگ اما

 نگاهى در چشمى از.. ميرم در سمتِ به و ميندازم بالا اى شونه.. اومده زود انقدر آرایشگر چرا

.. ميشن ظاهر در جلوى هم با بابا و مامان که ميكنم باز رو در.. نيست معلوم چيزى اما ميندازم

 شوك زا ميگيره، قرار ام شونه روى که بابا دستِ با.. بزنم پلك نميتونم حتى که کردم تعجب انقدر

 و ميكنه معجزه بابا آغوشِ اما ميریزم اشك چقدر نميدونم.. ميرم فرو آغوشش توى و ميشم خارج

 عميق نفسِ چندبار.. ميكشم آغوش به رو مامان و ميام بيرون آغوشش از آروم.. ميشم آروم

 ..کنه بيشتر رو آرامشم عطرش بوى تا ميكشم

 

 من به نميشد.. بابا بودم مُرده من.. بزارى؟ بيخبرمون ماه دو بود انصاف بابا دونه یه یكى ___

 ..بگى؟

 

 اذیت نميخواستم.. ميكردم حلش باید خودم.. زندگيمين همه شما.. جونم بابا چيه ها حرف این -

 ..بشيم

 

 !..مادر؟ کمه.. شنيدیم رو صدات نه.. دیدیمت نه ماه دو.. شدیم زنده و مُردیم!.. مادر؟ اذیت ___
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 ..براتون شده ذره یه دلم که داخل بياین.. الهى برم جفتتون قربونِ -

 

 که آرایشگر.. ميزنيم حرف وقت چند این توى چيز همه موردِ در از بابا و مامان با چهار ساعت تا

 هم خانوم عزیز.. بشن آماده شب براى و برن خونه به تا ميشن بلند جاشون از بابا و مامان مياد

 ..ميكنه سلام جمع به رو و مياد بيرون اتاق از لحظه همين

 با ور خانوم عزیز.. پيشش ميرم دیگه دقایقى تا ميگم بهش و ميفرستم خواب اتاق به رو آرایشگر

 ..ميشن صحبت گرم هم با هام اون و ميكنم آشنا بابا و مامان

 

 وراون از و خونمون ميبریم رو خانوم عزیز هم ما.. منتظرته آرایشگر.. دیگه اتاق تو برو تو مادر ___

 ..عروسى مياریمش خودمون هم

 

 ..ميكنن شَك.. کيه؟ خانوم عزیز بگين ميخواین جان مامان -

 

 ایشون با وقتيه چند یا دورن آشناهاى از ميگيم!.. چه کسى به!.. ميكنن؟ شكى چ!.. مادر وا ___

 ..نباشه ماریت تو.. شدیم آشنا

 

 ..ميشه مانع بابا که بزنم حرفى ميخوام

 

 ..ميشيم خوشحال والا!.. مياى؟ ما با خانوم عزیز ___
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 راحت گلرخ حداقل.. مادر ميام.. نداشتم کسى براى چيزى مزاحمت جز وقت چند این که من ___

 ..بكنه رو کارهاش تر

 

.. مراحمى باشى هم اینجا!.. آخه؟ مزاحمتى چه.. شما زدید ها حرف این از که باز خانوم عزیز -

 ..راحتى که طورى هر دیگه.. مراحمى برى هم بابا و مامان خونه

. .اونجا دیگه ميبينيم رو همدیگه شب.. ميرم بابات و مامان با.. باشه.. مادر شماها دارین لطف___

 ..مادر برس هات کار به هم تو

 

 وابخ اتاق به خانوم عزیز.. ميبوسم رو اش گونه و ميرم خانوم عزیز سمته به ميگم، که اى باشه با

 شب که ميخوام ازشون و ميكنم خداحافظى گرم بابا و مامان با هم من و بياره رو وسایلش تا ميره

 هب رو وسایلش هم بابا و ميشه خارج اتاق از خانوم عزیز که ميگذره دقایقى.. بيان باغ به زودتر

 ..آرایشگر و ميمونم من و ميشن خارج خونه از همگى و ميگيره دست

 رایشمآ لباس، با متناسب تا بدم نشونش رو لباسم که ميخواد ازم آرایشگر ميرم، که خواب اتاق به

 ..ميسپارم دستش به رو خودم کنم، رنگ رو موهام نميخوام و ام حامله اینكه گفتنِ با.. کنه

 خبر این هم با تایى دو فهميد، محمد اینكه از بعد داشتم دوست ام حامله که نگفتم بابا و مامان به

 کسى نميخوام فعلا بودم گفته هم پارسا و مهسا و خانوم عزیز به هم اونشب.. بدیم بهشون رو

 ..بودن کرده قبول هم اونا و بفهمه

 که انگار.. نزدن حرفى موردش در کام تا لام هم بابا و مامان و نزدم حرفى هم محمد موردِ در حتى

 از که داشتم دوست خيلى.. ميشد اینباره در زدن حرف مانع چيزى یا ميكشيدیم خجالت همگى

 خودم با و کردم کنترل رو خودم باز اما بزنن حرف ازش ها ساعت هم ها اون و بشنوم محمد

 ..ميشه تموم چيز همه امشب
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 شکار که ميگه بهم و برميداره سرم از دست بالاخره آرایشگر که ميگذره ساعتى یك کنم فكر

 متِس به و ميكنم تشكر ازش لبخندى با.. کنم تن رو لباسم تا ميكنه کمكم آخر در و شده تموم

 آرایشم و کرده درست باز مدلِ رو موهام.. شدم خوب خيلى.. ميكنم نگاه رو خودم و ميرم آینه

 و ميكنم تشكر کلى ازش هم باز.. کرده استفاده اى فيروزه رنگه کم سایه از و مليحه نهات بى هم

 ىخداحافظ و وسایلش کردنِ جمع با و شده حساب قبلاً ميگه که برم پولم کيفِ سمته به ميخوام

 ..ميشه خارج خونه از من، از

 اسىپ تا هفت ساعت از نوشته.. ميكنم نگاه رو کارت روى.. ششه به نزدیك.. ميكنم نگاه ساعت به

. .باشم اونجا نيم و هفت که کنم حرکت هفت به نزیك یا و نيم و شش ميگيرم تصميم.. شب از

 ميرن، باغ به همه از زودتر پریسا و زندایى و دایى همراهه به عزیزخانوم، و بابا مامان، که ميدونم

 ..برسم باغ به دیرتر کمى ميخوام من اما

 اتاق به عجله با که ميشه، هفت به نزیك ساعت.. ميگذره سرعت به زمان خودم کردنِ سرگرم با

 زمان نميدونم اما کنم دیر حد این تا نميخواستم دیگه.. ميفتم راه و ميشم آماده کاملا و ميرم

 ..گذشت چطورى

 حمدم امشب که ميدونم.. ميكنه نفوذ جونم به عالم هاى دلهره و استرس تازه انگار.. ميرسم باغ به

 هر و کردم حلاجى خودم براى و کردم فكر ها گذشته به مو به مو رو حالش به تا.. ميبينم رو

 همون با باید و است آینده بعدش به حالا از اما.. کردم عبرت درس خودم براى هم رو قسمتش

 ميكنم کمكش من بكنه، رو کار این نخواد هم محمد.. بسازمش خوب رو اینبار هام، عبرت درس

 ..تره عاقل من از محمد ميدونم که چند هر.. بسازیم هم باید با یعنى بسازه که

 جمعيتى با ميشم که وارد.. ميكنم حرکت باغ سمته به لرزون پاهاى با و ميشم پياده ماشين از

 داماد و عروس جایگاه به.. هستم ها آخرین جز من انگار و اومدن همه تقریبا.. ميشم مواجه بسيار

 ..برميدارم تر محكم رو هام قدم و ميزنم لبخندى..  نيومدن هنوز پس.. خاليه ميكنم، نگاه

 آرزوى دخترشون براى و ميكنم پرسى احوال و سلام و ميرم جلو.. ميبينم رو مهسا باباى و مامان

 و حال گرم هم اونا با که ایستادن جلوتر کمى هم خواهرش شوهر و خواهرش.. ميكنم خوشبختى

 ها اون با کردن احوال و حال به هم ربعى یك.. ميرم اش خانواده و دایى سراغِ به و ميكنم احوال
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 برخورد هميشه مثلِ و عادى خيلى که چرا ندارن من زندگى از خبرى هيچ انگار و ميگذره

 آخر در و.. ميكنه سوالاتى منم روز و حال از و ميگه هاش موفقيت و خودش از هم پریسا.. ميكنن

 که رو سرم تا و ميشم جدا ازشون پسرشون براى کردن خوشبختى آرزوى و زدن حرف کلى از بعد

 ..ميرم سمتشون به و ميبينم رو بابا و مامان برميگردونم

 

 !کجاست؟ خانوم عزیز.. نازنينم مادر و پدر به سلام سلام -

 

 !..کردى؟ دیر انقدر چرا تو.. همينجاست هم خانوم عزیز.. ما خوبيم.. مادر ماهت روى به سلام ___

 

 ..نميبينمش کجاست خانوم عزیز حالا.. مامان بود ریخته سرم روى کار کلى والا -

 

 مجلس بودنِ مختلط و مسيقى بخاطر که نشستن تَه اون.. نشسته محمد باباى مامان پيش ___

 !.. نشن اذیت

 

 کنار هام لب روى از لبخند مامان انگشتِ کردنِ دنبال با و ميره بالا قلبم ضربان مامات حرفه این با

 ..ميفته کار از قلبم ميكنم احساس ميبينم که چيزى با و ميره

 خودم با همه این که منى نميفهمم اصلاً.. ميكنن نگاهم دارن دو هر مرتضى عمو و زهرا خاله

 روى که بابا دسته با.. کردم گُم رو خودم نگاهشون با چرا حالا باشم آروم که بودم رفته کلنجار

 ..ميام خودم به ميگيره، قرار ام شونه
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 ..جانم بابا برو.. بودن نگرانت بيشتر هم مامانت و من از اونا.. پيششون برو.. جان بابا برو ___

 

 اباب و مامان براى ميارم لبم روم که لبخندى با.. ميشه دور ازم ها نگرانى و ها ترس همه بابا حرفِ با

 ..ميكنم حرکت زهرا خاله و مرتضى عمو ميز سمته به و ميدم تكون سرى

 

 !..هستين؟ خوب.. عمو سلام.. خاله سلام -

 

 ..مادر آخه رفتنت با که گذاشتى دلمون روى داغ.. دخترم گل ماهت روى به سلام ___

 

 !..آخه؟ هاست حرف این جاى الان خانوم حاج ___

 ..عزیزم؟ خوبى.. جان بابا سلام

 

 از چى هر.. ميكنم نگاه هام کفش به و ميندازم پایين رو سرم جفتشون ماهه روى از شرمنده

 ..کمه واقعا بگم خوبيشون

 

 ..مدت یه باید.. باید.. ميخوام معذرت خيلى.. خدا به جفتتونم شرمنده -
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 گفتن خانوم عزیز!.. بدى توضيحى خانوم حاج و من به نيست نيازى هيچ.. جان بابا ميدونم ___

 که شكر رو خدا.. شدیم آشنا ایشون با حسابى ساعت چند این تو.. بودى ایشون با رو مدت این

 ..عزیزم پيشمون بشين بيا.. جان بابا بودى ایشون پيشِ

 

 که بشين پيشمون بيا.. نيست ها حرف این جاى اصلا که هم اینجا.. مادر ميگه راست حاجى ___

 ..بود شده تنگ برات کلى دلم

 

 که ىصندل روى.. بشينم هم من تا ميكنه اشاره کناریش صندلى به و ميشينه لبخندى با زهرا خاله

 ..ميكنم سلام هم خانوم عزیز به ميشينم

 

 !..مادر؟ خوبى.. دلم عزیز سلام ___

 

 ..ميدم مثبت جوابه سر با و ميزنم لبخندى.. ميكنه شكمم به اشاره و

 اما بپرسم رو سوال این یكى از ميخواد دلم.. نميبينم اطراف و دور این رو محمد چرا نميدونم

 حالِ بخوام که نمونده برام رویىى هم شاید.. ميكنم سكوت و نميتونم هم باز چرا نميدونم

 !..بپرسم ازشون رو پسرشون

 

  

 همهمه صداى که ميگذره چقدر نميدونم.. ميشم غافل چيز همه از ميشيم، که صحبت به مشغلول

 به و ميشن بلند جاشون از ها تر بزرگ.. رسيدن باغ به داماد و عروس که ميفهمم و ميشه بلند
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 خاله به روو.. ميام هم من ميگه هم خانوم عزیز که برم ميخوام هم من و ميرن عقد اتاقِ سمتِ

 ..ميریم عقد سالنِ سمتِ به خانوم عزیز همراهه به و ميگم اى اجازه با مرتضى عمو و زهرا

 و شده صورتش دیدنِ از مانع تورش بعلاوه مهسا، شنلِ کلاهه.. نشستن جایگاه توى مهسا و پارسا

 رچقد بشر این انگار ندونه کسى پایينه سرش چنان که هم پارسا.. مياره در رو حرصم موضوع این

 رِکنا رو خانوم عزیز.. پره ها صندلى تقریباً و اومدن عقد اتاق به ها خيلى.. خجالتيه و زیر به سر

 ..ميایستم کنارشون هم خودم و ميشونم بابا و مامان

 نميفهمم زمان گذر از هيچى دیگه و عاقد صداى به ميسپارم گوش و پارسا و مهسا به ميشم خيره

 سامه صورتِ روى از رو تور و شنل کلاه و ميگه بله هم پارسا و ميگه رو بله مهسا که سومى بارِ با و

 .. ميام خودم به ميشه، بلند تبریك و جيغ و دست صداى و ميزنه کنار

 بهتر که هم پارسا.. ميدرخشيد واقعا عروس زیباى لباس این توى.. شده هم تر ماه بود، ماه مهسا

 و برسه پایان به عقد مراسمِ زودتر چه هر دارم دوست که خوشحالم قدرى به.. شده هميشه از

 .. بكشم آغوش به رو جفتشون بتونم

 البته.. ميكنن شيرین رو همدیگه کام و ميزارن هم دهن توى عسل.. ميشه انجام رسومات و رسم

.. !ميشه کنده اون جاى به من دلِ که ميگيره پارسا انگشت از گازى چنان و نميكنه نامردى مهسا

 ها تر بزرگ اون از بعد و ميشه داده هم طلا سرویس و ساعت و انگشت و ميخورن هم شيرینى

 به نوبت.. بگيرن رو یادگاریشون هاى عكس و بدن پارسا و مهسا به رو هاشون هدیه تا ميشن بلند

 بهشون آزادى بهارِ تمام سكه یه بابا و مامان.. ميشيم بلند جامون از همگى و ميرسه ما خانواده

 ميده هدیه پارسا به هم زیبایى عقيق انگشتر و مهسا به زیبایى گردنبند خانوم عزیز ميدن، هدیه

 هدیه ور بگيرمش تونستم تا بودم گشته رو بازار بخاطرش کلى دیروز که طلایى ست نيم هم من و

 و ميكنم تشكر ازشون چيز همه بابته کلى و ميكشم آغوش به رو دوشون هر آخر در و ميدم

 .. ميكنم خوشبختى آرزوى براشون

 و امهس و ميكنيم ترك رو عقد اتاقِ همه و ميرسه پایان به عقد مراسم تا ميكشه طول ساعتى نيم

 ..بيان باغ به داماد و عروس بعد دقایقى تا ميشيم منتظر و ميزاریم تنها رو پارسا
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 صندليش روى و ميبرم مرتضى عمو و زهرا خاله کنارِ یعنى ميزِش سمته به رو خانوم عزیز

 ابتصل با و محكم هميشه مثلِ که آشنایى صداى با که بشينم کنارشون ميخوام هم من.. مينشوم

 ..ميایستم حرکت از ميكنه سلام

 ميخوام.. ميكنم سلام آروم هم من و ميدن رو سلامش جواب همه.. نكنم نگاهش تا نميگردم بر

 ..ميشه گرفته بازوم که بشينم

 

 ..اونجا بریم بيا.. ميان بيرون عقد اتاقِ از دارن داماد و عروس ___

 

 که ميدونم.. ميشناسم خوب رو محمد.. ندارم اى چاره ميدونم اما بشم همراه باهاش فعلا نميخوام

 ..طوفانه از قبل آرامشه آرامشش

 ..ميشم همراه باهاش کنم نگاه محمد به اینكه بدونِ و ميگم اى اجازه با

 توى اشك.. ميگيره فرا رو باغ کلِ همهمه و صدا و سر ميان، بيرون عقد اتاق از که داماد و عروس

 ..ميكنه حلقه دورم رو دستش و ميچسبه بهم پشت از محمد.. ميزنه حلقه هام چشم

 

 .. خانومم اومدى خوش ___

 

 مگرفت قرار آغوشش توى وقتى که آخخخ.. نميزنم حرفى هيچ و ميشه حبس ام سينه توى نفس

 ..آرومه و امنه چيز همه فعلا که ميدونه هم مون بچه انگار.. شدم آروم چقدر

 متوجه که بشينن ميخوان هم آخر در.. ميگن آمد و خوش و ميرن ميزى هر سرِ به مهسا و پارسا

 ..ميكنه خوشبختى آرزوى براش و ميده دست پارسا با محمد.. ميشن ما
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 ..کنم جبران بتونم ایشالا.. محمد نكنه درد دستت ___

 

 ..نكن فكر هم چيزى به برو.. داماد شاه نكردم کارى ___

 

 به مهسا و پارسا نهایت در و ميرم هم پارسا آغوشِ به قصد از و ميكشم آغوش به دوباره رو مهسا

 ..ميكنيم حرکت ميزمون سمتِ به هم محمد و من و ميرن جایگاهشون

 این به نداشتم دوست حالا که بودم شب این منتظره انقدر.. ميگذره باد و برق سرعتِ به شب

 ..بپيونده ها خاطره به و بشه تموم زودى

 شون خونه تا رو داماد و عروس تا ميمونن هم یكسرى و ميرن و ميكن خداحافظى که یكسرى

 ..بمونم تنها ماشين تو محمد با نميخواد دلم.. کنن همراهى

 

 ميریم هم بعد.. کنيم همراهى شون خونه تا رو مهسا و پارسا اول.. ما ماشينِ تو بيا خانوم عزیز -

 ..مياریم بابا خونه از ميریم فردا هم وسایلت.. خونه

 

 ..ام خونه ببرتم دیگه روز سه دو داده قول پارسا.. ميمونم همونجا مادر ___

 

 ..نزن قولت زیرِ.. ها ام خونه بياى دادى قول خانوم عزیز -
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 پس ما پيشِ بياین دارن دوست هم بنده خانومه که حالا.. ما خونه بيارید تشریف خانوم حاج ___

 ..دیگه کنارمون بگذرونيد بد رو روزى چند یه

 

 ..ميشم هم شما مزاحمه.. عزیزانم باشه.. مادر چيه ها حرف این ___

 

 ..من ماشين دمه تا بيا لحظه یه جان بابا ___

 ..مياد هم گلرخ الان ماشينت توو برو خانوم عزیز با هم شما جان محمد

 

 ..فعلا پس.. رضا عمو باشه ___

 ..اینور از بفرمایيد خانوم حاج

 

 ..ميفتيم راه ماشين سمته به هم مامان و بابا و من ميرن، ماشين سمته به که خانوم عزیز و محمد

 

.. محمد ماشينِ تو ميزارم الان.. ماشينه تو خودم با آوردم رو خانوم عزیز وسایلِ جان بابا ___

 ..ات خونه بياد ميخواد خانوم عزیز که بود گفته پارسا

 

 !..نميگيد؟ بهم هيچى چرا!.. وقت؟ چند این تو شده چى بابا -
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.. نميدونه رو شما داستانِ هم هيچكسى ضمن در!.. هيچى!.. جان؟ بابا بشه ميخواستى چى ___

 با رو زندگيت دیگه.. ميدونن که هستن محمد باباى و مامان و مامانت و من و مهسا و پارسا فقط

 ..بابا کن شروع خوبى

 

 اباب هم آخر در.. ميكنم تشكر ازشون کلى و ميكنم بغل رو بابا و مامان.. ميشه راحت خيلى خيالم

 ..ميشه خودش ماشينِ سوارِ محمد، ماشينِ تو خانوم عزیز چمدونِ دادنِ قرار با

 

 ..ماشينشه توى هامم وسایل منه، دسته پارسا ماشينِ -

 

 لموسای دادنِ قرار با آخر در و ميشه پياده ماشين از ميكشه که پوفى با و نميزنه حرفى هيچ محمد

 ..ميده بهم رو ماشينش سویيچ خودش، ماشينه تو

 

 نِماشي به هم زیاد.. کن رانندگى احتياط با.. ميام پارسا ماشينِ با منم بيا، من ماشينِ با تو ___

 !..ميكنن رانندگى چطورى ها جوون ميدونه خدا نشو، نزدیك پارسا

 

 ساپار بعد دقایقى.. ميشينم ماشين توى اى، باشه گفتنِ با و ميشم خوشحال توجهش همه این از

 ..ميفتيم راه همگى و ميشه خارج باغ از هم

 ..ميكنه منتقل پارکينگ به رو پارسا ماشينِ محمد.. ميرسيم پارسا خونه به

 همه از خداحافظى با مهسا و پارسا آخر در و ميشه انجام بكوب و بزن خونه از بيرون ربعى یك

 محمد و ميكنيم خداحافظى همگى از هم ما.. خودشون خونه راهيه هم بقيه و ميشن خونه واردِ

 ..ميفته راه
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 ور قلبم صداى خانوم عزیز و محمد ميكنم احساس.. ميكوبه شدت به قلبم ميرسيم که خونه به

 خونه این توى که ميشه ماه دو.. ميخوره صورتم به گرما از موجى ميشيم، که خونه واردِ.. ميشنون

 ..بودم نزاشته پا بودیم کرده اش آماده عشق با که

 

 بفرمایيد.. گذاشتم همونجا هم وسایلتون.. کردم آماده رو مهمان اتاق براتون خانوم حاج ___

 ..کنيد استراحت

 

 ..قشنگى خونه چه تون سليقه به ماشالا.. شدم هم مزاحمتون.. مادر نكنه درد دستت ___

 

 قشنگ هاتون چشم.. لطفتونه نظرِ بعدم.. مراحميد شما!.. خانوم؟ حاج هچي ها حرف این ___

 .. ميبينه

 

 ..نمونه تنها که ميخوابم خانوم عزیز پيشِ منم.. من.. من -

 

 .. ميشه مانع خانوم عزیز که بزنه حرفى ميخواد محمد

 

.. بخوابم ميرم هم من برس کارهات به برو.. برو!.. ام؟ بچه من مگه.. مادر؟ چيه ها حرف این ___

 ..بخير همگيتون شبه
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 هم خانوم عزیز.. ميكردم نگاه خانوم عزیز به واج و هاج.. بكوبم دیوار به رو ام کله ميخواست دلم

 .. شد خواب اتاق راهيه بهداشتى، سرویسِ به رفتن از بعد

 فكر اینجاش به.. کنم چيكار نميدونم.. رفت خواب اتاق سمته به من به توجه بدونِ هم محمد

 ..ميشم خواب اتاق راهيه اللهى بسم با.. بودم نكرده

 که خواب اتاق از.. بشه تموم کارهاش تا ميكنم صبر.. ميكنه تعویض رو هاش لباس داره محمد

.. ميرم حمام سمته به و برميدارم رو ام حوله و راحت لباسِ دست یك سریع هم من ميشه، خارج

 ..ميشم خارج حمام از ميپوشم رو هام لباس هم حمام همون تو که گرفتن دوش از بعد

 هاینك به فكر با و ميشه راحت کمى خيالم.. است بسته هاش چشم و کشيده دراز تخت روى محمد

 ..ميكشم دراز تخت روى خيس موهاى همين با آروم خوابه،

 

 ..ميخورى سرما.. کن خشك رو موهات پاشو ___

 

 نمک مخالفت اگه ميدونم.. ميشم بلند جام از و ميكنم سكوت اما بيخيال و ام خسته بگم ميخوام

 براش هنوز اگه البته.. ميكنه خشك رو موهام خودش و ميشه بلند هميشگى عادتِ به بنا محمد

 مریض نگرانِ نبودم اگه چون براش همونم ميگه بهم حسى البته که باشم هميشگى گلرخ همون

 !..نميشد شدنم

 خوابيده باز طاق محمد.. ميكشم دراز تخت روى کردنشون، شونه از بعد و ميكنم خشك رو موهام

 .. ميمونم صورت همين به هم من و

 تنش از رو تيشرتش سریع و ميكنه نگاهم.. ميكنم وحشت که ميشينه تخت روى یكباره به محمد

 ضعِو این با و حالا هم اون ندارم رو اى شكنجه تحملِ دیگه ميدونم.. ميبنده یخ بدنم.. مياره بيرون

 ..ميخوابه و ميكنه بهم رو پشتش پوزخندى با و ميكشه دراز که بشينم ميخوام.. بارداریم
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 اما دارم آرامش فعلا خانوم عزیز وجودِ با ميدونم.. ميشم آروم هم طرفى از اما ميكنم بغض

 آروم و ميزارم شكمم روى رو دستم.. مياد روزم به چى بره خونه این از خانوم عزیز اگه نميدونم

 این دارم دوست اما ميشه پدر داره که بگم محمد به زودتر چه هر ميخواد دلم.. ميكنم نوازشش

 نم اما ميگذره چقدر نميفهمم.. باشه گرفته آروم کمى چيز همه حداقل که بشه گفته زمانى حرف

 ..ميرم خواب به باز طاق حالته همون به

 ليهصند روى که ميكنم نگاه اش حوله به.. نميبينم کنارم رو محمد ميشم، بيدار خواب از که صبح

 لبخندى!.. رفته حمام صبح امروز و بود نرفته حمام من خاطره به دیشب پس.. افتاده آرایش ميز

 ..ميشم خارج خواب اتاق از و ميزنم

 

 ..بخير ظهرت.. تنبلم دختره به سلام ___

 

 ..باشه بخير هم شما ظهره.. خانومم عزیز سلام -

 

 داره و گرفته نون رفته دیدم شدم، بيدار خواب از که من.. مادر نكنه درد شوهرت دسته ___

 که گفت هم ميرفت داشت.. زدیم حرف کلى و خوردیم صبحانه هم با.. ميكنه حاضر رو صبحانه

 چهب تا بخور بيا حالام.. بخورى رو ات صبحانه و بياى شدى بيدار خودت موقع هر تا نكنم بيدارت

 ..نكرده ضعف ات

 

 ..حالا؟ هم به گفتيد چيا.. ميخورم الان چشم.. نكنه درد آقامون دسته -
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 نگرانِ و بودى من پيشِ که گفتم.. زدیم حرف خونه این توى تو نبود ماه دو این از هيچى ___

 حالا از و دهبر پِى اشتباهاتش به گلرخ گفتم.. کنيد زندگى بعد این از گفتم بهش.. نباشه هم هيچى

 چند این توى کلى هم اون که ميدونم.. نگفت چيزى و داد گوش هم محمد.. کنه زندگى که ميخواد

 اگه داره، غرور مَرده، محمد جان، مادر فقط.. کنه جبران ميخواد دیگه حالا و کرده فكر وقت

 وت گفت هم چى هر.. کردى لبش به جون که ماه دو این پاى به بزار نگير دل به بهت گفت چيزى

 ..بيا کوتاه و کن خانومى

 ..ميرم تلفن سمته به همين براى.. ميخوره زنگ تلفن که بدم رو خانوم عزیز جوابه ميخوام

 

 ..نداشته کاریت محمد پس.. اى زنده که ميبينم.. به به به ___

 

 ..زف شبه دیشب انگار نه انگار.. اى زنده هم تو که ميبينم.. به به به -

 

 ..بيتربيت.. گلرخ بيشعورى خيلى ___

 

 !..ندارى؟ که درد.. ترم ادب با که تو از -

 

 پارسا به ميدم رو گوشى.. خفشووووو ___

 

 !..هان؟.. نزار من زنه سرِ به سر نميگم مگه الو، ___
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 !..پرسيدم رو حالش.. نگفتم چيزى که من بابا -

 

 سه براى چون.. اى حامله که بگى محمد به زودتر چه هر بگم زدم زنگ.. عَرعَر که منم ___

 براى. .بدى تشكيل پرونده ميمونه فقط.. برات آوردم گير خوب دکتر یه.. دکتر برى باید ماهگيت

 ..عاليه ميگم که دکتره همين هم زایمانت

 

 الاح.. کنم جبران بتونم ایشالا.. وقت چند این توى دادم زحمتت خيلى.. واقعا نكنه درد دستت -

 نميرید؟ عسل ماه ببينم بگو

 

 !.. ميكنه؟ ولم اون!.. نميشناسى؟ رو زنم تو.. نرم حالا من ___

 

 ..رو گوشى من بده.. بيشعورى خيلى.. پاااااارسااااا ___

 

 ..کنا صحبت درست داداشم با.. بابا خبرته چه -

 

 دلت.. دوبى ميریم هم دیگه هفته تازه.. کيش بریم ميخوایم فردا.. خودمه شرهره.. چه؟ تو به ___

 ..بشه کباب

 

 متزح برام خيلى.. بگذره خوش بهتون جدى جدى مهسایى ولى.. بشه کوفتتون!.. هيييييييى -

 ..بشين خوشبخت ایشالا.. کشيدین
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 ..ميشين خوشبخت همدیگه کنارِ در محمد با هم تو ایشالا.. دیوونه نكردیم کارى ___

 

 باهاشون کمى هم خانوم عزیز و ميكنم خداحافظى دو هر با آخر در و ميزنيم حرف دیگه کمى

 ..ميكنه خداحافظى و ميزنه حرف

 داره دوست خيلى محمد که فسنجون خانوم عزیز کمكه به شام براى.. ميگذره زمان سرعت به

 .. ميكنيم درست

 و ميكنه نگاهم عميق.. ميكنم سلام و ميرم جلو.. مياد خونه به محمد که ميشه شب هشت ساعت

 خواب اتاق به و ميكنه سلام هم خانوم عزیز به ميره که تر جلو.. ميده رو جوابم اى ثانيه از بعد

 توى شام..  کنم آماده رو شام ميز تا ميفتم راه آشپزخونه سمته به هم من.. بگيره دوش تا ميره

 .. نداره گفتن براى حرفى هيچكس انگار.. ميشه خورده سكوت

 شِپي و ميریزم چاى استكان سه آشپزخونه کردنِ تميز از بعد و ميكنم جمع هارو ظرف شام از بعد

 ..ميرم محمد و خانوم عزیز

 

 ..شدم مزاحمتون دیگه خيلى.. برم که بگير بليط فردا من براى مادر ___

 

 ..ميره تنم از روح بشيم تنها محمد و من و بره اینجا از خانوم عزیز اینكه به فكر از

 

 !..آخه؟ ميزنى چيه ها حرف این!..  برى؟ ميزارم من مگه زودى این به آخه خانوم عزیز -
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 ..رفت باید رو رفتنى راهه.. خودش خونه بره باید آخر در کسى هر.. دیگه برم باید.. مادر نه ___

 

 ..ایه عجله چه.. تون خونه ميرید حالا.. دیگه بمونيد فعلا خانوم حاج ___

 

 ..برم باید.. مادر ندارم تعارف خدا به ___

 

 اىچ خوردنِ به مشغول و نميزنيم حرفى دیگه.. گرفته رو تصميمش خانوم عزیز.. نداره فایده انگار

 ..ميشيم

 ميرم خواب اتاق به سریع هم من ميره، خواب اتاق به خانوم عزیز اینكه از بعد.. ميشه خواب موقع

 .. ميكشم دراز تخت روى و

 این امشب هم باز اما نيفتاد اتفاقى هيچ هم دیشب اینكه با.. ميگيره رو وجودم همه استرس

 رازد کنارم بعد کمى و ميشه اتاق واردِ هم محمد تا ميگذره کمى.. نميزاشت راحتم لعنتى استرس

 ..ميكشه

 

 هب خانوم عزیز بزارن نميخوان انگار.. خونشون ببرم رو خانوم عزیز فردا گفت.. زد زنگ بابات ___

 ..بره اش خونه

 

 اشک.. تنهاست تنهاى الان و گرفتن ازش رو اش بچه تا دو.. زندگيش تو کشيده ها سختى خيلى -

 ..اش خونه نره دیگه و بمونه
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 ..بمونه که ميكنيم رو سعيمون حالا ___

 

 ميگم که آرومى بخيرِ شب با.. زدیم حرف سابق مثلِ دعوایى هيچ بدونِ دقایقى که بود خوب چه

 ..ميبندم رو هام چشم

 ماا باشه خونه باید حتم به و است جمعه که امروز.. نميبينم کنارم رو محمد ميكنم باز که چشم

 .. رفته فرو سكوت توى خونه چرا نميدونم

 اب که ميرم آشپزخونه به.. نيست خونه هيچكسى.. ميشم خارج اتاق از و ميشم بلند تخت روى از

 ..ميخونمش و ميگيرم دست به رو کاغذ.. ميشم مواجه چسبيده یخچال به که یادداشتى

 ..ميگردم بر.. شما خونه ميبرم رو خانوم عزیز دارم من

.. رفت؟ چرا آخه.. بمونه بهش نگفتم مگه.. ميشم خارج آشپزخونه از و ميزارم اپن روى رو کاغذ

 !.. حالا؟ کنم چيكار خدایا

 رو بود گرفته ازم محمد و نبوده دستم ماهه سه که رو گوشيم.. ميشه ثابت ميز روى به نگاهم

 رهميگذ اى ثانيه چند.. ميكنم روشنش خاموشه،.. برميدارم رو گوشى و ميزنم پوزخندى.. ميبينم

 است هرفت دست از هاى تماس بيشترش نصف.. ميرم ها پيام قسمت به.. مياد پيام کلى یكدفعه که

 ميز روى رو گوشى!.. خانواده طرفِ از هستم کجا که این و احوال و حال پيام هم چندتاش و

 ..ميشه باز لحظه همين در.. ميندازم

 

 !..دارى؟ نگهش و نبریش نبود قرار مگه -

 

 !..رهب بابات خونه به نميزارم نگفتم.. بمونه تهران که ميكنم رو ام سعى گفتم!.. سلام عليك ___
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 نخونمو توى رو کسى نميتونيم که زور به.. محمده با حق.. نميزنم حرفى دیگه و ميكشم پوفى

 ..ميشم بيخيال پس!.. داریم نگه

. .نخوردم هيچى شدم بيدار وقتى از.. ام غریبه خودم خونه توى انگار.. کنم چيكار نميدونم اصلا

 ..بخورم چيزى یك تا آشپزخونه به ميرم هم من ميره خواب اتاق به که محمد

 زا نشون تلویزیون صداى.. کنم درست کتلت شام براى ميگيرم تصميم و گذشته ناهار وقته از

 ..ميشم مشغول راحت خيالِ با پس.. ميده رو محمد بودنِ مشغول

 سه قيقاًد کنم فكر.. ميكنم نگاه شاهكارم به لبخندى با و ميچينم نحو بهترین به رو ميز شام براى

 به محمد ورود  از بعد و ميكنم صدا شام براى رو محمد!.. کردم سپرى آشپزخونه توى رو ساعتى

 ..ميشينم کنارش آروم  هم من صندلى، روى نشستنش با و آشپزخونه

 

 !..رفته یادت آشپزى دیگه خانوم عزیز وجود با گفتم ___

 

 !..بره؟ یادم باید چرا.. بود مهمونم خانوم عزیز -

 

 !..منم گذشته، زَهر  مثلِ وقت چند این که کسى تنها به انگار.. خُب آره ___

 

 ..نبودم بهشت توى بهم وقت چند این منم -

 

 ..بریييييى و نميكردى ول زندگيتو همه نبودى اگه ___
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 ..ميكنه پرتاب زمين به رو هست هم ميز روى چه هر ميزنه، که فریادى با

 بدتر چيز همه بمونم کنارش اگه ميدونم!.. زحمت همه این حيف.. ميكنم نگاه زمين به وحشت با

 ..ميشه بلند دوباره فریادش صداى که ببرم پناه خواب اتاق به تا ميشم بلند.. ميشه

 

 !..بره؟ کى پس نرى تو.. خُب آره!.. برى؟ ميخواى باز نكنه!.. کجاااااا؟ ___

 

 به.. رفتم که بود ات مسخره اخلاقاى همين خاطرِ به.. رفتم که کردم خوب.. چيه؟ ميدونى اصلا -

 ..مير باز باشى همين بخواى اصلا.. رفتم که بود خودم به اعتمادیت بى خاطرِ

 

 چنان گردنش رگِ.. ميكنم وحشت ميفته بهش که نگاهم.. ميشم لال ميخورم، که دهنى تو با

 هاش چشم و کبود خشم از صورتش.. بزنه بيرون که الانه ميكنم حس لحظه هر که زده بيرون

 ..نگرفتم و ميگرفتم رو دهنم جلوى باید که ميدونم.. کردم خراب که ميدونم.. شده خون کاسه

 تمپر چنان ميرسه، که کاناپه به.. ميره نشيمن سالنِ سمتِ به کشون کشون و ميگيره رو بازوم

 روزِ به هچ نبود معلوم و ميشدم پرت زمين روى حتم به نميگرفتم رو کاناپه پشتيه اگه که ميكنه

 اما بميرم حاضرم.. ميكنم جمع شكمم توى رو پاهام و ميشينم کاناپه روى آروم!.. ميومد ام بچه

 ..نشه هيچيش ام بچه

 

 دور به بسازم زندگى ميتونم ميشد ادعام خيلى که منى... حرو منه.. عوضى منه.. آشغال منه ___

 ..کردم خوب ميگه اومده الانم و کرده ولم نيمه و ماه دو زنم حالا.. کثافتى هر از
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 با اینجورى فكر بدونِ که بود رفته یادم رو خانوم عزیز هاى حرف انگار.. ميدم محمد به رو حق

 به نزدیك زنشم که منى.. ميزنه رو اول حرف براش ناموسش که محمدى اونم.. زدم حرف محمد

 و غيرت رو پا ميدونم.. کليه خودش کرده مدارا باهام الان تا که همين و کردم ولش ماهه سه

 از.. کنم پيدا هم بهترى هاى راه ميتونستم و بود راه آخرین فرارم ميدونم.. گذاشتم حيثيتش

 ..کنم درست رو هام گندکارى همه بتونم تا کنم چيكار نميدونم و پشيمونم واقعا حرفم

 براش هيچى که عصبيه انقدر.. ميكنه عصبيش رو محمد بيش از بيشتر حدم، از بيش سكوتِ انگار

 پا طرفم به یكدفعه که ميشه چى نميدونم.. ميره راه و ميزنه حرف خودش با فقط و نيست مهم

 که ميشه چى نميدونم که ميره رژه فكر هزاران سرم توى و ميكنم وحشت انقدر.. ميكنه تند

 ..ميكنم باز رو دهنم

 

 ..بچچچچچم -

 

 ..خدایا واى.. من کردم چيكار.. ميایسته زمان انگار.. ميشه خشك هوا توى دستش

 همه این.. کن کمكم خدایا.. محمده از بدتر خودم حالِ.. ميزنه زانو زمين روى روم به رو محمد

 !..کردم برملا رو چيز همه و کردم باز رو دهنم کِى.. نگفتم.. نگفتم

 

 !..چى؟ یعنى.. یعنى!.. هان؟!.. بچه؟!.. بچه؟.. ب!.. گفتى؟ چى.. چ!.. چى؟ ___

 

 آغوشش توى رو خودم و برم آغوشش به ميخوام.. کنم نگاهش حسابى و درست نميزاره اشك

 رو ثمرمون بهت دارم.. ميشى پدر دارى آره بگم بهش ميخوام.. کنه آرومم ميخواد دلم.. کنم محو

 ..ميكنم نگاهش فقط و نميدم انجام رو ها این از کدوم هيچ چرا نميدونم اما.. ميدم هدیه
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 و ردد زور از.. ميكنم وحشت حالتش از.. شده قبل از کبودتر صورتش.. ميشه قبل از تر کلافه انگار

 ..خيليه نكنه سكته غصه

 

 ..بززززززززززن حرف دِ!.. گرفتى؟ لالمونى چرا.. نيستتتتتممممم؟ تو با مگه ___

 

 خودم به شدید هاى تكون این با انگار.. ميده تكونم و ميگيره رو هام شونه جفت هاش دست با

 ..گذاشتنش بيخبرى تو همه این بسه.. بدونه باید هم محمد.. بزنم حرف باید.. ميام

 

 ..من.. من.. ميشى پدر دارى.. دارى.. باردارم.. آره.. آره -

 

 هزد هول هم من.. ميشه بلند زمين روى از یكباره به محمد.. بدم ادامه این از بيشتر نميزاره گریه

 ..ميگيرم قرار مقابلش و ميشم بلند جام از

 

 ..ميترکه داره سرم.. سرم.. کن کمكم خدایا وااااااى.. آخه ممكنه چطور.. محااااال.. محاله ___

 

 !..باشه؟.. ميزنيم حرف شدى آروم بزار!.. ميكنى؟ اینطورى چرا.. باش آروم خدا رو تو محمد -

 

 !..باشه؟ من بچه معلوم کجا از اصلا.. اصلا ___
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!.. را؟چ.. خدا؟ نميشه تموم چرا!.. ميتپه؟ داره باز و شنيد لعنتى قلبه این چرا.. قلبم خدا آخ.. قلبم

 ور دستم که ميشه چى نميدونم.. بميرم ميخواد دلم فقط که ميشم حس بى حرفش این از انقدر

 هم خودش انگار.. من از بدتر حتى شوکه توى هم محمد.. ميارم فرو محمد گونه روى و ميكنم بلند

 نبيرو خونه از که نميكشه دقيقه به و ميزاره اش گونه روى رو دستش.. کرده تعجب اش گفته از

 ..ميزنه

 چى و ميكردم فكر چى.. ميكشم دراز روش آروم و ميرسونم کاناپه به رو خودم بدبختى هزار با

 .. نميكنم حس وجودم توى هم رو ام بچه حتى که ام خالى و تهى اونقدر.. شد

 که محمدى که اومده روزش به چى.. ميره رژه فكرش توى چيزها این که اومده محمد روزِ به چى

 ..کرده رد رو قرمزها خط همه نميكرد دهنى بد

 چرا خدایا.. دیگه یكى وجوده به ببنده اومد دلش چطور رو جفتمونه وجودِ از که اى بچه.. مون بچه

 ..عدالتته؟ کجاى این آخه.. ميكشم نفس هنوز

 دنفهمي.. عصبانيه الان بابا!.. مامانى؟ باشه.. ها نگيرى دل به.. ميكشم شكمم روى آروم رو دستم

 رقه.. بمون برام تو.. ها نشى ناراحت مامانى.. داره دوست بيشتر منم از رو تو بابا.. گفته چى که

 !..باشه؟.. ها بزارى تنهامون و نكنى

 ..ميرم خواب به قلبم دردِ با کِى نميفهمم که ميكنم التماس و ناله انقدر

 توحش.. ميشينم کاناپه روى و ميخورم تكون جام از آروم.. تاریكه تاریكه هوا ميكنم باز که چشم

 زمين روى که محمده ميفهمم ميكنم، دقت بيشتر وقتى که ميبينم روم به رو رو اى سایه زده

 از يشترب قلبم دیگه ميبينم دستش توى که چيزى با.. منه به خيره و داده تكيه ميز به و نشسته

 ..ميرم حال از و نميكنه تحمل این

 که مميفهم اطراف به کردن نگاه با و نميبينم خونه توى رو خودم دیگه ميكنم باز چشم که اینبار

 ..بيمارستانم توى
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 ..ندارى که سرگيجه.. خوبى؟.. اومدى هوش به که خوب چه.. خانوم مامان.. به به ___

 

 خبر دکتر هب برم گفتنِ با و ميزنه لبخندى هم اون.. خوبم که بفهمونم پرستار به سر با ميتونم فقط

 .. ميشه خارج اتاق از بدم

 و دهش پير شبه یك ميكنم احساس.. ميشه اتاق واردِ محمد که نگذشته پرستار رفتنِ از ثانيه چند

 ..ميگيره رو دستم و ميشينه آروم تختم کنارِ صندلىِ روى.. شده تا کمرش

 حكمم رو دستم کمى و ميكنه نگاه بهم التماس با که بيارم بيرون دستش توى از رو دستم ميخوام

 ..داریم نياز آرامش به دومون هر فعلا.. ميشم کشمكش بيخيالِ.. ميگيره تر

 ..ميزاره تخت روى رو سرش گرفته، رو دستم که همينطور

 

 !محمد؟ شدى سيگارى کِى از -

 

 ..ميده جواب کنه بلند اینكه بدونِ رو سرش

 

 !..برات؟ مهمه ___

 

 !..من؟ با و خودت با ميكنى اینطورى چرا.. نميرفتم حال از که نبود مهم -
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 نگاهش منميتون این از ببشتر که چيه نگاهش تو نميدونم.. ميكنه نگاه بهم و ميكنه بلند رو سرش

 ..ميشه باز در که بزنه حرفى ميخواد.. ميندازم پایين رو سرم و کنم

 

 ..دخترم؟ خوى.. آینده پدر و مادر.. به به ___

 

 ..ممينداز پایين رو سرم ممنون گفتنِ با و ميكنم نگاه باباست سنه هم تقریبا که دکترى به

 

 نظرِ تحته فعلا انگار پرسيدم همسرت از من که هم اونجایى تا.. ماه سه توى رفتى شما ___

.. نهجفتتو نفعه به کنى تحمل هم ماه این و بهتره سونو چهارم ماهه تو شما براى.. نيستى دکترى

 ..کنم معرفى بهت خوبى دکتر ميتونم من نيست نظرت مدِ دکترى اگه

 

 ات ميرم همون پيش همين براى کرده، معرفى بهم خوبى دکتر اقوام از یكى.. دکتر ممنون خيلى -

 ..بشه انجام خودش پيش زایمانمم

 

 خوردى اعصاب و دعوا و استرس و نگرانى از.. کن تقویت بيشتر رو خودت.. عالى هم بسيار ___

 ..کن دورى فعلا هم

 سهل خيلى که نيست راحتى چيزِ باردارى.. باشه خانومت به حواست بيشتر کمى هم شما و

 ..شما اجازه با.. مرخصيد شد، تموم که سرم.. بدونيمش ارزش بى و کنيم انگارى
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 از که ميگذره ساعتى نيم.. نميشه بدل و رد حرفى دیگه هم ما بينِ.. ميشه خارج اتاق از دکتر

 ..ميشيم خارج بيمارستان

 

 !..کجاست؟ دادى که دکترى آدرسِ ___

 

 و بزنه زنگ خودش که بهش ميگم.. داره رو آدرسش و کرده معرفى اون بگيرم، پارسا از باید -

 ..بگيره وقت زودتر آشناست، چون

 

 هم من ميره حمام به محمد ميرسيم، که خونه  به.. ميشيم خونه راهيه و نميشه زده حرفى دیگه

 حبتص خانوم عزیز با هم بعد و بشنوم رو صداشون تا بزنم زنگ بابا و مامان به اول ميگيرم تصميم

 ..بگيرم ازش رو دکتر آدرس و بزنم زنگ پارسا به هم آخر در و کنم

 

 !..چطوره؟ محمد.. مادر؟ خوبى قشنگم دخترِ سلام ___

 

 .. خوبه؟ بابا.. خوبى؟ شما.. خوبم.. مامان سلام -

 

 ..داشت کار بيرون رفت مرتضى عمو با پيش ساعت نيم باباتم.. خوبيم همگى ___

 

 ..ميزنم زنگ بهش بعداً نداره، اشكال.. بزنم حرف باهاش ميخواستم.. آهان -
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 ..چطوره؟ معرفت بى خانومه عزیز بببينم بگو

 

 اینكه قبلِ.. اش خونه بره بزاریم عمراً که هم ما ام، خونه ببرید رو من ميگه همش.. مادر خوبه ___

 و دارم کار و نه.. اینجا بيان شام براى شب فردا که بگم کنيد، صحبت تا بهش بدم رو گوشى

 ..خداحافظ من طرف از و برسون سلام هم محمد به دیگه خُب.. نداریم نميتونمم

 

 ..خداحافظ.. فردا تا پس.. نكنه درد هم دستت.. جان مامان باشه -

 

 .. مادر؟ دیگه معرفتم بى من.. قشنگم؟ دختر خوبى.. مادر سلام ___

 

 رو حالش مامانم جلوى نتونستى ميدونم.. خوبه هم نيم نى.. خوبم.. خانوم عزیز.. به به به -

 وبىخ خودت.. رفتى دیدم شدم بيدار خواب از اما!.. نرو؟ نگفتم مگه.. معرفتى بى که بله.. بپرسى

 ..خانومم؟ عزیز

 

 به تا ميشدید تنها باید هم شما.. مادر رفت باید رو رفتنى راهه بعدم.. خوبيد که شكر رو خدا ___

 ببرید رو من ميگم هِى.. مادر خوبم خدا شكرِ هم من.. کنيد شروع رو زندگيتون و بياید خودتون

 ..نه ميگن ام، خونه

 

 .. بمونى که ميكنم راضيت و ميام شب فردا من.. تنها و تك!.. آخه؟ کنى چيكار ات خونه برى -
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 ..خداحافظ.. باش خودت مراقبه حسابى.. فردا ميبينمت.. شم فدات باشه.. مادر تو دسته از ___

 

 ..خانوم عزیيييز باشه هم شما خداحافظِ -

 

 ..ميكنم قطع رو تلفن بسته، نقش هام لب روى که لبخندى با

 تيشرتش دارش، نم موهاى خاطرِ به.. ميشه خارج اتاق از محمد که بزنم زنگ پارسا به ميخوام

 روى به رو درست و کاناپه روى موهاشه کردنِ خوش مشغولِ باهاش که اى حوله با.. شده  خيس

 ..ميشينه من

 ..يدهم جواب بالاخره تا ميكشه طول کمى.. ميزنم زنگ پارسا به اینبار و برميدارم دوباره رو تلفن

 

 !..کردى؟ ما از یادى عجب چه.. دنيا خواهره بهترین.. به به به ___

 

 !..کجایين؟!.. ميدى؟ جواب دیر انقدر چوا.. کوفت -

 

 !..ندارى؟ ادب ذره یه بيا ___

 

 ..خالى هم جونمون مَمَد و تو جاى.. عسل ماه دیگه معلومه!.. باشيم؟ ميخواى کجا ___
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 مزد زنگ!.. کجایين که چه من به اصلا.. بدم یاد زدن حرف درست تو به نتونستم شدم پير من -

 و زنىب زنگ بهش الان خودت بگم اینكه بعدم.. بگيرم رو بهم بودى کرده معرفى که دکترى آدرس

 .. بگيرى وقت برام

 

 !..فهميد؟ محمد مگه بعدم.. ها نكن تعارف من جانِ!.. دیگه؟ امر.. خُب خُب خُب ___

 

 ..نميدونن فعلا ها خانواده ولى.. آره -

 

 به هم آدرسش.. برات ميگيرم وقت ميزنم زنگ خواهرى باشه.. روشن چشمش.. ایوووول ___

 ..بگم هم تبریك طرفى از که ميدم محمد

 

 ..ندارى؟ کارى.. بوسون سلام مهسا به.. نكنه درد دستت.. باشه -

 

 ..یارت خدا.. عزیزم نه.. برسون سلام محمد به هم تو.. خواهرى تو فداى ___

 

 هسمت به و ميشم بلند جام از بهش توجه بى.. منه به خيره همچنان محمد.. ميكنم قطع رو تلفن

 هک حوله و لباس.. ميدم بيمارستان بوى ميكنم احساس برم، حمام به حتما باید.. ميرم خواب اتاق

 ..ميشم حمام راهيه برميدارم،

 برم حمام به دوباره ميخوام.. کشيده دراز که ميبينم تخت روى رو محمد ميام، بيرون که حموم از

 و يكنمم تن لباس محمد حضور به توجه بدونِ بعد دقایقى.. ميشم پشيمون که بپوشم رو لباسم تا
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 کنارِ رضایت، روى از لبخندى با و ميكنم آرایش هم کمى.. ميكشم سشوار رو موهام آینه جلوى

 گوشم به قلبش هاى تپش صداى.. ميزارم اش سينه روى رو سرم و ميكشم دراز تخت روى محمد

 ..ميكنه چندان دو رو آرامشم همين و ميرسه

 

 ..بيارن چيزى یه بزن زنگ رو امشب.. ندارم آشپزى حوصله -

 

 فكرِ به اول!.. شامى؟ فكرِ به اونوقت نخوردى، چيزى حالا همين تا رفتى هوش از که دیشب از ___

 !..باش ناهار

 

 بلند بعد کمى و ميشينه تخت روى و ميكنه جدا اش سينه از رو سرم که بدم رو جوابش ميخوام

 قطره.. ميكنه پُر رو وجودم هم شدن زده پس احساسِ.. ميكنم بغض.. ميشه خارج اتاق از و ميشه

.. ميكنم فرو بالشت توى رو سرم حرص با و ميزنم پس رو ميفته ام گونه روى که سمجى اشكِ

 ..ميفته هم روى و ميشه گرم هام چشم که ميگذره چقدر نميدونم

 که ميگذره دقایقى.. ميكنه نوازش رو موهام داره کسى ميكنم احساس که ام بيدارى و خواب توى

 ..ميكشه بيرون خواب عالمه از رو من محمد صداى

 

 ..نيست خواب وقته الان پاشو.. خانوم؟.. گلرخ؟ ___

 

 که هکن باز سر ميخواد بغضم!.. خانوم؟ براش شدم خانومم از.. نيستم خانومش دیگه یعنى!.. خانوم؟

 ها خانوم باردارى، بودم شنيده.. شدم حساس انقدر چرا نميدونم.. ميشم مانعش بدبختى هزار با
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 رو هام چشم زور با!.. نيستم دور به استثنا این از هم من انگار و ميكنه حساس اندازه از بيش رو

 ..ميكنم نگاهش سوالى و ميكنم باز

 

 ..بخور ناهار پاشو.. آوردن غذا زدم زنگ ___

 

 خارج اتاق از غذا سفارش خاطره به پس.. کنم لجبازى ميخوام چرا نميدونم اما ام، گشنه اینكه با

 !.. نزده پس رو من و بود شده

 

 ..بخوابم ميخوام.. نميخوام غذا.. سيرم -

 

 ..ميكردم جان نوش رو کتك حتما داشت جا اگه و کردم اش کلافه که ميدونم

 

 ..ببينم پاشو.. نخوردى هيچى حالا تا دیشب از.. ميكنى لجبازى چرا گلرخ ___

 

 ..م ر و خ ى م ن.. م ا و خ ى م ن -

 

 نای ميگم دارم تو بخاطره من مگه اصلا.. برداشتى؟ دور تو نميگم، هيچى من هى.. دیگه بسه ___

 ميخورى رو غذا این پس.. بشه اذیت اون نميخوام.. ميگم دارم ام بچه بخاطره!.. کن؟ کوفت رو غذا

.. نه.. ها گذاشتم کارهات از یعنى شدم آروم و کردم سكوت که الان نكن فكر.. آخر لقمه تا اونم

 ..باشه شده تموم غذا این ميگردم بر تا حالام.. همين.. بياد دنيا به ام بچه منتظرم فقط
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 صورتم تمامِ اشك.. ميشه آزاد سينه از هم من ى شده حبس نفسِ ميشه، خارج اتاق از که محمد

 و ميزنم زار چقدر نميدونم.. نداره که نداره فایده بگيرم آروم ميكنم کارى هر.. ميكنه خيس رو

 ..ميفتم هقهق به تا ميزنم زجه

 آب که شدم ناچيز براش انقدر!.. ميكنه؟ رفتار غریبه یه مثلِ باهام که شدم ارزش بى براش انقدر

 خُرد چقدر هاش حرف این با که دید امروز!.. نمياره؟ خودش روى به و ميبينه چشم به رو شدنم

 .. نداشت اهميت براش اى ذره اما شدم

 زور به الان و داشتم خوردنش به شدیدى ميلِ اول که غذایى خوردنِ به ميكنم شروع زار حالى با

 ولى بده خوردم به رو غذا این دیگه جور یه راحتى به ميتونست محمد.. ميدم قورت رو لقمه هر

 ..حيف

 هم نگاهش حتى.. ميشه باز در که هستم تلویزیون تماشاى مشغولِ.. نمياد خونه شب تا محمد

 آب صداى از.. ميره خواب اتاق به بعد و آشپزخونه به اول حرفى هيچ بى هم محمد.. نميكنم

 ميز روى آماده غذاى پرس دو.. ميرم آشپزخونه به و ميشم بلند جام از.. رفته حمام به که ميفهمم

 هشوک توى هنوزه که هنوز.. ميبنده رو گلوم راهه بغض دوباره و ميفتم ظهر یادِ.. ميكنه کجى دهن

 چقدر نميدونم.. شنيدم هایى حرف چنين محمد از که نميشه باورم هنوز و محمدم هاى حرف

 ..ميام خودم به محمد صداى با که ميگذره

 

 ..دیگه بخور بشين!.. وایستادى؟ چرا ___

 

 ردمخُ هاش حرف با بيش از بيشتر محمد تا بيارم نه هم اینبار نميخوام اما.. ندارم غذا به ميل واقعا

 ..ميشنم روش به رو حرفى هيچ بى این بنابر.. کنه
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 شام براى و زد زنگ هم مامانت طرفى از.. گرفته وقت برات فردا براى.. زد زنگ پارسا ___

 !.. باشى نگفته من به و باشه رفته یادت از ممكنه اما گفته خودتم به گفت.. کرد دعوتمون

 

 ..غذام خوردنِ به ميكنم شروع آروم محمد حضورِ به توجه بدونِ و نميزنم حرفى هيچ هم باز

 

 دختر؟ یا پسرِ مون بچه نظرت به گلرخ ___

 

 ..ميفهمه رو منظورم خوب انگار.. ميكنم نگاه محمد به پوزخندى با و ميكنم رها رو چنگال و قاشق

 

 من براى نميتونه هيچى رو نبودنت ماه دو.. هستم حرفم سر هنوز اما.. ميخوام عذر ظهر بابته ___

 ..ميخوام معذرت هم باز.. کردم روى زیاده هم من وضعيتت این با ميدونم اما.. کنه توجيح

 

.. ميكنه پُر رو هام چشم اشك که آورده روزم به چى باردارى این نميدونم اما نيستم ضعيفى دخترِ

 شده تبدیل که اومده روزش به چى مهربونم و خوب محمدِ.. ميكنم نگاهش فقط حرف بى هم باز

 هم از ها فرسنگ که انگار.. شده غریبه باهام و کرده تغيير آسمون تا زمين که محمدى این به

 یعنى!.. بوده؟ نادرست بارداریم وضعيته توى و الان هاش حرف و نبخشيده رو من.. داریم فاصله

 !..کنه؟ تحقيرم و بزنه حرف اینطورى باهام ميداد حق خودش به نبودم باردار اگه

 این از بيشتر نميزارم دیگه.. ميشم بلند جام از مرتبه یك که کنه خيس رو ام گونه ميخواد اشك

 ..ميشم معلق هوا و زمين روى که نداشتم بر قدم چند هنوز.. بشم تحقير جلوش

 بيفتم که الانه که ميكنم حس لحظه هر.. زمين روى بزارتم که ميخوام محمد از فریاد و جيغ با

 ..ميكنم حلقه محمد گردنِ دور تر محكم رو دستم همين براى.. بياد بلایى بچه سرِ و زمين روى
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 ..محممممممد.. زمين بزارتم دارى دوست کسى هر جونِ رو تو.. خداااااا رو تو محمد -

 

 هم خودش و ميكنه درازم تخت روى آروم ميرسيم، که خواب اتاق به.. انگار نه انگار محمد اما

 ..ميزنه خيمه رووم و ميزاره طرفم دو رو دستش و ميشينه کنارم

 

 زمان هم خيلى.. ميخوام زمان.. وقت هيچ.. گلرخ نبينم بارونى رو هات چشم وقت هيچ ___

 و ردک ولم ماه سه به نزدیك عشقم، زنم، ناموسم،. بره یادم بتونم که.. ببخشمت بتونم تا ميخوام

 تونمب تا بگذره زمان بزار.. ببخش تو کردم، بدقلقى اگه.. زدم حرفى اگه.. گلرخ ميخوام زمان.. رفت

 گهم.. بچه براى نميگم.. کن رو مراعاتم تو.. گلرخ باهام بيا راه تو.. دور بندازمش خرابم ذهنِ این از

 همون برام بشى تو ميخوام.. نه خدا همون به.. واحد و احد به!.. اى؟ حامله ميدونستم قبلش

 ..خانومم؟ باشه.. گلرخم؟ باشه.. لعنتى منه به بده زمان پس..محمد همون برات بشم من.. گلرخ

 

 عذابم ميخواد.. نميتونه پاکش ذاتِ بخاطرِ اما باشه بد ميخواد من محمدِ.. ميزنه آتيشم هاش حرف

 یادش تا ميبره زمان خيلى که ميدونم.. نمياره طاقت دلش اما دادم عذابش من که همونجور بده،

 بخاطره باید هم من پس بشه، صاف باهام ها گذشته مثلِ قلبش تا.. کنه پاك ذهنش از تا.. بره

. .بود سخت سر که گلرخى همون.. ها گذشته گلرخ همون بشم باید.. بجنگم خودش با داشتنش

 از و کنم اميد نا خودم از رو عشقم محمدم، بزارم نباید.. دربياره پا از رو من بارداریم بزارم نباید

 ..بدم دستش

 ..ميكِشه آغوشش توى رو من یكباره به هولكرده محمد.. ميبره رو نفسم گریه و هقهق

 روزِ فردا.. ببند رو هات چشم.. باش آروم.. شد تموم.. خانومم باش آروم.. گلرخ باش آروم ___

 ..دلم عزیز بگير آروم.. ميكنيم تجربه رو شيرینى
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 کنارِ در آیندمون از و ميكنه شيرینى هاى زمزمه گوشم کنار و ميكنه نوازشم آغوشش تو انقدر

 ..ميرم خواب به و ميشه گرم هام چشم کِى نميفهمم که ميگه، بچمون

 راهيه کارهام، انجام از بعد و ميشم بلند جام از.. نميبينم کنارم رو محمد ميكنم باز که چشم

 براى و ام زده خجالت دیشب بابته.. بشينم ميكنه اشاره لبخندى با محمد.. ميشم آشپزخونه

 ..ميشينم صندلى روى آروم همين

 

 ..ميكردم راه به روو رو صبحانه و ميشدم بلند درست خودم ميكردى صدام.. بخير صبحت -

 

.. برسى خودت به باید وضعيتت این با.. خوردى کم شام هم دیشب.. خانومم بخير ظهرت ___

 ..گلرخ نيست خوب اصلا برات ضعف

 

 نگرانيش و هاش حرف نميدونم که چرا.. نه هاش حرف باقى اما ميشينه دلم به گفتنش خانومم

 مزخرف فكرهاى این!.. آخه؟ شدم اینطورى چرا.. من به لعنت.. شكمم توى بچه این یا منه براى

 براى نگرانيش.. رو مون بچه هم و رو من هم.. داره دوستم محمد!.. ميره؟ رژه سرم توى چيه

 .. محاله.. کنه فكر بچه به فقط محاله محمد.. جفتمونه

 ..ميكنم نگاهش سوالى و ميام خودم به صورتم جلوى محمد دستِ خوردنِ تكون با

 

 !..شد سرد چایيت!.. خانم؟ کجایى ___
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 ..صبحانه خوردنِ به ميكنيم شروع اون از بعد و ميكنم نگاهش لبخندى با

 به و ميشيم حاضر ميفته، محمد گردنِ به هم آشپزخونه کردنِ جور و جمع که صبحانه از بعد

 ..ميكنيم حرکت بود گرفته وقت برام پارسا که مطبى سمتِ

 

 ..پسر یا دختره مون بچه ميكنى حس که ها نگفتى گلرخ.. قرمز چراغ این دستِ از امان ___

 

 ..کنارمونه دیگه ماه شش اميرعليمون -

 

 !..گذاشتى؟ اسمشم!.. ى؟اميرعل!.. جان؟ ___

 

 یگهد شرطا بود قرار بعدم.. من با بود پسر اگه و تو با بود دختر اگه که.. بياد یادت رو شرط اولا -

 ..گذاشته خانوم عزیز.. نزاشتم من بعدم.. ها باشه هم

 

 ميگه وقتى خانومتون عزیز.. دیگه هيچى پس.. شدین که سرخودم سونوگرافى.. اوه اوه اوه ___

 مه اینجا بيا بعدم.. بانو؟ بزنيم حرفى داریم جرأت ما مگه اميرعليه، هم اسمش و پسره مون بچه

 !..شدى؟ راحت.. شد پسر ام بچه.. کردى رو خودت کار و شد تو حرفه حرف

 

 ميتونست کى.. دارم رو محمد که شكرت خدایا.. ميخندم اى غصه هيچ بى وقت چندین از بعد

 ور چيزها خيلى رفتنم با من اما داشت اشتباهاتى که درسته!.. آخه؟ باشه من براى محمد از بهتر
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 با ولى بدم رو اشتباهاتم و ها فكرى بى جوابه باید و کردم فكرى بى خيلى ميدونم و کردم خراب

 ..کرد ثابت بهم رو مردونگيش محمد وجود این همه

 ور دستم محمد.. کنم کم نميتونم عنوان هيچ به رو استرس این و دارم استرس.. ميرسيم مطب به

 ..ميشيم مطب واردِ هم با و ميگيره

 اتاق واردِ بعد دقایقى و ميده تشكيل پرونده فقط محمد و شده انجام پارسا توسط ها هماهنگى

 ..ميشينيم صندلى روى هم با.. باشم آروم ميگه گوشم کنارِ محمد.. ميشيم

 که هميگذر دقایقى.. ميدم شرح رو بود شده انجام قبليم دکتر توسط که چكاپى ماه دو دکتر براى

 ..بكشم دراز تخت روى ميخواد ازم دکتر

 هشنگا.. ميكنم نگاه رو محمد.. ميكنه نفوذ جونم به آرامش ميكنه پُر رو اتاق که بچه قلب صداى

 ..کرده خيس رو اش گونه اشك و شكممه روى لبخندى با

 

 اىبر.. نيست مشكلى شكر رو خدا ميشنوید، که بچتونم قلب صداى.. روزتونه چهار و ماه سه ___

 ميشه معلوم حتم به دیگه ماهه و پُشته بچهبه ميكنيد، مشاهده دارید که هم جنسيت تعيين

 .. جنسيتش

 !..خير؟ یا بدم انجام رو کار این بنده ميخواید بعدى هاى ماه چكاپ و زایمان براى خب

 

 هب رو کار این خودش ميخوایم که ميگه دکتر به رو آرامش با و ميشه مسلط خودش به کمى محمد

 ..بگيره عهده

 با ميشينم که ماشين داخل.. ميشيم خارج مطب از خوشحالى با ميشه، انجام زود خيلى کارها

 خاطرم از اى لحظه شادیش در غرق چهره و محمد شوقِ اشك.. ميبندم رو هام چشم لبخندى

 ور محمد تونستم که باليدم کلى خودم به لحظه اون ولى.. ها ازم نشى ناراحت خدایا.. نميره کنار

 ..خودشه و من خونِ و گوشت از که بدم بهش رو اى بچه وجودم از بتونم و کنم لذت در غرق
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 آخخخ.. بگم چى نميدونم وااااى.. چيه تشكر اصلا.. کنم تشكر ازت بار هزاران اگه گلرخ ____

 مميدون خدا به.. ميدونم واقعا.. نوکرتم جوره همه اصلا.. ميارم کم زبون تو من ميدونى که تو گلرخ

 ود هات مسئوليت و نيستى این دیگه که.. ميارى استخوان پوکى که.. ميكشى درد که.. سخته

 دارى که اى هدیه این براى گلرخ اما.. هرچى اصلا که.. ميكنى خودگذشتگى از که.. ميشه چندان

 ..ميكنم جبران واحد و عهد خداى به.. ميكنم جبران خدا به.. خانومم ممنونم ازت واقعا ميدى بهم

 

 .. ميكنم پاك رو هام اشك لبخندى، با فقط و نميزنم حرفى

 هاى بزرگ بابا و ها بزرگ مامان سراغِ بریم و بخریم شيرینى بریم اینه وقته حالا.. خُب خُب ___

 ..خانومم؟ خوبه.. آینده

 

 ..بریم بزن.. عاليه اوووم -

 

 .. ميفتيم راه باباها مامان خونه سمتِ به شيرینى خریدنِ از بعد

 دعوت شام براى هم رو زهرا خاله و مرتضى عمو مامان، شكر رو خدا و هستن پایين طبقه همگى

 ..بود کرده

 ..ميكنم حلقه گردنش دور رو دستم و ميشينم خانوم عزیز کنارِ لباس، تعویضِ از بعد

 

 !..دیگه؟ نميگذشت خوش بهت اونجا فقط.. معرفت بى اى -

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 314 

 

  

 رووم دیگه خدا به.. اینجام وقت همه این.. روز دو روز یك مهمونى!.. مادر؟ حرفيه چه این ___

 ..نه ميگن ببرید، رو من ميگم هى.. نميشه

 

 ..ميمونى همينجا هم هميشه.. نيستى مزاحم هيچم.. خوبه خوبه -

 !..رفتن؟ ایران از کِى اینا دایى مامان

 

 ..نشد وقت دیگه که ات خونه بيان ميخواستن.. رفتن عروسى از بعد روز دو ___

 

.. گرفت رو دستم و نشست کنارم مبل سمتِ این محمد.. انداختم پایين رو سرم شرمنده

 به رو خبر این خودش تا کردم سكوت همين براى بگه، بهشون رو بارداریم خبرِ ميخواد ميدونستم

 ..انداختم پایين بيشتر رو سرم خجالت از.. ميشن خوشحال کلى ميدونستم.. بده ها خانواده

 

 ..بدم بهتون خبر یه ميخوام نشستين همه که حالا خب ___

 

 !..شده؟ چيزى.. بابا باشه خير ___

 

 ..ميارم در بال دارم که خيرِ انقدر.. بابا خيرِ ___
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 ..شدیم لب به جون.. دیگه بگو.. مادر شده چى ___

 

 ..ميشيد بزرگ بابا بزرگ، مامان دیگه ماهه شش تا بخواد خدا اگه.. که بگم باید ___

 

 جيغى اب که ببينم رو هاشون العمل عكس تا ميكنم بلند رو سرم خجالت با.. ميشه سكوت لحظاتى

 ..ميان خودشون به همه ميزنه، مامان که

 

 از بهتر خبرى چه دیگه.. من بشم ات بچه و تو فداى آخخخ.. دلم عزیزِ بگردم دورت واااى ___

 ..این؟

 

 هب هم من بتونم کاش.. ميكنم بغض مامان آغوشِ به رفتن با.. ميشم بلند هم من و ميشه بلند

 ..ام بچه براى بشم مامان خوبيه

 ..ميكنن قشنگ آرزوهاى برامون کلى و ميكنن بغلم نوبت به همه مامان از بعد

 بهش زودتر چرا که ميكنه غُرغـُر سرم کلى ميدونسته قبل از خانوم عزیز ميفهمه که مامان

 تونبه رو خبر این محمد که داشتم دوست ميگم بره بين از دلخوریش اینكه براى هم من.. نگفتم

 ..ميكنه ذوق خبر این براى کلى باز و ميره بين از هاش دلخورى همه ثانيه از کسرى در که بده،

 تهغيب از بعد که ميشه شبى بهترین واقعا.. ميخندیم و ميگيم و ميزنيم حرف کلى شب آخر تا

 از دقایقى از بعد.. بشم حاضر تا برم ميخواد ازم محمد که شبه آخر.. کردم اش تجربه ام دوماهه

 ..ميشيم خونه راهيه و ميكنيم خداحافظى همگى
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 شده، عادى تقریباً زندگيمون.. نميفته خاصى اتفاق هيچ روز چند این توى.. ميگذره روزى چند

 بارداریم بخاطرِ و ميره کارش سر به شنبه چهار تا شنبه از محمد.. اول روزهاى همون مثلِ درست

 این توى.. نميره اصلا که هم ها جمعه پنجشنبه، و باشه خونه شب هشت ساعت تا ميكنه سعى

 و ماه دو اون از داره دوست و دلخوره هنوز محمد ميدونم.. نكردیم بحثى هيچ دیگه وقت چند

 ميكنم سعى هم من.. کرده سكوت که باردایمه بخاطرِ تنها و بدونه ازم بيشتر دوریم، اى خورده

 ..بزنيم حرف هم با مفصل بعداً و بگذره روزها این تا کنم مراعات

 گشاشون پا زهرا خاله بعد و مامان اول.. برگشتن عسل ماه از مهسا و پارسا که ميشه روزى چهار

 که مهسا هاى فاميل و خانواده سمته برن بود قرار البته.. هستن دعوت ما خونه هم امشب و کرد

 امشب یه گفتم و انداختم امشب رو مهمونيم است، خونه توى محمد و است پنجشنبه امروز چون

 داشتيد دوست که کى هر خونه و کجا هر فردا از و کنيد راحت رو محمد و من و بياین اینجا رو

 .. برید

 کمكش با.. افتاده گردنش به مهمونى این زحمته همه و داده انجام رو کارها بيشتر صبح از محمد

 درست شير سوپِ هم غذا پيش براى و کردیم درست فسنجون هم و مرغ خورش هم شام براى

 و هژل ميره گفت و نزاشت محمد دیگه که کنم درست دسر ميخواستم هم شام از بعد براى و کردیم

 ..کرد راحت رو خيالم که مياره و ميخره آماده کاراملِ

 و اومده بالا کمى شكمم.. کنم استراحت کمى تا ميكشم دراز کاناپه روى هم من ميره، که محمد

 روى رو دستم و ميزنم لبخندى.. رشده حالِ در شكمم توى جنين یه که ميده نشون بيشتر حالا

 ىتو دقيقه هر مامانى نميكنى کارى و نميكنى شيطونى الان از که مامانى خوبه.. ميزارم شكمم

 کارى و کنم کچل رو بابات که کن خوشمزه چيزهاى هوسِ بيشتر فقط.. بزنه عُق و باشه دستشویى

 هام حرف از هم خودم.. بخرتش رو ميخواى که چيزى هر برامون و بگرده بره شده جور هر کنم

 ..ميخندم بلند بلند ها دیوونه مثلِ و ميگيره ام خنده

 

 ..حد این در دیگه نه ولى.. مياره فشار زن روى باردارى بودم شنيده.. خدا خودِ یا ___
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 که ونىنایل چندین با که ميبينم رو محمدى و ميشم بلند کاناپه روى از ميكشم که بلندى هينِ با

 نگاهم خيره داره و ایستاده در چوب چهار تو شده، درشت هاى چشم و تعجب با گرفته دست به

 ..ميكنه

 ..بگيرم دستش از رو ها نایلون تا ميرم سمتش به اى غره چشم با و ميشم مسلط خودم به

 

 اى خورده و ماه سه بچه اونوقت خودت به ميارى فشار.. خانومم نكش زحمت شما خدا رو تو ___

 ..مياد دنيا به

 

 !..محمممممممد؟ -

 

 اب و شدى خُل و سرت به زده که خودت به نياوردى فشار انقدر.. عزیزم بيار فشار یكم البته ___

 ..دیگه ميخندى خودت

 

 وننایل با و ميبنده رو در پا با و ميزنه هام لب به اى بوسه سریع و ميفهمه که بزنم جيغ ميخوام

 ..ميره آشپزخونه سمته به دستش توى هاى

 

 وتاد اون الان که بدیم سامون و سر بهشون زودتر بيا.. خریدم چيا ببين بيا.. خانوووووومم بيا ___

 ..کنى کارى دیگه نميزارن و ميان مجوج و عجوج
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 ..ميكنيم کردن کار به شروع دوباره و ميرم آشپزخونه سمته به لبخندى با

.. نميمونه انجام براى کارى دیگه و ميشه آماده محمد کمكِ با چيز همه که ميگذره ساعتى نيم

 .. ميشينم کاناپه روى هم من و بگيره دوش تا ميره خواب اتاق به سریع محمد

 هب خونه زنگ بشينه، کنارم که مياد سمتم به تا و ميشه خارج اتاق از محمد که ميگذره ربع یك

 ..ميگيره ام خنده محمد حرصيه صورتِ از.. مياد در صدا

 

 بيارم، سرت ملا بلا تونستم راحت که اونوقت.. بياد دنيا به بچه این بزار.. بخند.. خانومم بخند ___

 ..نه یا ميخندى باز ببينم

 

 ..ميخندم باز ادبى بى گفتنِ با و ميفهمم رو حرفش منظورِ

 پذیرایى از بعد هم محمد و من و ميشينن مبل روى پرسى احوال و سلام از بعد مهسا و پارسا

 ..ميشينيم کنارشون کردن

 گاهىن از.. نگذشته بد بهش که معلومه هم پارسا و شده تر تپل کمى و رفته پوستش زیرِ آب مهسا

 ..خوشبختن خوشبخته که ميكنم شكر رو خدا و ميزنم لبخندى مشخصه، عشق برقِ توشون که

 

 ..چطوره؟ دایى فنقلِ!.. خوشين؟ خوبين.. ببينم بگو خب ___

 

 .. هااااا گرفتين لعاب و رنگ خوب.. نيستيم بهتر که شما از -

 ..نبيای جنسيت تعيين براى گفت دکتر و ماه چهار تو ميرم دیگه روز چند.. خوبه که هم مون بچه
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 ..ميده جواب مهسا پارسا، جاى به

 

 باورم گلرخ وااااااى بعدم!.. چيزى به بگى رو من حالا!.. این؟ گرفته لعاب و رنگ کجا اولا ___

 ..ميشه اضافه جمعمون به نى نى یه نميشه

 

 !..این؟ شدیم ما حالا.. خانوم نكنه درد دستت ___

 ..اه اه اه!.. دارى؟ دوستيه چه این گلرخ اصلا

 

 ..ميكنه سكوت محمد و من خنده با که بده جواب ميخواد مهسا

 

 ..وطن؟ از دورى بهتون گذشت خوش جان پارسا ___

 

.. دوبى خانوم خواسته به هم بعد کيش رفتيم اول.. بود گرم خيلى فقط.. جان محمد نبود بد ___

 !..الان شدیم هم این

 

 ..زیاده هم سرت از.. ها نكن اذیت رو دوستم.. خوبه خوبه -
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 تهالب.. چمدونست این تو همش.. گرفتيم سوغاتى کلى براتون.. گلرخى برم قربونت آخخخ ___

 هم ما. .پسره زیاد احتمالِ به گفتين خانوم عزیز و تو ميگفت پارسا.. تونه نى نى براى بيشترش

 ..خریدیم پسرونه چيزاى

 

 ..ميشه خوشحال کلى اميرعليم.. آخه؟ کشيدید زحمت چرا.. دلم عزیز نكنه درد دستت -

 

 !..اميرعلى؟!.. جاااااااان؟ ___

 

 شاسم گفت درجا.. بده تو نظرم یه.. باباشى تو نميگه.. پارسا نزار دلم رو دست.. هيييييى ___

 ..باشه باید اميرعلى

 

 ...بچه بابا رو بچه اسم.. دهنش تو بخوابون دست پشته با ___

 

 شهب منفجر مهسا که نمونده چيزى.. ميده قورت محكم رو گلوش آب ميكنه، مهسا به که نگاهى با

 ..مياد حرف به سریع و دوباره پارسا  که

 

. .نزنى ها حرف این از دیگه که خودت دهنِ تو بخوابون محكم دست پشتِ با بود این منظورم ___

 ..کنه انتخاب داره دوست هرچى خانوما خانوم که بچه مامانِ به ميده بچه بابا رو بچه اسم

 

 ..ميزنه اى بوسه سرش به و ميكنه حلقه مهسا دوره محكم رو دستش هم بعد
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 !خانووومم؟ نه مگه ___

 

 هم کنارِ در که ميدونم و همدیگه براى بهترینن.. ميخندیم پارسا کارهاى دستِ از همگى

 ..ميشن خوشبخت

 پارسا و مهسا که ميده نشون رو یك ساعت.. ميخندیم و ميگيم و ميزنيم حرف کلى شب آخر تا

 ..ميكنن رفتن عزمِ

 ..رفتن و اومدن روزها همه این زدنى هم به چشم یك توى که انگار.. ميگذرن باد و برق مثلِ روزها

 تيمرف دکتر مطب به جنسيت تعيين براى که چرا.. نميبرم خاطر از عنوان هيچ به رو  ماهگيم چهار

 و سالم پسرِ یه گفت و داد نشون رو مون بچه سونوگرافى، دستگاه مانيتور روى دکتر وقتى و

 راهه توى و بود ابرها روى دیگه که محمد.. کردم شكر رو خدا دل تهِ از  داریم، راه توى سلامت

 ىکارهای چه و چطوریه شيطنتش و ميره کى به اینكه و دارى بچه و بچه از کلى خونه به برگشت

 ..گفت آینده از و زد حرف کلى کنيم، بزرگش چطورى باید و ميكنه براش

 

 ..خانوما؟ خانوم ميكنى فكر چى به ___

 

 ..مطب بودیم رفته جنسيت تعيين براى که ميكردم فكر اونروز به داشتم -

 

 ..آخه بشم مون نى نى و تو فداى من آخخخخ ___

 ..ندارم تحمل دیگه که یكى من که مياد دنيا به کِى گلرخ واااااى
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 ..نمونده چيزى دیگه که کن تحمل دیگه ماه یك عزیزم -

 

 ..من خِپِليه خرس باشه ___

 

 نگاه آینه توى رو خودم و ميشم بلند.. ميره حمام داخلِ به سریع و ميخنده که بزنم داد ميخوام

 وور کمى شكمم که زمانى از.. شدم قلمبه و گرد خرسِ یه به شبيه واقعا ميگفتن، راست.. ميكنم

 که بار هر حالا همين به تا زمان اون از و انداخت محمد دهنِ توى پارسا رو خپل خرسِ این اومد

 ..ميخندن بلند بلند هم اونها و ميخورم حرص کلى ميكنن صدا اسم این به رو من پارسا یا محمد

 چون برميدارم، لباس محمد و خودم براى و ميرم لباس کمد سمته به و ميزنم شكمم به لبخندى

 ..دعوتيم پارسا خونه امشب که

 با رو جوابم که ميزنم بهش لبخندى.. ميبينه آماده و حاضر رو من مياد، بيرون حمام از که محمد

 اسلب خودم سليقه به اون از بعد و کنه خشك رو موهاش تا ميكنم کمكش.. ميده مهربونش لبخندِ

 ..ميشم ولو تخت روى رضایتى لبخندِ با ميشه تموم کارم وقتى و ميكنم تنش

 

 پاشو.. نداره فایده اصلا الان کنم، چپت لقمه یه ميخوام که شبه آخر مالِ شدن ولو عزیزم ___

 ..شده دیر که ببينم

 

 حرص خاطرِ به.. ميشه خارج اتاق از حرض با و ميفهمه رو خندم معنيه که ميخندم بلند بلند

 ..ميشم بلند جام از ميگه محمد که کوفتى با که ميفتم خنده به بيشتر خوردنش
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 نياز بهم چقدر که ميفهميدم و ميدیدم و ميخوندم هاش چشم توى از رو نياز چندماه این توى

 رو خودش و ميكنه سرکوب رو حسش هربار وضعيتم خاطرِ به که مردِ قدرى به محمد اما.. داره

 ..باشم تر راحت من تا ميكنه اذیت

 مه با و ميكنم حلقه محمد بازوى دور رو دستم.. ميرسيم پارسا خونه به که ميگذره ساعتى نيم

 ..ميشيم شون خونه واردِ

 لبخندى با کردن، روبوسى و احوال و حال از بعد.. نفریم آخرین محمد و من انگار و اومدن همگى

 ..ميشينم خانوم عزیز کنارِ

 

 ..ميگذره؟ خوش.. چطوره؟ بانومون احوالِ -

 

 ..بخور خيار بيا.. من بشم فدات خوبم ___

 

 دستى پيش توى از رو کنده پوست که خيارى ميكارم، اش گونه روى که محكمى بوسِ با

 ..برميدارم

 هم  ام ام، خونه برم من بزارید گفت و اومد پایين و رفت بالا خانوم عزیز که ميفتم ماه چند این یادِ

 پارسا و مهسا و محمد و من با یكبار البته.. نشوندیم کُرسى به رو حرفمون و نزاشتيم که نزاشتيم

 براى نزاشتيم دیگه اما.. زده سر اش خونه به مرتضى عمو و زهرا خاله و بابا و مامان با چندبارى و

 انگار هم خانوم عزیز.. گردوندیم برش خودمون با هربار و بمونه تنهایيش و اش خونه توى هميشه

 براى  که کرد قبول و نگفت چيزى دیگه نميایم، کوتاه حرفمون از و داره پا یه مرغمون فهميد

 ..کنه زندگى بابا و مامان با هميشه
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 ..اینجورى ميرم دل به آرزو که آخخخ!.. ببينم؟ رو ات بچه که ميده کفاف من عمر یعنى مادر ___

 

 ..ميكنه دستى پيش پارسا که بدم رو جوابش ميخوام.. ميریزه قلبم حرفش این با

 

 که بده کفاف اونقدرى باس عمرت.. ببينى؟؟ رو خانوم تحفه این بچه که بده کفاف عمرت ___

 !..ببينى هم من بچه تا ده بتونى

 !..خانومم؟ نه مگه

 

 ..ميشه سفيد و سرخ و ميندازه پایين رو سرش مهسا اما ميخندیم همگى پارسا حرفِ این با

 ..ميكنه بيتابم که چيه نگاهش تو نميدونم.. ميزنم اى بوسه و ميگيرم رو خانوم عزیز دستِ

 ميشنن طرفى یك بزرگترها.. مياره ميوه مهسا و ميشه جمع سفره نهایت در و ميشه خورده شام

 ..ميكنيم زدن حرف به شروع و ميشينيم دیگه طرفى هم ها جوون ما ميشن، مشغول و

 !..بغلته؟ دیگه ماه یه اميرعليت دارى حالى چه محمد ___

 

 ..کنى اش تجربه زود خيلى هم شما ایشالا.. جان پارسا خوبيه حسِ خيلى ___

 

 ..گفتى آخخخ.. محمد گفتى آخخخ ___

 

 ..نهميك سخنورى داره تمام پررویيه با پارسا و نميزنه حرفى خجالت از که ميندازم نگاهى مهسا به
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 نه،ک بزرگ رو تو باید اول که مهسا این بيچاره.. شو بزرگ کم یه ها گفتن پرت و چرت این جا به -

 ..رو تون بچه بعد

 

 !..بدم؟ من مهسا!.. آخه؟ چه تو به.. من بشم مهسام فداى ___

 

 ..ميباره رووت و سر از خوبى اصلا نه ___

 

 ..نداره نمك که دستم بشكنه.. انصاف بى اى ___

 

 ..ميارم بيرون پارسا براى رو زبونم و ميخندم هاشون حرف به

 

 ..نشده درست هم جدایى ماه دو از بعد این.. ميكردم آدمش اینو محمد، بودم جات من ___

 

 محمد مزاج به انگار اما بخندونه رو ما ميخواست فقط و زد رو حرف این شوخى به پارسا ميدونم

 ..رفت هم تو هاش سگرمه که چرا نيومد خوش

 مانع زد، مامان که حرفى شكر رو خدا که بده ادامه باز ميخواست و انگار نه انگار اصلا که پارسا

 ..شد
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 بریم زودتر و است خسته خانوم عزیز.. ميشيم بلند کم کم دیگه ما.. جان مهسا.. جان پارسا ___

 ..کنه استراحت تا

 

 ..ميشيم بلند جامون از همگى مامان حرفه این با

 

 ..شبه سرِ که حالا.. جان عمه دیگه ميموندین ___

 

 ..ميموندیم که وگرنه.. است خسته کمى خانوم عزیز.. جان مهسا بشم فدات ___

  

 هم من ميگه محمد که بشينم ميخوام رفتنشون از بعد.. برن ها خانواده تا ميكشه طول ربعى یك

 ..بشم حاضر و بشم بلند

 من آخر در که ميزنه، رو خودش حرفه محمد بشينيم، فعلا و زوده که ميگن مهسا و پارسا هرچى

 و پارسا.. بریم خونه به زودتر چه هر تا ميشم حاضر و ميشم بلند جام از سریع و ميشم کلافه هم

 و من هم خداحافظى، موقع آخر در و نميكنن اصرارى دیگه ميبينن اینجورى رو شرایط که مهسام

 ..ميفتيم راه خونه سمته به و ميكنيم تشكر ميزبانيشون از کلى محمد هم

 

 !ميشدیم؟ بلند بعد و ميشستى دیگه کمى بود سختت خيلى -

 

 ..نيست وقتش الان.. نده کشش گلرخ ___
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 راحت جانبش از خيالت و اومد دنيا به بچه موقع هر نكنه آها!.. کِى؟!.. هان؟!.. وقتشه؟ کِى پس -

 ..سرم رو بشى هوار شدى،

 

 !.. گلرخ؟ ميگى چيه ها ورى درو این ___

 

 ریخت خودش توى فقط و نكرد احترامى بى هيچ محمد ميدونم واقعا!.. یهو شد چِم نميفهمم اصلا

 و کنه فراموش رو روزها اون محمد داشتم توقع و شدم عصبى و ناراحت انقدر من چرا نميدونم اما

 ..نریزه هم به همه این پارسا شوخيه یه با

 و ميرم خودمون واحدِ سمته به سریع ميرسيم که خونه به.. نميدیم ادامه دیگه و ميكنيم سكوت

 با و ميندازم تخت روى رو کيفم و ميرم خواب اتاق به.. نميكنم توجه اى ذره هم محمد به حتى

 اتاق به محمد ورودِ نهایت در و خونه در شدنِ بسته صداى.. ميكنم تعویض رو هام لباس عجله

 ..ميزنه هم به رو سكوت خواب

 

 !..درميارى؟ بازى دیوونه که گفتم چيزى من مگه!.. آخه؟ تو چِته ___

 

 چندماه این تو وگرنه.. نميگى هيچى که شكممه تو ات بچه الان.. ميگى درست تو.. آره آره -

 ..بودم مرده الان تا که ميكردى بارم حرف انقدر

 

 ..گلرررررررخخ خفشوووووووووو ___
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 روى پا من و بود بيزار و حساس شدت به من زبونِ از هم اون مُردن کلمه روى محمد ميدونستم

 ..بودم گذاشته هاش حساسيت

 ..ميكنم جمع رو پاهام و ميشينم تخت روى آروم.. ميزنه هم به هم رو خودم حالِ هقهقم

 

 تو که ميدونستم اولش من مگه آخه.. ميخوره بر بهت بشى بزرگ باید و اى بچه ميگم آخه ___

 هک بودم شده متنفر ازت یا بدم طلاقت ميخواستم اگه!.. بدم؟ ادامه باهات کردم قبول که اى حامله

.. دیگه بسه.. ميدادم طلاقت بعدم و ميكردم سياه رو روزگارت پارسا عروسى جشنِ همون تو

 و نيستى راضى که ميخونم اینو نگاهت عمقِ تو ولى ميكنم محبت بهت هربار من.. کن تمومش

 فتمگ بهت.. دیگه کن بس قرآن به رو تو بابا.. ميكنم مدارا باهات بچه بخاطرِ دارم من ميكنى حس

 اون پارسا شوخيه اون با دوباره امشب.. بدمش فراموشى بادِ به تا ميخوام وقت.. ميخوام زمان

 ..شد زنده دوماه

 

 ..ميده ادامه زدن حرف به و ميشه مانع که بزنم حرفى ميخوام

 رِخاط به انقدر ماه چند این توى.. نميكشم دیگه خدا خداوندیه به.. گلرخ بزنم رو حرفم بزار ___

 این خاطرِ به رو تو من.. ميگم آخر بارِ براى دارم خدا به.. شدم خسته گرفتم خون خفه وضعيتت

 و ماه دو اون.. ميگم هم باز ولى.. بخشيدم خودم خاطرِ به خودت، خاطرِ به رو تو.. نبخشيدم بچه

 که باش نداشته توقع.. نميره خاطرم از ها زودى این به که بود آور زجر انقدر من براى اى خورده

 و بخندم هرهر باهاش کنه، یادآورى رو ماه دو اون شوخى به و بياد دیگه کسى هر یا پارسا هربار

 هک پارسا مثلِ یكى که بود آور درد مرد مثلا منِ براى.. بود دورانى چه آره واى بگم و بشكنم تخمه

 بيخبرِ من اونوقت.. ميخورى چى و کجایى ميدونست حتى و داشت خبر چيت همه از پسردایيته
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 بگم امبخو منم اگه ببين پس.. دیگه بود مدلش یه اینم.. بابا کن ولش بگم بيام حالا و بودم عالم

 دلخورى باز الان گلرخ.. هوووووف.. نرو قاضى به طرفه یه انقدر پس.. دارم زیاد گفتن براى حرف

 ..ببينمت!.. ازم؟

 

 تىح.. نميكنم بلند هستم، شكمم کردنِ نوازش حال در و انداختم پایين وقته خيلى از که رو سرم

 ..کرده پُر رو اتاق کلِ  که هقهقمه و گریه صداى فقط.. نميزنم هم حرفى

 

 !.. نه؟.. گلرخ ندارى باورم ____

 

 الان بودم خوب مهمونى قبلِ تا که منى چرا نميدونم.. بيقرارم انقدر چرا و چيه دردم نميدونم

.. نميدونم هيچى.. شده عوض کمى محمد یا شدم توقع پُر زیادى من نميدونم.. ام آشفته انقدر

 !..هيچى

 ..سوالشه تأیيدِ بر مبنى سكوتم که ميرسونه باور این به رو محمد سكوتم انگار

 

 ..هووووف.. ها هستم شما با!.. ميزنم؟ حرف دیوار با دارم من گلرخ ___

 براى فقط.. درسته حست آره!.. چيه؟ ميدونى اصلا!.. دیگه؟ ندارى باور رو هام حرف.. باشه باشه

 دىاوم که موقع همون.. چيه ميدونى اصلا.. برم و بگيرمش ازت و بياد دنيا به که کردم صبر ام بچه

 يدمفهم وقتى اما بشيم حساب بى که بدم زجرت بزار روز چند یه گفتم اما بدم طلاقت ميخواستم

 ..برگشت بازى دیگه اى حامله
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 صورتم تو چى محمد نميدونم.. ام زنده که ميره یادم انگار اصلا.. ميشه حبس ام سينه توى نفس

 بلند جام از مونده برام که جونى ى مونده ته با.. ميره خواب اتاق از بيرون به هولزده که ميبينه

 ..ميخورم سُر زمين روى در، به زده تكيه و ميكنم قفل و ميبندم رو خواب اتاق در و ميشم

 و نگران صداى و محكم هاى زدن در صداى ازاون وبعد ميره پایين و بالا چندبارى در دستگيره

 ..ميشه عجين هم با محمد کرده هول

 

 خدا به.. خانومم کن باز رو در.. بيارم برات رفتم.. درو کن باز!.. گلرخ؟ کردى قفل چرا رو در ___

.. بشم فدات کن باز.. مياد بر من دستِ از مگه پرت و چرت هاى حرف این.. گفتم دروغ رو همش

 ميرم اتاق از خوردى آب اینكه بعد خدا به.. بخور آب ليوان یه کن باز.. نيست خوب حال کن باز

. .ندارى باورم اینكه از شدم ناراحت.. کرد عصبيم سكوتت.. گفتم دروغ خدا به گلرخم.. بيرون

 تنبيهم دارى دوست جورى هر.. گفتم اراجيف و دروغ که سوزوندم، دل که کردم غلط خدا آخخخ

 باورم چرا.. باشه مونسم که دارم رو کى تو جز من گلرخم.. نزار دلم رو داغ اینجورى اما.. کن

 براى آوردم گير وقت هم خر منِ و نيست مناسب الان وضعيتت ميدونم.. دلم؟ عزیز آخه نميكنى

. .ببينمت بزار خانومم درو کن باز.. زیادمه داشتنِ دوست براى هام رفتار این همه خدا به.. لجبازى

 ..گلرخ؟

 

 مهه که ميزنه بهم محكمى هاى لگد ام بچه.. بكشم نفس ميتونم تر راحت حالا و شده تر کم ههقم

 شب مثلِ نزاشتم و کردم جدا ازش رو باباش امشب که ناراحته هم اون انگار.. ميشه حس بى جونم

 .. بخوابونه و کنه آروم رو جفتمون دستش هاى نوازش با قبل هاى

 که کرده ثابت بهم رو مردونگيش انقدر محمد.. ذهنمه توى قبلش دقيقه چند هاى حرف هنوز

 اما.. نكردم شَك بهش اى ذره و بود عصبانيتش و حرص روى از همه و همه هاش حرف اون ميدونم

 ارىک ميخوام شاید.. بيارم جونم به رو آرامش و کنم بازش تا نميره در کليدِ به دستم چرا نميدونم

 ..کنه حس و بفهمه هاش حرف اون با رو من کشيدنِ زجر معنىِ تا بكشه زجر هم محمد کنم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 331 

 رد صداى هنوز.. ميارم بالا گردنم تا رو پتو و ميكشم دراز تخت روى و ميشم بلند در پشتِ از آروم

.. ميبندم آروم رو هام چشم و نميكنم توجهى اما ميرسه گوشم به هاش حرف و محمد هاى زدن

 ..ميرم فرو عميق خوابى به که ميگذره چقدر نميدونم

 

 ..گلرخ.. کن باز رو لعنتى درِ این بيا گلرخ.. شو بيدار گلرخ.. جان گلرخ.. گلرخ ___

 

 یادِ.. نميشه متوقف اى لحظه محمد صداى.. ميده نشون رو صبح ده ساعت.. ميكنم باز چشم

 شكمم قدرى به و شدم سنگين انقدر.. ميشينم تخت روى آروم خيلى و حرص با.. ميفتم دیشب

 ردميك کمكم محمد که ميفتم قبل روزهاى یادِ.. ميام بيرون تخت از بدبختى هزار با که اومده بالا

 ..درمياورد رو حرصم و ميكرد ام مسخره هم کلى و بشم بلند تخت روى از

 و حوله تا ميرم کمد سمتِ به محمد هاى گفتن گلرخ گلرخ و در هاى شدن کوبيده به توجه بى

 ..ميشم متوقف راه بينِ ميزنه، محمد که حرفى با که بگيرم دوش برم و بردارم لباس

 ..کن باز رو لعنتى درِ این.. گلرخ کن باز رو در.. هوووووف.. خانوم عزیز ___

 

 سمتِ به چنان.. نميفهمم هيچى دیگه!.. خورد؟ رو حرفش چرا!.. چى؟ خانوم عزیز!.. خانوم؟ عزیز

 تمدس.. ميشه کار این مانع و ميكنه رحم بهم خدا که بخورم زمين به نزدیكِ که ميكنم تند پا در

 ازب که رو در.. کنم رفتار تر احتياط با شده امم بچه خاطرِ به ميكنم یعى و ميگيرم شكمم به رو

 ..ميشه اتاق داخلِ زده شتاب و زار حالى با محمد ميكنم،

 

 گلرخم!.. نميكردى؟ باز چرا رو در.. آخه شدم زنده و مُردم که من من، عزیزِ آخه!.. خوبى؟ ___

 ..خوبه؟ حالت
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 !.. چى؟ خانوم عزیز.. عزیز -

 

 تفاقىا که ميشه تبدیل یقيين به شَكَم دیكه.. ميندازه پایين رو سرش و ميشه عوض نگاهش رنگ

 مدمح.. دارم نگه پام دو روى رو وزنم نميتونم دیگه و لرزیدن به ميكنن شروع پام و دست.. افتاده

 خيلى و ميكنه هدایتم تخت سمتِ به و ميگيره رو کمرم دور سریع که ميشه حالم متوجه انگار

 ..مينشونه تخت روى رو من آروم

 

 آروم خدا به رو تو.. سمه برات نگرانى.. خطرناکه خيلى الان وضعيتت.. دلم عزیزِ باش آروم ___

 ..بگير آروم.. گلرخ باش

 

 ..کردى لبم به جون.. دیگه بزن خوف!.. لعنتى؟ ده چى آخه.. محمد؟ شده چى -

 

 رو خط تهِ تا لرزیدن به ميكنه شروع که هاش شونه.. ميزنه زانو زمين روى رووم به روو محمد

 به اول قطره.. گرفت رو گریبانمون که بود مصيبتى چه دیگه این.. خداوندا.. خدایا واااااى.. ميرم

 کرده هول محمد.. ميخوام صبر فقط خدا از بدبختيم همه این براى و ميزنم زجه که نرسيده دوم

 ..کمرم و کتف دادنِ مالش به ميكنه شروع و ميشينه کنارم و ميشم بلند زمين روى از سریع

 

.. نيست خوب بچه و تو براى خدا به خانومم.. گلرخ بگير آروم ترینت عزیز جونِ به رو تو ___

 ..بزار رووم پيشِ راهى یه خدایا واااى
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 عميق نفسِ چند شده که شكمم داخلِ بچه براى.. نميتونم اما بگيرم آروم کمى ميكنم سعى

 ..بشم آروم کمى تا ميكشم

 

 ..بود خوب که دیشب.. افتاد؟ اتفاق این چطورى -

 

 همه از و ميخوره رو هاش قرص خونه، ميبرنش وقتى.. حالش نبود خوب زیاد هم دیشب ___

 صبحانه براى ميخواست مادرت صبح.. بوده مزاحمشون رو وقت چند این که ميگيره حلاليت

 حرف اون هم دیشب که بود افتاده دلش به انگار.. کردن فوت خانوم حاج ميفهمه که کنه بيدارش

 ..کنه رحمتش خدا.. بود نازنينى زنِ.. ميزد رو ها

 

 .. نميفهمم هيچ رو بابا خونه به شدنمون راهى و کردنمون تن به سياه و شدنمون حاضر

 هب آرزو هم آخر در.. خورد حسرت یا کشيد زجر یا زندگيش کلِ تو.. خانوم عزیز غربتِ براى بميرم

 ..رفت و موند ام بچه دیدنِ دلِ

..  شد تموم غریب و آروم خودش مثلِ هم خانوم عزیز هفتمه امروز.. ميگذره باد و برق مثلِ روزها

 هرچى برگشت موقع و بودن اومده هم مهسا خانواده همراهه به.. مهسا و پارسا خودمون، جز به

 و کردن خداحافظى زهرا بهشت همون از و نكردن قبول بيان منزلمون به شام براى کردیم اصرار

 هم ها اون و گرفتن تماس باهامون بودن، دیده رو خانوم عزیز چون هم دایى زن و دایى.. رفتن

 ..  کردن تعصف و ناراحتى ابرازِ

 نيز خواب موقع و نرفتيم خودمون خونه به و موندیم بابا خونه محمد همراهه به روز چند این توى

  د،بو شده اون مالِ و بود گذاشته پا خونمون به خانوم عزیز که وقتى از که مجردیم دورانِ اتاقِ توى

 .. گذروندیم رو ها شب
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 توى من پاى به پا هم اون.. بود مراقبم جا همه و نزاشت تنهام اى لحظه روز چند این توى محمد

 عزیز ناراحته انقدرى هم من و بود سرد رابطمون هنوز که الخصوص على.. شد آب روز چند این

 کنارش در هم خودم و ميداد عذابش بيشتر همين و نميكردم بهش توجهى هيچ که بودم خانوم

 ..ميكشيدم عذاب

 هم ما.. کرد دعوت بالا طبقه به رو همه شام براى زهرا خاله برگشتيم، زهرا بهشت از که وقتى از

 .. اومدیم بالا طبقه به مستقيم

 هک ميزنه شكمم به لگدى دقيقه هر و بيقراره که  انگار هم شكمم داخلِ بچه و ندارم حوصله اصلا

 مه و خودم هم بلكه بخوابم و بخورم شام زودتر هرچه ميخواد دلم.. کنم ضعف بيشتر ميشه باعث

 ام لافهک بيشتر کثيفى همين و شده خاکى بودیم، خاك سرِ که صبح از هام لباس.. بشيم آروم بچه

 ..ميكنه

 

 ..ميام زود.. کنم عوض رو لباسم پایين ميرم من -

 

 ..شو بلند.. نباشى تنها که ميام هم من ___

 

 پایين رو سرم همين براى.. بيارم نه ها خانواده جلوى نميتونستم اما بشه همراه باهام نميخوام

 و ميكشم پووفى.. ميشه داخل من با هم محمد ميرسم که خوابم اتاق به.. نميگم چيزى و ميندازم

 ..ميكنم تعویضش قبليم لباسِ با محمد به پشت و برميدارم لباسى.. نميگم هيچى

 که من.. بود عصبانيت سرِ از خدا به.. کردم غلط.. ميخوام معذرت شب اون بابته جان گلرخ ___

 ..دادم توضيح.. گفتم چندبار بهت
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 هى.. کنم خداحافظى خانوم عزیز از حسابى و درست نتونستم اونشب مزخرفت رفتارِ خاطره به -

 بریم سازِ که هم تو و رفتن زودى تو هاى اخم خاطرِ به سر آخر اما بگه چيزى ميخواد کردم حس

 ..دادى سر رو بریم

 

 گفتم تو به تازه اونموقع من رفتن که ها خانواده.. آخه کردم تخم و اخم کجا من جان گلرخ ___

 ..گلرخم؟ نميگم درست.. خونه بریم هم ما پاشو

 

 .. ميشم خارج اتاق از و ميكنم خارج دست از رو بازوم و ميزنم پسش که ميگيره رو بازوم

 

 خونه ميگردیم بر شام از بعد امشب.. بالا ميارم رو چيزت همه و ميكنم جمع رو هات لباس ___

 ومادرت پدر مزاحمه وسایلت کردنِ جمع براى و پایين بياى باز شب آخر نميخواد دیگه.. مون

 ..بشى

 

 ..بخوابم اینجا هم امشب ميخوام من -

 

 !..بمونى؟ اینجا ميخواى کِى تا!.. ميكنى عصبيم دارى دیگه گلرخ ___

 

 ..ميفتم راه خروجى در سمته به و نميدم رو جوابش
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 انقدر.. بردار بيا مونده جا چيزى اگه.. بالا ميارم دارم هم وسایلت.. گلرخ ميریم شام از بعد ___

 ..بالا نرو هولكى هول

 

 ..دیگه بكش رو زحمتش خودت هم باقيش.. کشيدى رو زحمتش که تو -

 

 اى دقيقه ده.. ميرم بالا سمتِ به بهش توجه بدونِ .. ميشنوم رو حرص از کشيدنش پووووف صداى

 ..ميپيونده جمع به هم محمد بالاخره که ميگذره

 دلم.. بشم بلند که ميخواد هم من از و ميشه بلند محمد که ميشينيم دیگه کمى شام از بعد

 واقعاً هک ميرسم نتيجه این به ميكنم فكر بكنم، ميخوام که کارى عمقِ به اما نرم و کنم لج ميخواد

 نميكن اصرار چى هر ها خانواده.. ميشم بلند جام از و ميشم لجبازى و لج بيخيالِ و ایه بچگانه کار

 با رآخ در و ميكنم سكوت هم من ميكنه، تشكر و مياره نه احترام با محمد بریم، فردا و بمونيم که

 ..ميشيم خونه راهيه روزشون چند این هاى زحمت همه بابته تشكر و ازشون خداحافظى

 حمام به مستقيم و برميدارم حوله و لباس و ميرم خواب اتاق به مستقيم ميرسيم، که خونه به

 از شده چندان دو آرامشم و شده بهتر حالم اینكه حسِ با و ميكشه طول ربع یك حمامم.. ميرم

 بی.. ميكنه کار گوشيش با داره و کشيده دراز تخت روى که ميبينم رو محمد.. ميشم خارج حمام

 خشك رو موهام و ميایستم آینه روى به رو هم بعد و ميپوشم لباس خونه از اى گوشه بهش توجه

 هب شدید آلودگيه خواب حسِ با آخر در و ميزنم دستم به کرمى و ميكنم شونه هم بعد و ميكنم

 وجدانم هم طرفى از اما رو امشب یك نميخوابيد کنارم محمد ميخواست دلم.. ميرم تخت سمتُ

 و تخت روى بهش توجه بى همين براى.. بخوابه کاناپه روى من خواسته بخاطرِ که نميكنه قبول

 دستى پيش محمد که بندازم خودم روى رو پتو ميخوام.. ميكشم دراز محمد از فاصله با کمى

 ..ميكنه مرتبش و ميندازه رووم رو پتو و ميكنه
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 دوست این نيستم بلد ميدونم.. گلرخ بزنى حدس نميتونى که قدرى به.. دارم دوستت ___

 ماا.. کنه ثابت بهت هم زبون با شوهرت دارى دوست دخترى هر مثلِ ميدونم.. کنم ابراز رو داشتنم

 ميشناسى که خدایى همون به اما ميارم کم زبون تو ميدونم.. رو من ببخش تو من بشم فدات

 واقعا تو گلرخم.. نكنى حس کمبودى وقت هيچ که کنه کارى عملم تو خواستم خدا از هميشه

 خانومى تو.. ببخشم تو جان گلرخ.. هستى خودت هم آخرینش.. چيزها خيلى تو هستى اولينم

 ..بخير شبت.. دلم عزیزِ بخواب پس.. مياد خوابت و اى خسته خيلى ميدونم.. کن

 

 مميدون.. ميبندم رو هام چشم هم من و ميكشه دراز کنارم مينشونه، پيشونيم روى که اى بوسه با

 به و ميكنه آقایى داره ميدونم.. من نه باشه، طلبكار باید محمد ميدونم.. شدم روو و چشم بى

 ..ميكنم لجبازى و شدم رأى خود انقدر چرا ميدونم که چيزها این همه با نميدونم اما.. نمياره رووم

 اقات واردِ محمد که بشم بلند جام از ميخوام.. نميبينم کنارم رو محمد ميكنم باز چشم که صبح

 ..ميشه

 

 هم مغازه حوصله امروز!.. کرده چه بالاسرت آقا ببين پاشو.. عزیزم شدى بيدار بالاخره ___

 ارىک چه گفتم و بخورم دردى یه به حداقل نميرم مغازه که حالا گفتم خودم با.. نرفتم و نداشتم

 ..کنم؟ خوشحال رو خانومم که این از بهتر

 

 شادى اب که چرا ميگيره جون لبخندم با انگار محمد.. ميكنم اکتفا لبخندى به تنها و نميگم چيزى

 و تىبهداش سرویس به رفتن از بعد ميخواد ازم و بشم بلند جام از که ميكنه کمكم و مياد طرفم به

 ..برم آشپزخونه به کارهام انجام
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 هنگا محمد به تعجب با ميبينم ميز روى که چيزهایى با که ميرم آشپزخونه به بعد دقيقه ده

 همه این و بيرون رفته کِى نميدونم اصلا و هست ميز روى آدميزاد جون تا مرغ شير از.. ميكنم

 ..کرده خرید

 

 ..کنيم شروع هم با و گشنمه منم که بشين.. خانومم بشين -

 

 جوجمون هم بگيرى جون خودت هم که بخور.. الله بسم خُب.. ميشينه کنارم هم محمد و ميشينم

 ..ببره رو دخترا دل و بشه مپل تپل

 ..ميكشيم پوفى دومون هر.. ميشه بلند خونه زنگ که بشيم خوردن به مشغول ميخوایم

 

 همه این من که بزارن نميخوان خدا به!.. خورن؟ به کنيم شروع و نكنيم باز رو در ميخواى ___

 ..کنم جونم نوشِ رو خریدم که اى خوشمزه چيزاى

 

 !..برم خودم نميرى.. داره واجبى کارِ کسى حتما.. محمد کن باز رو در برو -

 

 ..خانومم ميرم خودم.. گفتم چيزى یه من حالا.. بابا بشين ___

 

 خودم.. ميزارم دهنم توى و ميكنم درست خودم براى اى لقمه کنه، باز رو در تا ميره که محمد

 ..کنم فكر اون به فقط باید و مهمه ام بچه فعلا اما ندارم خوردن به ميلى هيچ
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 بریم هم با که کن تن بگير رو مانتو و شال این بيا.. اومدن پارسا و خانوم مهسا.. جان گلرخ ___

 !..خوشحالن هم چقدر.. پيششون

 

 !..روز؟ وقته این!.. پارسا؟ و مهسا -

 

 تن و آورده برام محمد که مانتویى.. نميگم چيزى دیگه هم من و ميندازه بالا اى شونه محمد

 ..ميریم نشيمن سالنِ سمتِ یه هم با و ميندازم سرم روى هم رو شالم و ميكنم

 

 ..کردین؟ ما از یادى که خبره چه.. اومدین خوش.. سلام.. به به -

 

 !..بگم؟.. خدا رو تو.. بگم من بزار پارسا ___

 

 ..بعد کنيم اذیتشون و بشينيم ذره یه ميزاشتى حالا.. لق دهن اى ___

 

 !..دیگه کنم خلاص رو همه و بگم بزار.. نخورده صبحانه گفت محمد ندیدى مگه بابا ___

 

 ..دیگه بگو مهسا.. شدم نگران!.. ما؟ به بگيد رو چى!.. دوتا؟ شما چتونه.. بابا اى -

 

 ..ميشى دار عرووووووس دارى جونم گلرخى ___
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 فقط ميام خودم به وقتى اما ميگذره چقدر نميدونم.. حرفش حلاجىِ براى بود کم دقيقه یك

 ..بگيرمش آغوشم توى و برم مهسا سمتِ به و بزنم جيغى خوشحالى زورِ از ميتونم

 

 ..باش دامادم فكرِ به... یواش خواهرى آخخخ ___

 

 عالى اما اید دیوونه و خُل جفتتون و بود زود خيلى اینكه با.. خيلى.. خوشحالم براتون خيلى -

 ..بود روزهام این خبرِ ترین

 

 تبریك بهش و ميكنه بغلش و ميره پارسا سمته به ميفته، دوهزاریش اینكه از بعد هم محمد

 رِخاط به آخر در.. ميكنيم خوشحالى و ميزنيم حرف خبر این از کلى و ميشينن یكربعى.. ميگه

 ما از بدن ها خانواده به رو خبر این ميخوان اینكه بهانه به و ميشن بلند نخوردم صبحانه من اینكه

 ..ميرن و ميكنن خداحافظى

 

 که بخوریم صبحانه بریم حالا.. داره دوستمون چقدر خدا بببين.. عروسمون از هم این.. خُب ___

 ..خانومم کردى ضعف دیگه

 

 ..ميارم زبون به رو همون مياد، ذهنم توى که سوالى با که نميگذره خوردنمون از چيزى

 

 ..ميكرد؟ خوشحالت ام خانواده و من خوشحاليه و بودى همين هم باز نبود بچه این الان یعنى -
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 !..مگه داره تو و من خانواده.. نبودم؟ اینطورى حال به تا مگه آره.. حرفيه چه این ___

 

 جمله یه اندازه به حتى نزاشتى و دیدى پارسا خونه رو من که وقتى از اما بودى.. خب آره!.. هه -

 !..سابق مثلِ شدى دوباره ها مدت از بعد حالا و شدى عوض.. بدم توضيح برات هم

 

 چى.. بزن رو آخر حرفِ!.. اصلا؟ ميخواى چى!.. گلرخ؟ برسى ميخواى چى به ها حرف این با ____

 !..کنم؟ راحت خودم جانبِ از رو خيالت کل به دیگه که کنم چيكار یا بگم

 

 هم خودت با همصحبتى شایسته حتى رو من تو ميشد سقط یا نبود بچه این اگه خدا به -

 ..من.. نميدونستى

 

 ..گللللللررررررررخخخخخخخ ___

 

 ميزیه روو شدنِ کشيده با که نميگذره اى ثانيه.. ميماسه دهنم تو حرف ميزنه، که اى عربده با

 پلك نميتونم حتى.. ميكنم نگاه محمد به وحشت با زمين روى چيز همه شدنِ واژگون و ميز روى

 صندلى که ميشه بلند صندلى روى از یكباره به.. ميكنم نگاهش خيره فقط حرکتى هيچ بى.. بزنم

 به.. بكشم نفس باید که ميفته یادم تازه رفتنش با.. ميشه پرتاب زمين روى به محكم هم

 یونگر هایى چشم با.. نيست خبرى تميز و شيك آشپزخونه اون از دیگه.. ميكنم نگاه آشپزخونه

 دوم قدم به اول قدم.. ميشن دیدنم درست از مانع اشك هاى قطره.. ميشم بلند صندلى روى از

 ميز به رو دستم ميخوام.. ميپيچه هم توى زمين شدنِ سُر دليلِ به پام ميكنم حس که نرسيده
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 مشكم توى که دردى با.. گيجم.. ميفتم زمين به محكم که چرا.. شده دیر خيلى انگار اما بگيرم

 ..ميبرم پِى فاجعه عمقِ به پام، بينِ یكباره به شدنِ خيس و ميپيچه

 

 !..گلرخ؟.. غریب حسينِ یا.. عباس حضرتِ یااا ___

 

 ام خانواده به رو ام بچه اما بگير رو من جونِ ميكنم خواهش ازت.. خدا بمونه زنده ام بچه فقط

 ..ممير فرو بيخبرى دنياى توى و نميفهمم هيچى دیگه و ميشه بسته هام چشم کم کم.. ببخش

 چشم انقدر که کردن وصل هام مژه به کيلویى صد چند وزنه انگار.. ميكنم باز آروم رو هام چشم

.. يكنمم نگاه اطراف به گيجى با.. نميتونم اما بشم بلند جام از ميخوام.. ميكنم باز سختى به رو هام

!.. تاس هميشه از تر تخت.. ميكشم شكمم روى به دستى.. نداره خوابم اتاق به شباهتى هيچ اینجا

 ..ميشه رد هام چشم جلوى از فيلم یك مثلِ چيز همه.. نه خدایا.. نه.. ام بچه.. ام بچه

 هچيد محمد که رنگينى صبحانه.. دادن بهمون که شيرینى خبرِ.. خونمون به پارسا و مهسا اومدنِ

 و بدنم توى درد پيچيدنِ.. خوردم زمين.. من شدنِ بلند.. محمد رفتنِ.. دعوامون.. بحثمون.. بود

 باشه خواب همه ها این اگه که ميدم قسمت بزرگيت به خدایا.. شد خارج پام بينِ از که خونى

 .. خدایاااااااا.. خدایااااااا.. نكنم بحثى محمد با دیگه

 واردِ پرستار چندین که کنم خارج رو دستم توى سوزنِ ميخوام.. ميشه تبدیل زجه به ام گریه

 خوابى به دوباره که ميكنن اضافه سرمم به چى نميدونم.. ميشن کار این از مانع و ميشن اتاق

 ..نميفهمم هيچى دیگه و ميرم فرو عميق

 نمميك احساس.. یادمه رو اتفاقات همه و نيستم گيج دیگه اینبار.. ميكنم باز چشم دوم بارِ براى

 توى و داده تكيه صندلى به که ميبينم رو محمد که ميچرخونم رو سرم آرومى به.. اتاقه توى کسى

 لىخي.. ميگذرونم نظر از رو صورتش اجزاى تك تك و ميشم خيره بهش.. رفته فرو شيرینى خوابه

 از من مگه خدایا.. ميخوره چشم به سفيدى موهاى مشكيش، و پُر موهاى هاى گوشه و شده لاغر
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 رو دهنم روى ماسكِ دستم با و ميكنم اى سرفه!.. بيخبرم؟ جا همه از و افتادم تخت این روى کِى

 ..ميزارم بينيم روى دوباره و برميدارم

 

 ..بشم قشنگت هاى چشم اون فداى اومدى هوش به.. شكرت.. شكرت خدایا آخخخ ___

 

 هاى چشم با داره و زده خيمه رووم کمى حالا و شده بلند صندلى روى از که ميكنم نگاه محمد به

 ..ميكنه نگاهم اشكيش

 

 ..ميگيره آتيش داره قلبم محمد.. آخخخ.. رفت ام بچه.. ام بچه.. بچه -

 

 که دومه بارِ براى این نامرد.. که یكماه این توى شدم زنده و مُردم من آخه.. من؟ زندگيه ___

 عزیز زدم، صدا که امامایى و خدا از بعد..  خوبه حالش اميرعليت.. نباش نگران.. ها گذاشتى تنهام

 ات الان هم على امير.. بود عزیز براش نيومده اش نوه که بس از.. موند زنده که بود دارش نگه خانوم

 به تنگف دکترا.. بيرون بيام دستگاه از باید منم گفت اونم کرده باز رو هاش چشم مامانيش فهميد

 ..کنه شروع رو دستگاه از بيرون زندگيه ميتونه زودى

 

 گفت خودش.. شنيدم درست.. نشدم که کر خدایا.. ميشه دیدنم درست از مانع اشكم هاى قطره

 از هاش چشم.. ميشم خيره لبخندى با محمد به.. شكرت.. شكرت خدایا.. است زنده اميرعليم که

 ..شده خونه کاسه گریه شدته
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 که دیگه روز چند از.. بخوابم من نزاشتى یكماه.. گلرخ درميارم سرت رو تلافيش خدا به ___

 ..ميخوابم راحت و ميكنم عشق من بخوابى، نزاشت اميرعلى ونگِ ونگ و خونه رفتيم

 

 ..نيست لحظه این از تر شيرین هيچى که آخخخ.. ميخندم هم بلند.. ميخندم گریه با

 

 !..آره؟.. تختم؟ این روى که یكماهه -

 

 اررفت وضعه چه این.. محمد بهت لعنت گفتم.. مُردم دیدمت آشپزخونه توى وضع اون با وقتى ___

 نميخوام وقت هيچ.. آخخخ.. گلرخ آخخخخ.. بيمارستان رسوندمت چطورى بدونى.. آخه بود کردن

 براى که ساعت دو از بعد وقتى.. در پشتِ دادم جون عمل اتاق بردنت وقتى.. برگردم روز اون به

 چنان ندم دست از رو اميدم و نباشم نگران گفت و اومد دکتر گذشت، سال دو اندازه به من

 يادن به سالم و صحيح پسرت و خوبه حالش خانومت گفت دکتر وقتى.. نگو که گرفتم آرامشى

 توى یكماه مدته به باید بود اومده دنيا به ماهه هشت چون.. آوردم جا به شكر سجده اومده

 اام ببينيمش و بریم هم با دو هر اومدى هوش به تو که وقتى تا ندیدم رو بچه.. ميموند دستگاه

 وىر آوار مثلِ چيز همه انگار بياى هوش به کِى نيست معلوم و رفتى کما به گفتن دکترها وقتى

 مقصرِ رو خودم.. کردم دنيا تاركِ اصلا انگار.. کردم قهر چيز همه و کس همه با.. شد خراب سرم

 ومد هفته.. کنى باز رو هات توچشم ميخواستم فقط و نميخواستم رو هيچكسى.. ميدونستم حالت

 راىب هفته دو از بعد.. اومدم خودم به خدا، با نياز و راز و بزرگترها هاى نصيحت کلى از بعد که بود

.. گلرخ آخخخ.. دیدمش و رفتم.. بچمون و من بينِ بود اى فاصله که شيشه اون پشت از بار اولين

 همون ميخواستم که رفته خودت به چنان لبش حالتِ و موهاش رنگِ.. داشت لذتى چه نميدونى

 آروم که براش بگم تو از و بزنم زار آغوشش تو چنان و بيارمش بيرون کوفتى دستگاه اون از لحظه

 خدا از رو تو سوم بار براى باید.. ضریحش به ببندم دخيل و مشهد و برم گرفتم تصميم.. بگيرم

 بابام که دیروز همين تا گذشت... ندیدم دیگه هم رو مون بچه و رفتم و شد همون.. ميخواستم
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 گرفتمت خدا از.. بياى هوش به که فرداست امروز و درومدى کما از گفتن دکترها گفت و زد زنگ

 که مرسى.. هستم نوکرشون خودم ام زنده تا گفتم و گرفتم پس رو بچمون و تو خدا از.. گلرخ

 ..کردى باز رو هات چشم

 همه این که من بر واى.. کشيده زجر چقدر.. مرد این براى بميرم.. مياد بند نفسم گریه زورِ از

 !..ميبخشيم؟ خدایا.. خواست خودش خداى از رو من هم باز اون و کردم اذیتش

 

 ..آروم.. جونم بگير آروم.. چيز همه دیگه شد تموم.. باش آروم جانم گلرخ.. هييييس ___

 

.. مينشونه پيشونيم روى اى بوسه و ميكنه پاك رو هام اشك محمد.. ميگيرم آروم که کمی

 .. ميگيره دستش توى آروم رو دستم رووش، نشستن با و مياره نزدیكم رو  صندلى

 

 ور زندگيمون زندگيمون، ثمره کنار در بار این که مياى و ميبخشيم.. رو؟ من ميبخشى گلرخ ___

.. زندگيم؟ آره.. مشامم؟ تو بپيچه عطرت بوى و خونم خانوم بشى باز مياى.. بسازیم؟ دوباره

 ..گلرخ ميكنم رو تلاشم همه خدا به.. بشم بخوام که همون ميدم قول.. رو؟ من ميببخشى

 

 ىدست اون با رو اشكم.. ميزنه موج توش خواهش و التماس که صداش تنِ این از ميگيره آتيش دلم

 ..ميكشم عميقى نفسِ و برميدارم دهنم کنارِ از رو ماسكم و ميكنم پاك آزاده که

 

 نوم باید تو.. ببخشم من که کردى چيكار تو.. نكن ام زده خجالت این از بيشتر محمد خدا رو تو -

 پاداشِ تو.. ميشم سهيم باهات هم رو زندگيم باقيه که معلومه.. ميمونم پيشت که معلومه.. ببخشى



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM خودجو صفتیگانه  –دلهره 

telegram.me/romanhayeasheghane 346 

 محمد آخخ.. آقایيت.. صبوریت.. داد قرار راهم سرِ رو تو خدا که خوبمى کارِ کدوم نميدونم

 ..سياهم رو.. ببخشم خدا رو تو.. ببخشم

 

 بهم نتونستى تو که زندگى تو گذاشتم کم من.. ها نزن ها حرف این از دیگه.. هيسسس ___

 رو چيز همه امروز.. رفتم در کوره از روز اون وضعت اون با که کردم نفهمى من.. کنى اعتماد

 خونمون تو دیگه جمله یه حتى سياهمون روزهاى اون از نميخوام حتى.. ميكنيم دفع همينجا

 ..بشه بازگو

 

 ..اون.. اون بخاطره بخشيدى رو من یعنى.. یعنى -

 

 رو تو فقط.. نموند باقى ازش هيچى محمدت یكماه این توى.. بشم فدات بگى نميخواد ___

 زمان فقط.. بودمت بخشيده هم اول از.. بخشيدمت که معلومه.. شقيات کله همه با ميخواستم

 حتى الان خدا به.. کشيدم چى نبودت توى اى خورده و دوماه اون بره یادم که.. یادم تا ميخواستم

 مقصر خودم که رسيدم باور اون به خدا به.. نميشم ناراحت دیگه بگه چيزى هم جدى به پارسا

 ساپار.. نميدونم مقصر رو تو دیگه خدا به.. کردى ول رو زندگيت و خونه و رفتى ماه دو تو که بودم

 خرید ميرى گفتى و گفتى دروغ که اونروز حتى.. گفت اولش اولِ از رو چيز همه.. زد حرف باهام

 زده خجالت بيشتر رو من و گفت.. کرد داغون بيشتر رو من و گفت.. گفت هم پارسا پيشِ رفتى اما

 تو من.. خودت بخاطره نه.. مون بچه بخاطره نه.. چيزى همه من براى تو.. خانومم.. جان گلرخ.. کرد

 من.. عمرى تو.. ميخوام نفس من.. نفسى تو.. ميخوام هوا من.. هوامى تو.. ميخوام خودم بخاطره رو

 و بودى مقصر تو هم.. بگيم مورد این در چيزى نميخوام دیگه.. عمر آخر تا حالا از.. ميخوام عمر

.. کنيم زندگى ميخوام فقط بعد به الان از.. کشيدم زجر کافى اندازه به هم دومون هر.. من هم

.. برى خواب به لبخند با و بشى بيدار لبخند با روز هر ميخوام.. گلرخ کنم خوشبختت ميخوام
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 ارمد دوستت.. بشيم غرق زندگى سفيدیه توى فقط و کنم دور رو زندگيمون سياهيه ميخوام دیگه

 ..زندگيم همه دارم دوستت.. گلرخم

 

 ..زیاد خيليييييى.. محمدم دارم دوستت منم -

 

 ميخواد.. ميكاره پيشونيم روى اى بوسه دوباره و ميزنه خيمه رووم و ميشه بلند صندلى از محمد

 ..ميشه مانع و ميشه وارد پرستارى که بگه چيزى

 

.. شدم مزاحمتون که ببخشيد.. دختر گل بخير شدنت بيدار خواب از.. عاشق زوجِ به سلام ___

 نای از بيشتر و بيماره خوابه وقتِ و شبه آخر که بگم باید اما گفتن براى دارید ها حرف ميدونم

 ..کنن استراحت خانومتون بزارید و بيرون بفرمایيد هم شما.. بمونه بيدار که نيست خوب

 

 ..بخوابه بزارم و نزنم حرفى دیگه ميدم قول.. بمونم؟ خانومم پيشِ من نميشه ___

 

 فعلا موندن بيدار همه این و شده خارج کما از تازه ایشون.. نيست امكانش اصلا.. شرمنده ___

 ..بيرون بفرمایيد.. نيست خوب براشون

 

 ..ميزنه پر براش داره دلم.. ببينمش؟ ميتونم کِى.. ببينم رو ام بچه ميخوام من -
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 سرپا بخواد خدا دیگه روز دو تا هم شما و ميشه خارج دستگاه از دیگه روز دو پسرتون گل ___

 ..خونه برید ميتونيد همگى و ميشيد

 

 ميخواد دلم.. ميشن خارج اتاق از پرستار هم و محمد هم پرستار، توسطِ وضعيتم کردنِ چك با

 از محمد که چيزهایى با.. بگيرمش آغوشم توى رو اميرعليم بتونم تا بشه تموم زودتر روز دو این

 ..ميرم خواب به کم کم شيرینى لبخندِ با و ميكنم ترسيمش خودم براى ميگفت، اميرعلى

 زا نمونده چيزى که هستم پسرم دیدنِ مشتاقِ انقدر.. ميگذره باد و برق سرعتِ به برام روز دو این

 ..کنم سكته خوشحالى

 هم با کلى اولش.. اومدن عيادتم به مرتضى عمو و زهرا خاله و بابا و مامان همراهه به محمد دیروز

 ..بود کرده پُر رو اتاق کلِ هامون خنده صداى آخرش و کردیم گریه

 هب مستقيم و خریدن گوسفندى مرتضى عمو و بابا البته.. بشن جمع ما خونه قراره همگى امروز

 هخال و مامان.. ببرن سر پامون جلوى رو گوسفند برسيم خونه به ما که وقتى تا رفتن مون خونه

 کودکان بخشِ رفته هم محمد و کنم تن رو هام لباس تا ميكنن کمكم دارن و اتاقم تو اومدن زهرام

 ..بگيره تحویل رو اميرعليم تا

 ميگن هم اونها و بریم ميگم زهرا خاله و مامان به یكبار دقيقه دو هر و نيست دلم توى دل اصلا

 عمل به رضایت که ميگذره ساعتى نيم بالاخره.. بزارم جگر روى دندون و نباشم عجول انقدر

 ..ميشيم خارج کردم، سپرى توش رو ماه یك من که بيمارستانى اتاقِ از و ميارن

 

 ..بيمارستان پارکينگ رفته محمد.. بيرون بریم ___

 

 بریم هم با ميزاشت خُب.. پسرت این ميكنه لبم به جون چجورى ببين زهرا خاله.. بابا اى ___

 ..دیگه
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 نهات محمد با که ميكنم فكر این به هم من و ميخندن بلند بلند مامان با و نميگه هيچ زهرا خاله

 ..درميارم روزگارش از دمار و ميشم

 كىکوچ پتوى توى که اى بچه با که محمدیه ميبينم که چيزى تنها.. ميرسيم که پارکينگ به

 و محمد به فقط تا ميكنم تند پا و نميفهمم هيچى دیگهه.. ميكشه رو انتظارمون شده، پيچيده

 ور ام بچه تا نميزاره دیگه و ميشه مانع چيزى نكنم عجله اگه ميكنم احساس.. برسم اميرعليم

 ..ببينم

 

 ..گلرخخخخخ.. بده برات ندو.. مادر ندو ___

 

 از مانع و برسه من به تا ميكنه تند رو سرعتش هم اون که چرا ميشه، نگران انگار هم محمد

 ..بشه دویدنم بيشتر

 و کردن غُرغُر صداى دیگه.. ميكنه پُر رو مشامم اميرعليم عطرِ و ميرسه پایان به انتظار بالاخره

 به دویدم، حالم این با چرا که ميكنن بازخواستم دارن که محمد و زهرا خاله و مامان دعواهاى

.. محمده و من گوشته و پوست از که ميكنم حس و ميبينم رو اى بچه تنها الان.. نميرسه گوش

. .ميزارتش بغلم توى رو اميرعلى آروم و مياد خودش به محمد.. بگيرمش تا ميكنم دراز رو دستم

 آخخ.. داریم؟ مگه هم شدن مادر لذته از تر شيرین خدایا آخخ.. ببينمش درست نميزاره اشك

 ..شكر دیگه بار ها ميليون خدایا

 برعكس و خودمه عينِ هاش لب و موهاش رنگِ.. ميگفت راست محمد.. ميشم خيره اميرعلى به

 .. محمد عينِ درست چشمش حالتِ و دماغش
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 مامان هک نميكنم توجه اصلا یا.. ببينن رو ما ها خيلى ممكنه و پارکينگيم توى که نيست مهم برام

 براى گوشش زیرِ و ميبرم پناه محمد آغوشِ به اميرعلى وجودِ با.. هستن کنارمون هم زهرا خاله و

 ..ميكنم تشكر ازش روزى چنين ساختن

 ..نبود انسان و مرد محمد.. مبود کردن زندگى و ساختن مردِ محمد.. نبود صبور محمد اگه ميدونم

 ..نميكردم تجربه رو ها خوشى این از کدوم هيچ من

 زا و ميام بيرون محمد آغوشه از نيست، کارها این جاى اینجا دختر بسه ميگه که مامان شوخيه با

 چيزى.. ميگيره ام خنده هم خودم.. ميخندن کارم این از همگى.. ميندازم پایين رو سرم خجالت

 ..ميكنيم حرکت خونمون سمتِ به و ميشيم ماشين سوارِ همگى که نميگذره

 پياده.. هنكن فرار تا داشتن نگه رو گوسفند که ميبينم رو مرتضى عمو و بابا ميرسيم، که خونه به

 قطف و نبينم رو هيچى تا ميبندم رو هام چشم هم من و ميزنه زمين به رو گوسفند بابا ميشيم که

 ..نميندازم بيچاره گوسفنده به نگاهى هم باز و ميشم رد خون روى از محمد کمكِ با

 

 مامان.. خانوادش و دایيت.. شوهرش و فاطمه.. مهسا و پارسا.. دادم ترتيب مهمونى فردا مادر ___

 مزاحمتون امروز گفتن مهمونيه، فردا فهميدن چون ولى اینجا بيان امروز ميخواستن همه.. بزرگ

 ..فردا تا کنيد استراحت خوب.. نميشن

 

.. دکني استراحت بالا برید.. ميكنيم پخشش هم بعد و ميدیم سامونش و سر هم رو گوسفند ___

 ..باباجان برید.. ميشه مریض هم بچه

 

 بالا بيان که ميكنم هرکارى و ميزارن ماشينِِ  عقب صندوق توى هم کمكِ  با رو گوسفند مردها

 ..ميرن و نميكنن که نميكنن قبول
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 بادکنك با خونه کلِ.. ميكنه خيس رو ام گونه شوق اشكِ خونه دیدنِ از ميزارم پا که خونه به

  ..شده گذاشته شكلاتى کيك یه هم ميز روى و ميزنن برق تميزى از وسایل همه و شده تزئين

 خبرى دیگه.. ميشه دوچندان حيرتم ميبينم که چيزى با و ميرم پيش مهمان اتاقِ سمتِ به آروم

 ..پسرونه زیباى بچه اتاقِ یه به شده تبدیل حالا و نيست مهمان اتاقِ از

 به روو و مياد هم محمد.. ميشم خيره معصومش چهره به و ميزارم تختش روى آروم رو اميرعلى

 ..ميگيره قرار تخت سمتِ اون درست و رووم

 

 ممنونم دنيا یه -

 

 ممنونم تو از من دنيا همون اندازه به ___

 رو زندگيمون ميسازیم هم با

 

 ..بسازیم که داریم رو لياقتش آره -

 ..دارم دوستت

 

 ..خانومم برام رفتى فراتر شدن داشته دوست از ___

 

 پایان

 خودجوصفت یگانه:نویسنده
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 برای اثر این حقوق تمامی و ميباشد عاشقانه های رمان انجمن و سایت اختصاصی رمان رمان این

 .  ميباشد محفوظ عاشقانه رمانهای

 . کنين مرجعه عاشقانه های رمان سایت به بيشتر رمانهای دریافت برای

 

www.romankade.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه ميباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ ميباشد . 

 جعه کنين .ابرای دریافت رمانهای بيشتر به سایت رمان های عاشقانه مر
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