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 «به نام خدا»

 

 بیا رویا ببافیمرمان 

 الهه احمدیبقلم 

 باغ فرهنگسایت  | باغ رمانمنبع : انجمن 

 یفرصت طلبش به دام افتاده و برا ی هیحکمت توسط همسا نیخالصه : دکتر نار

 یقاچاقچ ی هی)همساکیبه پسرش از سمت رها تاج بیاز هر گونه آس یریجلوگ

رها شده  ی فتهیش نیشود؛رفته رفته نار یم میبا رها در جرا یاش( مجبور به همکار

هم با هجرت از  رد،آنیگ یمخودشان از منجالب موجود  دنیکش رونیبه ب میو تصم

 ...رانیا
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 سیگار بوی این خدایا....خوردم تکانی نشسته سرم باالی کسی اینکه حس با

 تویی؟ سوشا:گفتم لب زیر!!!!سوشا؟؟!!!!  کجاست؟؟ از

 ثانیه صدم برای نفسم......کردم باز را چشمانم الی و خوردم تکانی تخت توی

 عرق خیس تنم!!!!من؟ ی خانه در!!!اینجا؟ این خدایا!!!!!!نشد دم باز و دم انگار

 جای دیدن با و کردم نگاه را رادمان جایگاه و کنارم و برگشتم سریع!!!شد؟

 شبیه بیشتر میکرد نگاهم ریزی لبخند با داشت......پریدم جا از اش خالی

 داخل به خیابان از که رنگی زرد نور با ترسناکش ی قیافه......بود پوزخند

 خواستم هرچقدر.....میزدم نفس نفس.....دبو شده تر وحشتناک میتابید اتاق

 دشت بود شده انگار نمیشد باز دهانم  بپرسم رادمان از و کنم باز زبان

 را داشتن؟رادمانم چیکار رادمان با.....زد سرم به فکر تا هزار!!!!خدایا.....کویر

 اللی:گفت و نشست تخت روی......خدایا ندزدند؟وای

 و چسبید را مچم که بگیرم فاصله ازش خواستم و کردم جمع را خودم

 حاال؟ بودی کجا؟؟:گفت

 زد خیمه رویم افتادم تخت روی من و آورد فشار ام سینه به دستش کف با

 دارم کار باهات حاال حاال:گفت و

 ......وقتش به باشه ولی: گفت و کرد ای خنده

 وقته خیلی: گفت و زد آتش سیگاری....نشست تخت روی و کشید عقب

 بشی بیدار ناز خواب زا منتظرم
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 نه: گفت و زد سیگارش به پکی.....کرد اشاره سرامیک روی های سیگار به و

 بشی بلبل که میکنم کاری حاال کن صبر.....اللی واقعا انگار

 زد صدا

 حمید....ناصر-

 وارد بود آغوششان در رادمان که مرد دو و شد باز شدت با اتاق در

 رادمانم: فتمگ و پریدم تخت روی از......شدند

 نیستی الل پس: گفت و گرفتم پشت از

 دستهای از را رادمان و برم بیرون دستش زیر از وخواستم افتادم تقال به

 !!بود؟ دار خنده ؟؟چی!میخندن چرا خدایا......بگیرم کثیفشون

 زدم داد

 آشغال کن ولم-

 سینه به دستم دو هر کف با.....چسبید بهم و کوباندم دیوار به ازپشت محکم

 زدم فریاد و کوبیدم اش

 میخوای؟؟ جونم از چی-

 مطلب اصل سر رفتی.....شد حاال آهان-

 وجدان بی نمیدانم که کرد اشاره بود ناصر و حمید اسمشان که مردهایی به

 جیغ دل ته از منم.....شد بلند رادمان جیغ صدای که کردند چه پسرم با ها
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 بیرون دستش زیر از بتونم تا کوبیدم صورتش و سر به دست با و کشیدم

 .....بیام

 کثافت بهش نزن دست.....کن ولم-

 خفه:گفت و کوبید دهانم روی یکی آن با و گرفت را دستهایم دست یک با

  شو

  باش نداشته کاریش خدا رو میخوای؟تو چی:گفتم و افتادم هق هق به

 کنید چیکار باید که میدونید...ببرید خودتون با را بچه ناصر-

 در سمت به و زدم زجه دل ته از و افتادم تکاپو به باز حرف این نینش با

 ......کشید عقب و گرفت دست در را شکمم که رفتم اتاق

 باش نداشته کاریش میوفتم پات به میکنم التماست-

 بهت بخوای پول هرچقدر: گفتم و کردم پاک دست پشت با را اشکهایم

  میدم

 پلیسا با که میبودی فکر به باید دیشب:گفت و نشست تخت روی خونسرد

 مقابل در چشم.....زندان بیوفته دوستم بهترین شدی باعث و گرفتی تماس

 میتونه دیگه سال ده حداقل رفیقم جای به میمونه من پیش پسرت.....چشم

 باشه مفید برام
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 برایش که ام دردانه عزیز!!!! فروش مواد بشه من پسر....مردم انگار حرفش از

 بزرگ کثافت و گند آن توی....فروش خرده بشه بودم دیده یادیز خوابهای

 کی نبود مهم زدم زانو پاهایش جلوی.....بود مرگ مثل برایم حرفهایش بشه

 حاضر من و بود دستش زیر ام گوشه جگر االن بودم که حال به تا من و بود

 بگیرم پس را رادمان تا بدهم را جانم و خودم و ندارم دارو بودم

 برگردون بهم را پسرم فقط میکنم بگی هرکاری میوفتم تپا به-

 و شد بلند کرد خاموشش کفشش سر با و انداخت پا زیر را سیگارش

 آره: گفت و کرد بلندم و کشید را لباسم ی یقه میشد بلند که همینطور

 که کسی هر الگوی میشی نداری ای دیگه ای چاره خوبه این همینه

 کاری....زنبور النه توی کردی دست....کنه یفوضول رها کارهای توی خواست

 کاری ولی میکنی نگاهم چپ چپ زیادی میدیدم هرچند نداشتم کارت به

 شدی باعث خودت نداشتم کارت به

 هق هق با.....کن ولمون عزیزت جون رو تو......خوردم ه......گ....کردم غلط-

 گم و میرم.....میرم شهر این از اصال....میرم: گفتم و ایستادم روبرویش

 نفسمو....نفسمه رادمان......رادمان....رادمان.....بیار رادمان فقط....فقط....میشم

 نگیر

 پارکت وسط کرد پرتم و خانه هال سمت به برد و کشید را ام یقه

 از نکن گریه:گفت و انداخت پا روی پا و نشست مبل روی روبرویم......ها

 متنفرم گریه
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 باشه باشه: گفتم و کشیم عمیقی نفس و کردم پاک تند تند را اشکهایم

 چقدر خدایا.....کرد ریز را چشمهایش و گرفت دندان به را لپش ی گوشه

 را صورتش و بود گربه چشمهای شبیه چشمهایش.....بود انگیز رقت آدم این

 .....میکرد تر وحشتناک

 ببینی؟ پسرتو بار آخرین برای میخوای-

 بده پس بهم پسرم نگو اینطوری خدا را تو-

 بشی خالص رها دست از میتونی کردی فکر تو....خیال خوش چه ههه-

 ......رها بمیره ای

 

 [۲۰:۰۸ ۰۹,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 ببین میکنم دق دارم بیارنش بگو: گفتم و رفتم سمتش به پا و دست چهار

 با طفق اشه گرسنه االن اون.....نیست خوب حالم....حالم.....مریضم من.....من

 قلبم خدا وای میشه آروم من

  زدم چنگ قلبم روی را دستم

 .....بکشی باید این از بیشتر میبرم لذت دارم خوبه-

 خودت و باشه پیشت پسرت میخوای اگر: گفت و کرد صاف را گلویش

 بدی انجام را میگم بهت که هرکاری باید کنی بزرگش
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 شدم منتظر و دادم تکان تند تند را سرم

 مادر یک.....دار مردم و دار آبرو دکتر خانم یک....دکتری نمخا شنیدم-

 ریاحیه سوشا اسم به هم پسرت ی شناسنامه.....مجرد

 گوش بود شده وجودم همه من و کرد مکث

 جاسازی مکان میشه و خوبیه جای مطبت.....مطلب اصل سر میرم خب-

 من فروش خرده میشی.....ما از یکی میشی میدونی....ما

 ....رها: گفت و کوبید اش سینه به

 فردا....بکن فکراتو و بشین شب فردا تا کافیه جا همین تا: گفت و شد بلند

 دادم اجازه بهت فردا شاید....کنی چیکار باید میگم کامل و برمیگردم شب

 ببینی دوباره را پسرت

 دویدم سمتش به و شدم بلند زمین روی از....افتاد راه خروجی در سمت به

 که من: گفتم و کشیدم را اش کاپشن پشت از....کن صبر نه.....هن: گفتم و

 کنیزیتو اصال قبوله نشنیده کنم فکر نمیخوام اصال میکنم هرکاری گفتم

 بیاد امشب رادمان فقط میکنم فروشی خود اصال میکنم

 میرسیم هم اونجاها به: گفت و کشید دست ام گونه روی و زد پوزخند

 گاماس گاماس

 التماس و گرفتم را دستش کرد باز را خروجی در هایم زجه به توجه بدون

 تیکه یه مثل و داد هلم عقب به ولی زدم هق بوسیدم را دستش کردم



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

8 
 

 تیکه تیکه قلبم.....شکستم شد بسته در وقتی....رفت و زد پسم آشغال

 نهایت حال به تا میشد؟من نبینم؟مگر شب فردا تا را رادمانم خدایا....شد

 را موهایم پیمودم را سالن طول بار ها صد......بود ساعت پنچ مانراد از دوریم

 ولی شدم پیر سال هزار مردم من.....نشد صبح ولی ریختم اشک کشیدم

 به تنم بوی استشمام با داشت عادت خوابیده؟ کجا االن رادمان.....نشد صبح

 سمت به را سرش میشد گرسنه وقتی خواب در داشت عادت....برود خواب

 گریه به و میکرد لج کنم تامل من ای ثانیه کافیه فقط و برگرداند ام سینه

 نه میماند؟؟؟نه گرسنه فردا تا ندارد شیشه به عادت رادمانم وای افتاد می

 خوابم سفید پیراهن روی مانتو یک اتاقم سمت رفتم.....نمیشه

 بلندم موهای روی نخی شال یک.....است برهنه پاهایم نبود مهم....پوشیدم

 رها خانه در جلوی.....رفتم بیرون خانه از و انداختم بود ریخته بهم دورم که

 قبل روز صبح تا که جایی....بودم آنجا ساعت آن که نبود مهم...ایستادم

 چه رذل های آدم این بین من رادمان.....کنم هم نگاهش نبودم حاضر

 هم سر پشت دمفشر را در زنگ.....بگذارد اثری اش روحیه توی نکند....میکرد

 اوی: گفت در پشت از بلندی صدای با یکی که برنمیداشتم را دستم اصال

 دستتو اون وردار نفله

 کثیفش چشمهای آن با بعد ولی کرد تعجب اول دیدنم با و کرد باز را در

: گفت بلندی صدای با خانه به رو و زد سوتی سپس کرد برنداز را پایم تا سر

 رسید آسمون از بمونامش ی لقمه که بیایید ههه
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 داشتم من.....گذاشت نمایش به را زردش های دندان آن و زد لبخندی

 به و چسبید را دستم مچ فورا که برداشتم عقب به قدمی....میکردم چیکار

 تو گرخیدی؟بیا چرا کجا:گفت و کشاند خانه داخل

 بست سرم پشت را در

 ....کردند نگاهم خریدارانه و شد پیدا اشان کله و سر هم دیگر مرد دو

 دارم کارش ببینم را رها اومدم-

 میدیم حال بهت بیشتر باش مطمئن خدمتت در هستیم ما رها چرا-

 تمام میخواستم انگار بود کرده فکر چه خودش با شرم بی کرد یخ تنم

 توی را دهانم آب....کنم خالی منفور آدم این سر را ام دلواپسی و ناراحتی

 گوشم به محکمی سیلی و داد نشان العمل عکس فورا که کردم تف صورتش

 ......پشتم دیوار به چسبید سرم که زد

 بیاد بگو رها به برو: گفتم ام چسبیده هم به های دندان پشت از

 کشیدم فریاد

 رهاااااااااااااا

 رهااااااااااااا

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_اول_قسمت_پایان#
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 [۲۱:۳۹ ۱۱,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 دوم_قسمت#

 ببافیم_ رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 راهرو ته از داشت آغوش در را رادمانم که عوضی همان ناصر من صدای با

 چی اینجا:گفت و کرد نگاه پایم تا سر به متعجب و شد پیدایش

 برات میشه بد ببینتت رها برو میخوای؟زود

 جاستک بگو....پسرم دنبال اومدم: ایستادم روبرویش و  جلورفتم

 دست من به: کشیدم جیغ که بگیرد را دستم خواست و آورد جلو را دستش

 نزن

 آمد رها ی جذبه پر صدای لحظه همان و خورد افسوس برایم

 خبره؟ چه اینحا-

 نگاهم اش وحشی چشمهای آن با جوری ایستادم روبرویش قدم یک با  

 را دستم قدم یک با که رفتم عقب عقب.....ایستاد انگار آن یک قلبم که کرد

 غلطی چه اینجا: گفت لب زیر و کشید خودش دنبال و گرفت چنگ به

 میکنی؟؟؟
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 را دستم مچ اینقدر چرا کردم فکر خود با و دادم فرو سختی به را دهانم آب 

 را دستم تر محکم ولی کنم آزاد را مچم خواستم!!!!!میدهد فشار دست در

 چسبید

 .....کنم صبر دافر تا نتونستم من ببین: گفتم تند تند

 من: دادم ادامه و شدم خیره روشنش اندازه از بیش چشمهای به مستاصل

  فردا تا میمیریم

 سرو این با: گفت و کوبید هم به سرش پشت را در و داد هلم اتاقی داخل به

 آخه؟ میکنی غلطی چه اینحا وضع

 .....اومدم که گفتم-

 درد کمی نیست بد بگیری یاد را کردن صبر باید فردا یعنی فردا گفتم  -

 درد بی مرفه بکشی

 .....نبودم درد بی بودم هرچی!!!درد بی مرفه...زدم پوزخند ناخوآگاه

 !!!!!بودم ضعیف اینقدر مقابش چرا وای کشیدم، عقب به را موهایم

 قبوله نشنیده بگی هرچی بده رادمان.....ببین-

 نشده تا دو هیچوقت.....همونه حرفم-

 بدون بچم میگم انسانی؟ آدمی؟تو تو: گفتم و کوبیدم اش سینه به حرص با

 .....نمیاد باال نفسم ببین....میمیرم دارم میگم....نمیتونه من
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 درک به درک به: کشیدم فریاد و رفتم عقب 

 کشید را دستم که بیام بیرون تاریک اتاق آن از خواستم و کردم پشت بهش

 بی اما بشود دور ازم تا وردمآ فشار بهش دستم با.....افتادم آغوشش در و

: گفت و داد هلم عقب به و کشید دندان زیر به را لبش بود سنگ بود فایده

 دیگه بده گوش خوب هم دیگه نمیخوری تکون جات از نکردم مرخصت تا

 نمیبری باال من برای صداتو هم

 شبی میشه مگه!!!!امشب؟ شبیه چه خدایا.....شد آب از پر چشمهایم کاسه

 دیدم؟ خواب ببینم و بشوم بیدار میشد چی!!!! باشه؟ سیاه اینقدر

 گمشو حاال-

 را روز کل.......رفتم بیرون اتاق از افتاده های شانه با.....داد هلم در طرف به

 می کش که بود روبرویم ساعت به نگاهم و بودم نشسته کاناپه روی

 نخورده هیچی  بودم نگرفته دوش....بودم نشسته دیشب لباس با هنوز.....آمد

 نیامد و شب هشت شد ساعت......بودم نرفته هم مطب و بیمارستان و بودم

 نمی چرا پس....میخوردم را لبهایم و میرفتم راه نیامد هم باز ده شد

 بدبختی به ساعت......نه نه نه نه وای!!!!!آمده؟ رادمان سر بالیی آمد؟؟؟نکند

 را خانه در رمز یکی ینکها تا ساعت یک این در کندم جان من و یازده شد

 رمز که بود این از تعجبم....شد باز تیکی صدای با بعد و زد بوقی اول در و زد

 سرش پشت را در و شد وارد رها.....کنند پیدا بودند توانسته چگونه را در
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 رادمان پس: گفتم و دویدم طرفش به....نبود باهاش رادمان.....بود تنها....بست

 کجاست

 میزنیم فحر اول بشین-

 شده؟؟؟ چیزیش رادمان-

 شدند سرازیر اشکهایم و گذاشتم دهانم روی را دستم

 شده؟؟ مریض.....میدونستم من.....من خدای وای-

 بشین برو گفتم:کشید فریاد عصبی

 پریدم باال فریادش صدای از

 چطور بهت امروز:گفت و زد تکیه مبل به....نشست روبرویم رها و نشستم

     باشه گذشته سخت میزنم حدس دکتر؟ خانم گذشت

 کن تعریف خب: داد ادامه و کرد ای خنده تک

 را رادمانم برو و کنم چیکار باید بگو چیه شرطت بگو نده دقم اینقدر بسته-

 بیار

 ساعت یک بودی خوبی دختر اگر شاید میارم؟شاید، برات پسرتو گفته کی-

 ببنیش بذارم

 !!!!بگیرم؟ پس ازش را ام بچه چطوری!!!!بگم؟ بهش چی

 باشم ضعیف جلویش اینقدر نباید....بود بس
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 نمیکنم برات کاری هیچ هم بکشیم شده یا میاری رادمان یا:گفتم قاطع

 رها بتونه که کسی نشده زاییده مادر از: گفت و کرد نگاهم دقیق و کرد اخم

 پسرت گل ندیدن روی اومد روزم یک حرفتت این با خب کنه تهدید را

 وقتی الل میفهمی شو الل: گفت بلندی صدای با باز که زنمب حرفی آمدم

 چشم بگو و بده گوش فقط نمیگی هیچی و میشی خفه نشستی من جلوی

 میپذیرفتم حرف بدون هم بمیر میگفت اگر که بودم رادمان دلتنگ اینقدر

 آب به گل دست جنابعالی چون ولی میاد برام جدید بار یک فردا خب-

 باید پس خودم خونه بیاریم نمیتونیم کردی معرفی سپلی به را ما و دادی

 اونجا روز دو یکی.....نمیکنه شک بهمون کسی و امنه آنجا تو، مطب ببریم

 .....میمونه

 مواد و قاچاقچی مشت کی؟یه همدست بشم من میشنیدم داشتم چی خدایا

 فروش؟

 سروشکل این با اومدم که هم بعد دفعه:گفت و شد بلند مبل روی از

 ......نمتنبی

 پسرتو شد انجام کارها اینکه از بعد فردا: گفت و خروجی در سمت رفت

 میارم برات

 میاریش امشب نگفتی مگه: گفتم و ایستادم روبرویش
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 [۲۱:۳۹ ۱۱,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 تونستم وقت هر نیستی اعتمادم مورد هنوز بگیری زبونتو جلوی نتونستی-

 وگرنه نکنی خالفی کار باشه یادت....ونمشبرمیگرد بهت کنم اعتماد بهت

 ببری گور به باید بچتو دیدن

 

 یک رفتم برنمیاد ازم کاری دیدم هم من.....رفت من حال به توجه بدون باز

 .....بود بهتر خواب خوردم، و برداشتم خواب قرص

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_دوم_قسمت_پایان#

 

 [۲۲:۲۴ ۱۴,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 سوم_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 

 ون و ان صدای.....شدم هوشیار کمی ام گونه روی کسی دست لمس حس با

 روی کنارم دیدم و کردم باز را چشمهایم فورا رسید گوشم به تا رادمان
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 سر و گرفتمش آغوش در و پریدم.....کردم هنگ لحظه یک......خوابیده تخت

 بوش.....وحشتناک و تلخ کابوس یک.....بود خواب.....بوسیدم را صورتش و

 چطور......حس این بخشه لذت چقدر خدایا...چسباندمش خودم به و کردم

 خوبم حس تمام بود ایستاده سرم باالی که رها دیدن با......ام زنده هنوز من

 با هنوز.....فشردم خودم به بیشتر را رادمان.....نبوده خواب پس....کشید پر

 را هایش لباس بار چهار روزی که من.....بود پیش روز دو های باسل همان

 .....میکردم عوض

 ....بدم شیر بهش میخام بیرون برو: گفتم رها به رو

 دهان در را ام سینه و زدم باال را لباسم...رفت بیرون اتاق از حرف بدون

 شروع ولع با و خندید بعد شد خیره چشمهایم در کمی اول گذاشتم رادمان

 دو این وای....گذشت رادمان بدون چطور روز دو این......شیر خوردن به کرد

 راهی منم اشک قطره قطره میزد که مکی هر با.....مثلش نیاد دیگه روز

 آماده را لباسهایش کرد ول را ام سینه و شد سیر اینکه از بعد......میشد

 وان در را رادمان.....حمام داخل رفتم و کردم داغ را حمام و کردم

 را ام حوله و شستم را او سپس و کردم حمام خودم و خواباندم مخصوصش

 روی رها....رفتم بیرون حمام از و پیچیدم حوله الی هم را رادمان و پوشیدم

 های لباس بهش توجه بدون......کرد اخمی دیدنم با و بود نشسته تخت

 آمد می حمام از هروقت....خواباندمش تخت روی باز و پوشاندم را رادمان

 دارم کارت بیرون بیا بپوش لباس:گفت و شد بلند رها.....میخوابید
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 و ریختم دورم کنم خشک اینکه بدون را موهایم و پوشاندم لباسی تند تند

 .....رفتم بیرون اتاق از

 حتی:گفت هایم قدم شنیدن با میکرد دود سیگار و بود ایستاده پنجره کنار

  داره اندازی چشم عجب اینجا رهبهت ها پولدار برای هم هوا

 و ایستاد سرم باالی....نشستم مبل روی.....کرد نگاه سرتاپایم به و برگشت

 نکردی؟ خشک چرا!!!! خیسه:گفت و کشید دست موهایم روی آرام

 کشیدم بیرون دستش زیر از را سرم و دادم بیرون عصبی را نفسم

 با زدن حرف حد در منو هنکن یا شدی الل باز انگار نه: گفت و زد پوزخندی

  بودی بهتر وقت آن کنم دور ازت را پسرت باز داری نمیبینی؟دوست خودت

 شد؟ انجام کارت:گفتم و فشردم هم روی را چشمهایم

 بندی دسته رو جنسا دارن مطبت توی ها بچه االن بود عالی اره-

 جنسا جایی جابه مسئول میشی تو و میشه جاسازی همونجا جنسا.....میکنن

 بچه از یکی هم گاهی و میکنی معاینه مریضاتو و مطبت توی میشینی یعنی

 میگیره ازت جنس و مریضت عنوان به مطب میاد ها

 پسرم که بود این از بهتر فروش؟؟؟؟ولی مواد بشم من میشنیدم داشتم چی

 هرکاری بودم حاضر بخاطرش بشه بزرگ گرگها این بین و فروش مواد بشه

 دهم انجام

 میکنم هرکاری باشید نداشته کارش به کاری و بمونه پیشم رادمان-



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

18 
 

 من چه وگرنه نکنی خطا پا از دست که وقتی تا فقط هست پیشت پسرت-

 ببینیش نتونی عمر آخر تا که جایی میفرستم پسرت نباشم چه باشم

 پسرم پیش برم میخوام....قبوله باشه:نالیدم

 ندارم باهات کاری فعال منم بری میتونی-

 برعکس که برود بیرون ام خانه از تا شدم منتظر و ایستادم و شدم بلند

 میرم و میکشم سیگار یه منم برو تو: گفت و ایستاد پنجره کنار رفت تصورم

 دیدن با......بستم سرم پشت را در و اتاقم توی رفتم افتاده های شانه با

 بدست راحت را بچه این من.....نشست لبم روی تلخی لبخند رادمان

 خواندن درس اینهمه از بعد!!!!نبود بستم سختی همه این خدایا.....یاوردمن

 بوی....کردم بغلش و کشیدم دراز رادمان کنار!!!!ساقی!!!فروش مواد بشم

 ....میداد زندگی

 شدم رادمان پرستار منتظر......شدم آماده مطب به رفتن برای بعد روز صبح

 دور ازش میترسیدم....... بذارم تنهاش که نبود راضی دلم هرچند بیاید تا

 رو....بود منتظرم سوشا مطب رسیدم وقتی.....کند جدایش ازم هم باز و بمانم

 بیار قهوه تا دو:گفتم منشی به

 شدیم اتاقم وارد سوشا با

 نیست ازت خبری:گفت و آورد در را کتش سوشا

 نبود خوب حالم روز چند-
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 ندادی؟ تلفنم جواب چرا-

 کنی خلوت لواسان رفتی میکردم فکر: گفت که انداختم باال شانه

 این با داشتم هم کردن خلوت دماغ و دل دیگر.....زدم پوزخندی فکرش از

 !!!!اوضاع؟

 شده؟ چیزی-

 نه-

 داشتی کاری اگر میرم من:گفت و انداخت دستش روی را کتش و شد بلند

 بگو بهم حتما

 خدافظ باش:گفتم و دادم تکان را سرم

 داخل به را مریض اولین تا گرفتم تماس منشی با و رفت ونبیر اتاق از وقت

 همان....شد وارد رها همکارهای از یکی مریض تا شش پنج، از بعد......بفرستد

 نحض شب آن که بود همانی شدم نفرت از پر و شناختمش دیدنش با اول

 بود زده سیلی بهم که همانی بودمش دیده رها خانه در

 حاال هستی چی دکتر: گفت و نشست صندلی روی

 و کشید هم در را صورتش که شدم خیره اش شکسته دست به پوزخند با

 خانی رها ی معشوقه بودی نگفته چرا:گفت

 !!!!!رها؟ و من....میکرد راست تنم به مو هم فکرش حتی
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 [۲۲:۲۴ ۱۴,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 را هایم باسل و کردم باز را کمدم در و شدم بلند بدهم جواب اینکه بدون

 فشار را باالیش آرام و کشیدم دست پشتش مخملی دیوار روی و زدم عقب

 شده پر که آمپول های شیشه همه این از مخم....شد باز کوچکش در تا دادم

 سوت نیست سیلین پنی میدانستم من که رنگی سفید مواد از بود

 در......اشتمگذ پالستیک در و برداشتم رها ی گفته به را چندتایی......کشید

 را پاکت و بستم را در و چیدم مخفی در جلوی را لباسهایم و بستم را کمد

 های برگه توی را سرم و نشستم میزم پشت و گذاشتم مقابلش میز روی

 چیکار دارم من.....کند گم را گورش تا شدم منتظر و بردم فرو جلویم

 در وقت هیچ کاش این؟؟ای بشه تا کشیدم سختی همه این.....میکنم

 ......نمیکردم وی.کنجکا کارهایش

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_سوم_قسمت_پایان#

 

 [۲۲:۳۱ ۱۶,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 چهارم_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#
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 به رو گردانم دلخواه صندلی آن روی  دست به ماگ من و بود شب آخر

 فکر غرق عجیب.....میخوردم را ما قهوه و بودم نشسته سرتاسری های پنجره

 رها.....شدم خیره ورودی در به ترس با....شد باز خانه ورودی در که بودم

 !!!!شب؟ وقت این.....بود

 استقبال؟ نمیای: گفت بلند ام خیره و متعجب چشمهای آن دیدن با 

 به......شدم خیره بهش سوالی.....میشدم منزجر دیدنش از همیشه!!!پرررو

 وقت هیچ....کردم نگاه لباسهایم به شک با که جوری شد خیره مپای سرتا

 یک که تیشرت با کوتاه لی شلوارک یک.....میپوشیدم چی نبود مهم برایم

 هایم شانه روی  نگاهش رها....داشتم تن به بود شلوارکم از تر کوتاه کمی

 افتاده بازویهام روی طرفش یک و داشت بازی ی یقه لباسم.....شد خیره

 شده؟؟ چیزی: گفتم بلند صدای با......دبو

 توی: گفت و دوخت صورتم به و گرفت هایم شانه از را نگاهش تاخیر با

 هست؟ چایی بساطت

 به حرص با.....گذاشت جلویش میز روی را پاهایش و مبل روی نشست رفت

 میخوای؟ هست قهوه فقط ندارم چایی: گفتم و شدم خیره پاهایش

 بشین ابی متنفرم قهوه از نه-

 زد آتش و آورد در سیگاری
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 خب؟: گفتم و نشستم

 چی؟ خب-

 اینجا؟ اومدی شب وقت این که شده چیزی-

 بیام؟ که بشه چیزی باید-

 .....خب-

 بدم ادامه را حرفم نداد اجازه

 داری؟ مشکلی زمانی هر و ساعت هر میام بخواد دلم هروقت-

 نه: گفتم آهسته

 !خوبه-

 صورتم توی را دودش و گرفت سیگارش از کام یک....آمد کنارم و شد بلند

 کاریه؟ چه این: گفتم و کردم نگاهش حرص با و افتادم سرفه به.....کرد فوت

 مور بدنم با دستش تماس از.....کشید ام شانه روی و آورد باال را دستش

 همینطور و شد بلند خودش که بکشم عقب را خودم خواستم و شد مورم

 شوهرتو چرا: گفت سرتاسری های پنجره تسم میرفت من به پشت که

 پیچوندی؟

: گفت و زد پوزخندی و کرد نگاهم و برگشت که کردم نگاهش گیج

 !!!!داره پسر یک که نپیچوندیش؟نمیدونه
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 نیست کوروش پسر رادمان-

 کیه؟ رادمان پدر!!! میکردی خیانت بهش پس  شد جالب اا-

 منتظرم: گفت و شستن روبرویم و شد نزدیک بهم که کردم نگاهش ساکت

 میدونن اینو همه پدرش هستی؟؟سوشا چی منتظر-

 میکردی؟ خیانت کوروش به پس-

 را بودن پدر لیاقت کوروش من نه بود اون میکرد خیانت که اونی نه نه نه-

  نداشت

 !بدونه خودش اینکه بدون کوروش پدرش پس-

 برسی؟ کجا به میخوای داری اصرار موضوع این به چرا-

 اول روز از اومد خوشم نه....هستی زرنگی زن.....پیچوندیش شنگق خیلی-

 واسم باشی بزرگی کمک میتونی فهمیدم دیدمت که

 اول؟ روز از-

 بخوابی بری میتونی: گفت و ایستاد پنجره به رو و کرد پشت بهم

 کند دود تا آورد در دیگه سیگار یک

 پیچ توی وقتی تا و شدم بلند و برداشتم را ام قهوه شده سرد ماگ

 چیز همه از بیش نگاها این از.....بود من با رها نگاه بشم گم اتاق راهروهای

 ......داشتم بیم
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 روز یک و مطب میرفتم روز هر گذشت منوال همین به روزگارم مدتی

 آخر......میرفت و میگرفت ازم جنس و میامد رها های آدم از یکی درمیان

 ریلکس مثال و لواسان میرفتیم یشههم مثل سوشا و رادمان با هم ها هفته

 از بعد میکردم فکر همیشه....نبود سابق مثل چیز هیچ دیگر ولی میکردیم

 داشتم وجدان عذاب.....نمیاد سرم بر آن از بدتر بال دیگه کوروش خیانت

 ولی بکشم بیرون را خودم منجالب این از میتونم چطور میکردم فکر مدام

 عادی برایم نداشتم دوست.....میرفتم فرو ابگند این در بیشتر روز به روز

 بدجوری رها نداشتم ای چاره فعال ولی باشم آنها از یکی نمیخواستم بشه

 آخر..... نرم خطا که بود بهم هواسش جوره همه بودم گذاشته آمپاس توی

 در جلوی رسیدم وقتی......برگشتیم خانه به لواسان از سوشا با که بود شب

 اش خانه از دوستانش از تا چند با رها شد باز در تا و زدم را در ریموت خانه

 لبش گوشه از را سیگارش دیدم که سمتش چرخید سرم آمدند بیرون

 راه را ماشین سوشا که بود هم به نگاهمان....کرد نگاهمان اخم با و برداشت

 قراره و میرن کجا شب وقت این نیست معلوم.....شد پارکینگ وارد و انداخت

 تا و شد پیاده و کرد پارک را ماشین سوشا......کنن بدبخت را کسی هچ باز

 بزن آسانسورو برو تو میارمش خودم: گفت کنم بغل را رادمان خواستم

 رفت بیرون و خواباند من تخت روی را رادمان سوشا شدیم خانه وارد وقتی

 داخل سوشا.....سالن در برگشتم کردم عوض را لباسهایم وقتی هم من و

 میخوری قهوه: گفت و بود پزخانهآش

 لطفا شکر و شیر بدون آره-
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 وقته چند چرا: گفت و نشست روبرویم و گرفت دست به را قهوه های ماگ

 فکری؟ تو اینقدر

 خبر؟ چه کوروش از: گفتم و انداختم باال شانه

 .....خورد جا گهانیم نا سوال از

 از فقط نیستیم اطارتب در زیاد کرد باهات که کاری از بعد که میدونی-

 برگشته فرانسه از که میشه ماهی یک که شنیدم مامان

 بزنه؟ سر خاله به بود رفته-

 آره-

 کنه معرفی را جدیدش همسر رفته حتما:گفتم و زدم پوزخند

 کرد نگاهم ساکت

 ندادم جواب ولی گرفت تماس باهام پیش روز چند خاله-

 حسابش بگم بهت گفت و گرفت را سراغت و گرفت تماس منم با میدونم-

  جداست کوروش از

  ترم راحت باشم جدا خاندان این از-

 بگیری؟ خبری مامانت از نمیخوای-
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 [۲۲:۳۱ ۱۶,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 مامان و تو مامان....نکن شروع باز: گفتم دلگیر و کردم نگاهش اخم با

  اشمب داشته ازشون خبری نمیخوام من خوشن هم با من مامان و کوروش

 مادرته اون ولی-

 میخوابم میرم من: گفتم و شدم بلند و دادم تکان را سرم

 بخور را ات قهوه بشین نشو ناراحت خب خیلی: گفت شدم بلند تا

 گرفتم طالق وقتی....سوشاست از بچه میکردند فکر کوروش حتی همه

 را من بگوید همه به شد قرار گفتم سوشا به وقتی و باردارم که فهمیدم

 به.... نکنه شک کسی تا اوست از بچه و هستیم هم با مدتی و کرده غهصی

 صبح......دارد سهمی رادمان از که بفهمه کوروش نمیخواستم عنوان هیچ

 میرفتم ظهرها از بعد ها شنبه....بود رفته سوشا شدم بیدار خواب از وقتی

 یک مگرفت دوش اینکه از بعد......بخوابم تر راحت ها صبح بتونم تا مطب

 داشت رادمان پرستار.....رفتم بیرون اتاق از و پوشیدم ساده سفید پیراهن

 که بخورم صبحانه تا نشستم صبحانه میز پشت هم من میداد غذا بهش

 اجازه بی اینطور رها فقط بود رها باز.....شد باز خانه ورودی در لحظه همان

 پشت به نگاهم!!!!!من نه اوست خونه این مالک انگار که جوری میشد وارد

 ای اشاره رها.....شدن وارد سرش پشت هم ناصر و حمید......شد میخ سرش

 و کردم بغل را رادمان و شدم بلند فورا که آمدند رادمان سمت به آنها و کرد

 شده؟ چی: گفتم و کردم نگاه رها به التماس با
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 بهار به اصرن....کرد اشاره ناصر به و انداخت رادمان پرستار بهار به نگاهی رها

 ......رفت خانه از بیرون به باهاش و شد نزدیک

 حمید دست بده رو بچه: رها

 نمیدم-

 میگیرم زور به وگرنه بده نمیکنم تکرار دوبار:گفت و کرد نگاهم تیز

 چته؟؟؟ پس کردم گفتی هرکاری که کردم؟من شده؟چیکار چی-

 همین فقط کپار میرن حمید و ناصر و پرستارش با رادمان ندارن کاریش-

 دارم کار تو با منم

 با......رفت بیرون و کشید بیرون آغوشم از را رادمان و شد نزدیک بهم حمید

 ....من: گفتم و شدم خیره بهش استرس

 غلطی چه اینجا صبح تا مردتیکه اون: گفت تحکم با و آمد حرفم بین

 میکرده؟

 چه؟ تو به:گفتم ناخودآگاه و کشیدم هم در را صورتم

 بدون و شد ارغوانی صورتش و کرد گشاد را چشمهایش زدم را حرف نای تا

 چه فهمیدم برود بیرون خانه از خواست تا و کرد پشت بهم حرفی هیچ

 دستش محکم که کشیدم پشت از را دستش و دویدم طرفش به زدم گندی

 .....کشید پس را
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 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_چهارم_قسمت_پایان#

 

 [۲۱:۴۷ ۱۸,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 پنجم_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 

 پرید دهنم از ببخشید.....شده؟وای چی کجا؟بگو:گفتم

 بیرون خانه از و زد پوزخند.... حسی هیچ بدون بود آروم و خونسرد نگاهش

 طول و عرض.....بچم. کنم چیکار حاال خدایا......نارین شی الل ای......رفت

 در زنگ اینکه تا بودم مرگ حال در استرس از و میرفتم رو قدم را خانه

 داشت آغوش در را رادمان که حالی در رادمان پرستار بهار و شده زده خانه

 راحت اینقدر حرفم آن از بعد نمیکردم فکر کردم تعجب......شد خانه وارد

 .....گرفتم آغوش در را رادمان و رفتم طرفش به....بیاورد را رادمان

 شد؟ بودید؟چی رفته اکج-

 برگشتیم بعدم و زدن چرخ ها خیابان توی کم یه خانم هیچی-

 ......کردم مرخصش و دادم تکان را سرم
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 فراموش را حرفم دیگر اینکه خیال با من و نبود خبری رها از روزی چند

 ساعت فرستاد پیغام بعد ی هفته یک اینکه تا میگذراندم را روزهایم کرده

 مجبور ولی بروم آنجا به نداشتم دوست.......اش هخان برم شب هشت

 یکی فشردم را زنگ تا و بودم اش خانه در جلوی هشت ساعت راس.....بودم

 میکرد بررسی را تاپایم سر که نگاهش از.....کرد باز برایم را در هایش آدم از

 یاسی باز یقه تاپ یک که انداختم لباسهایم به نگاهی یک.....شدم منزجر

 را شالم و بودم کرده تن رویش را نازکم نخی مانتوی و بودم پوشیده کمرنگ

 رها دورم پریشون لختم و بلند موهای و بودم انداخته موهایم روی آزاد

 ......بود

 کجاست؟ رها: گفتم بلند صدای و حرص با

 رها آقا: گفت خشن و پرید باال ابرویش تای یک

 تاریک راهروی این چقدر....شدم خانه وارد و دادم هلش عقب به آرنجم با

 !!!بود انگیز وهم

 !!!!است طویله مگه کجا؟ هوشا: گفت سرم پشت از مردک

 افزودم قدمهایم سرعت به همین برای نمیدیدمش هم زدن حرف الیق حتی

 دیدن با و چرخاندم را دستگیره زدن در بدون و رسیدم رها اتاق در پشت تا

 و بود نشسته صندلی روی در وبرویر رها......کردم هنگ روبرویم ی صحنه

 با....میبوسیدند را هم و بود نشسته پاهایش روی بلوند مو دختر یک

 عکس چه نمیدانستم لحظه آن در.......میکردم نگاهش شده گشاد چشمهای
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 روی از را دخترک و افتاد من به نگاهش رها وقتی فقط بدهم نشان اعملی

 که مردکی آن......بستم را اتاق در و کردم گرد عقب فورا کرد بلند پاهایش

 که حالی در دار معنی و بود داده تکیه دیوار به بود کرده باز برایم را در

: گفت گذشتم کنارش از وقتی و میکرد نگاهم داشت لب گوشه پوزخندی

 گرخیدی؟ چیه

 سرجایم و شنیم سرم پشت از را رها صدای که ندادم جوابشو هم باز

 فرمان راحت اینقدر که صدا این از داشتم ترس چقدر......شدم میخکوب

 .......بودم بردارش

 ببینم وایسا-

 با......اتاقش داخل بروم کرد اشاره....میکند نگاهم برزخی دیدم و برگشتم

 اینکه با و میپوشید را تاپش داشت دختر آن.......شدم اتاقش راهیه اکراه

 بیرون اتاق از اشتد که موقعی فقط و نداشت زدن حرف جرات بود حرصی

 و شدم عصبی واقعا حرکت این از......شد رد و زد ای تنه من به میرفت

 موهای آن و برنگردم تا بکشم عمیق نفس کردم سعی و بستم را چشمهایم

 اتاق در شدن بسته با.......نکوبونم صورتش توی و نکشم را انگیزش نفرت

 بشی؟ وارد و یبزن در میگیری یاد کی:گفت که شنیدم را رها صدای

 آید می نزدیکم که بود این از نشان هایش قدم صدای

 باشی نداشته دوست که ببینی چیزی ممکنه-
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 بود آور چندش واقعا آره: گفتم بسته چشمهای همون با

  بستی؟ را چشمات چرا حاال: گفت و زد داری صدا پوزخند

  تا.....تا....تا بشم آروم میکنم سعی دارم-

 اینجا؟ بیام گفتی چرا: گفتم جیغ با و کردم باز رصح با را چشمهایم

 جلوی و کشید بیرون کاور یک و کمدش سر رفت بلند های قدم با

 من برای امشب....مهمانی میریم هم با امشب: گفت و گرفت چشمهایش

 برسه دستم به مهمی ی محموله قرار مهمه خیلی

 همون با برات تمنیس خوبی پارتنر من! برو خودت داری؟ چیکار من با خب-

 برو طالیی مو

 نزار کنم چیکار که من به نمیگی تو: گفت و کشید هم در را صورتش رها

 بشم عصبی

 نمیااااااامممم:گفتم و زدم کمرم به را دستم و کشیدم پوفی

 از قبل که رفتم در سمت به و کردم پشت بهش ای دیگه حرف هیچ بدون و

 با نه: گفت و کشید و گرفت را دستم برسد در ی دستگیره به دستم اینکه

  بیزارم ازش که چیزی زد حرف زیادی باید تو

 خودش کمد سمت رفت و کوفت ام سینه روی خشونت با را لباس کاور

 ......نداریم وقت زیاد که بکن کاراتو زود هم تو میشم حاضر من تا-
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 داد ادامه و کرد تن به سفیدی پیراهن و آورد در تن از را تیشرتش

 رقیبام نیست امن زیاد محیطش چون نمیخوری جم من کنار از بامش-

 کاری پس کنن کنسل را امشب قرار و بزنن بهم آسیبی میکنن سعی خیلی

 بیوفته اتفاق این که نکن

 اش مهمانی شلوار تا آورد در پا از را شلوارش بود من به پشت که همانطور و

 میرم بشم حاضر یتونمنم اینجا: گفتم و کردم پشت بهش حرص با بپوشد را

  خودم خونه

 نمیری جا هیچ: کشید فریاد رها

 میجوید را لبش و میکرد نگاهم عصبی کردم نگاهش وقتی

 

 [۲۱:۴۷ ۱۸,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 روی را لباسم.....بشوم پشیمان که نزنم حرفی تا فشردم هم روی را لبهایم

 که کردم نگاه را اتاق دور تا دور و انداختم اش ساده چوبی ی نفره دو تخت

 شنیدم سر پشت از را رها صدای نداشتم توصیفش برای سادگی جز چیزی

 .....نیست شاهانه تو اتاق مثل-

 سرش توی چی میفهمیدم کاش ای.....کرد نگاهم کمی و داد تکان را سرش

 اینقدر گاهی فقط گاهی که هست خاکستریش نگاه آن پشت چی و میگذرد
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 خودم فکر از.....ملوس ی گربه بچه یک مثل درست دمیکن انگیزش ترحم

 خیلی و بپرد باال رها ابروی شد باعث که نشست لبم ی گوشه لبخندی

 چرونی چشم خیلی:بگوید و کنه نگاهم خاص

 ای بسته گوش و چشم دختر....ماسید لبانم روی خنده شدند گرد چشمهایم

 با بودم ساله سی نز یک برعکس بشوم سفید و سرخ حرفها این با که نبودم

 شبش هر من چشم از دور که تمام چی همه مرد یک با زندگی سال شش

 میز پشت و کردم پشت بهش و کشیدم آهی.....میکرد صبح زن یک با را

 به کمی یک....آلودش خاک و کثیف ی اینه آن با نشستم محقرش آرایش

 بتونم که زمیلوا نه دارم آرایشی لوازم نه من: گفتم بعد و کردم نگاه خودم

 کنم درست موهام

 

 یک و کمدش سر رفت میببست را پیراهنش های دکمه که همانطور

 وقت که شو آماده زودتر: گفت و گذاشت جلویم و کشید بیرون پالستیک

  نداریم

 رفت بیرون اتاق از و

 از!!!! بود ممکن غیر این!!!! آرایشی لوازم از پر که دیدم و کردم باز را کیف در

 !!!!بود کرده خرید میکردم استفاده همیشه که رندیب همان
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 از نمیدانم شدم سرخ واقعا بود کیف توی که زیری لباس ست دیدن با

 لخت و صاف به که موهایم!!!هایم لباس همرنگ!!!!مشکی!!!!خجالت یا حرص

 کردن عوض موقع و کردم آرایش کمی نداشت کردن درست به نیازی و بود

 کردم چک را ها دیوار و کردم نگاه را اتاق دور تا ورد ازهمه اول هایم لباس

 دادم ترجیح...نشد من دستگیر چیزی که باشد نداشته دوربین ببینم تا

 هایم لباس همین برای نیست اتاق در دوربینی کنم فکر و باشم بین خوش

 رها این اگر بود العاده فوق لباس......ایستادم آینه جلوی و کردم عوض را

 یک حتی وقت هیچ کوروش میشدم عاشقش شک بدون نبود رها این واقعا

 حسرت سر تا سر کوروش با ام زندگی.... نخرید برایم هم جوراب جفت

 شدن داشته دوست یک حسرت....عاشقانه نگاه یک حسرت....بود

 آغوشی هم یکبار فقط اینکه حسرت...آمیز محبت حرفهای حسرت....ساده

 به دستی.....باشد خودش تن طرع تنش عطر و باشد من پیش هواسش

 مثل کسی با باید که هم حاال....سوخت خودم حال به دلم و کشیدم موهایم

 میفهمیدم را آرامش طعم داشتم که بود سال یک تازه باشم درگیر رها

 رها شدن وارد با.....بود دلم به چیزها خیلی حسرت هم هنوز هرچند

 نه خورد جا دیدنم از نه که شد رهایی جمع هواسم و کشید پر فکرهایم

 کرد نگاهم حتی

 ای؟ آماده-
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 رنگ سیاه لباس آن در حتی بودم زیبا....انداختم آینه در خودم به نگاهی

 تکان سر و کردم نگاه رها به تفاوت بی.... بودم شده هم گیر نفس حریر

 ....دادم

 ....بیوفت راه گفت و زد چنگ را اش گوشی تختش کنار تختی پا روی از

 وارد میشد خانه وارد مستقیم که دری از همیشه من و بود بر دو هخان

 حیاط وارد و کرد راهنماییی خانه پشت به را من رها االن ولی میشدم

 بود پر زمین روی و بودند کشیده فلک به سر درختهای از پر حیاط.....شدیم

 برعکس که استخری یک و.....نشده هرس هرز های گیاه و درخت برگ از

 سیاه بنز یک که ماشینش سمت به رفتیم......بود آب از پر و تمیز متصور

 .....میکردم تعجب بود ای دیگه رنگ سیاه از غیر اگر....بود رنگ

 ثانیه بیست که ممتد بوق یک بعد و بوق تک و ایستاد بزرگ در یک پشت

 وارد ما و شد باز نگهبان تا دو توسط فورا در که زد کشید طول

 میرقصیدند عده بود ها مهمانی همه مثل نداشت گفتنی چیز هیچ.....شدیم

 که چیزی.....میکردند نگاه هم به ساکت هم ای عده میزدند حرف ای عده

 خود با و بود چسبیده محکم را من دست که بود رهایی بود توجه قابل

 و جالل همه آن رسیدیم باغ پشت به وقتی.....میبرد باغ پشت به و میکشاند

 تونل تا سه اطرافش که گرد استخر یک......کرد خیره را ایمچشمه جبروت

 و قرمز و آبی رنگهای با جا همه و میشد واردش رود مثل آب که داشت قرار

 صندلی یک روی بود نشسته مرد یک استخر باالی.....بود شده نورانی نارنجی



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

36 
 

 نگاه آن با مرد آن دیدن با بودن کنارش هم دختر تا چند و بلند پشت

 افتادم خوانده پدر یاد سردخون

 

 بازی این آدم من......میترسیدم راستش....شدم خیره روبرویم به و ایستادم

 .....بود ترسناک زیادی نگاهش آن با مرد آن......نبود اینجا من جای.....نبودم

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_پنجم_قسمت_پایان#

 

 [۱۹:۴۰ ۲۱,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 شمش_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 و گذاشت کمرم پشت را دستش ام شده میخ جایم سر که دید وقتی رها

 زده؟ خشکت چرا:کرد زمزمه گوشم زیر و داد هلم جلو به آرام

 آرام دلم ولی....بفهمم نگاهش از را حمایت میخواستم انگار....کردم نگاهش

 دست صمیمی باهاش رها رفتیمگ قرار خوانده پدر روبروی وقتی....نمیگرفت

 با.....حقارت و نفرت از بود پر نگاهم و ایستادم سرجایم خشک من ولی داد

 زیر را سرم....بودند کرده درست قصر خودشان برای ها آدم کردن بدبخت
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 و خشک صدای با که ساییدم هم روی حرص از را هایم دندن و انداختم

 دمکر نگاهش خیره و کردم بلند را سرم محکم

 خوشبختی یعنی بودن رها کنار.....آمده در تو نام به قرعه امشب پس-

 که نشست لبانم روی پوزخند

 دکتر خانم اومدی خوش خیلی:گفت و کرد ای خنده خوانده پدر

 را من پس شد خیس دستهایم کف و ریخت قلبم دکتر لفظ شنیدن از

 سکوت هم باز!!!!!زار لجن این توی کردم گیر خره خر تا یعنی این میشناخت

 ندارم زدن حرف قصد دید وقتی و جوابش بود

 دوزاده ساعت از قبل تا بگذرونید خوش حسابی و برید: گفت رها به رو

 از شدن دور با که گرفت شکل ذهنم در سوال تا هزار حرف این شنیدن با

 پرسیدم هایش معشوقه و خانده پدر

 بشه؟ چی قراره دوزاده ساعت از بعد-

 شد باز زبونت پس:گفت و انداخت همب نگاهی نیم

 بده منو جواب-

 میفهمی: داد جواب سرد

 باید بفهم اینو مادرم یک من: گفتم و کوتاهش جواب این از کشیدم پوفی

 باشه خونه دوازده تا
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 پسرت با نه میکنی صبح من با را امشب: گفت خونسرد خیلی هم باز

  ایستادم جایم سر و زدم یخ حرفش این با

: گفت و چرخید پا پاشنه روی آهسته و ایستاد ام ایستاده من ددی وقتی

 زد؟ خشکت باز چیه؟چرا

 اصال نمیچرخید زبانم انگار نکردم پیدا ای کلمه هیچ و شدم چمهایش میخ

 !بگم؟ میتونستم چی میگفتم؟اصال باید چی

 و کرد تر زبانش با را لبش و کرد ریز را چشمهایش که دادم فرو را دهانم آب

 نمیخورمت نترس :گفت

 خوانده را ذهنم او شاید و کردم خودم پیش که فکری از.....زد پوزخند و

 پیش برم باید.....باید رادمان میدونی...رادمان: گفتم فورا و شدم شرمگین

 رادمان.....رادمان

 از حرص با....کنم کامل را ام جمله نمیتونستم جوری هیچ من خدای وای

 و میکوبیدم زمین روی را پایم محکم که طورهمان و زدم کنارش راهم سر

 پنج پسر و مادرم یک من که نمیفهمی نه نمیفهمه:گفتم برمیداشم قدم

 داره نیاز من به ام ماهه

 رها از ولی نشستم و کردم پیدا خالی میز یک رسیدم جشن فضای به وقتی

 دستش جام تا دو که حالی در بعد ی دقیقه بیست اینکه تا.....نبود خبری

 بخور: گفت و نشست کنارم و آمد بود
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 .....دادنش دستور این از داشتم نفرت

 نمیخورم مشرب۰

 است آبمیوه چیه؟ مشروب!!! منحرفه فکرت اینقدر چرا تو-

 راست....خوردم ازش کمی و برداشتم و انداختم میز روی های جام به نگاهی

 الکل ای زره بدون بود آبمیوه میگفت

 متنفرم میخورن مشروب که زنهایی از گرفتم میوهآب تو برای البته: رها

 میگیره الکل بوی دهنشون که مخصوصا

 ......میشد بدنم اعضای تک تک دار و بود میخ نگاهش 

 بی نبود حساس اینقدر کارم اگر بعدش حال و ام مایع این عاشق خودم اما-

 بره یادم کل به کوفتی زندگی این تا میشدم الخمر دائم یک شک

 حال برای تو ساختیم خودمون دستهای با ما که چیزیه همون زندگی-

 مقصری خودت امروزت

 فک و رنگ قرمز رگهای موی آن از شد پر و شد عوض نگاهش فورا

 دندان زیر را من انگار که میفشرد هم به طوری را فرمش خوش مستطیلی

 .....میجود هایش

 نارین شو خفه-
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 لبم روی لبخند من چرا یدانمنم ولی زد جدی و خشن خیلی را حرف این

 صدا را اسمم که بود بار اولین برای که بود این از شاید.....نشست

 هم شاید....بود گفته صالبت با و محکم را نارین این چقدر.....نارین.....میزد

 خوردنش حرص آره.....بودم کرده اش عصبی که بود این بخاطر لبخندم

 بود شیرین برایم عجیب

 ده از بیش موقع آن تا که....شب دوزاده ساعت تا نیوفتاد اصیخ اتفاق دیگر

 را بود من قرار بی نهایت بی که رادمان احوال از و گرفتم تماس بهار با بار

 دست داد و کرد خاموش را ام گوشی و شد عصبی رها آخر دست که گرفتم

 دنبالش و شدم عصبی حرکتش این از.....بود همراهش که هایی آدم از یکی

 بده پس را ام گوشی!!! میکنی؟ چیکار داری: گفتم و افتادم اهر

 میکنم حتما اینکارو شد تمام باهات کارم وقتی-

 هفت نزدیک االن و شبه دوزاده نزدیک ساعت االن هستم پسرم نگران من-

 دورم ازش که ساعته

 عادت باید کم کم....نیوفتاد اتفاقی هیچ بودی دور ازش تمام روز دو قبال-

 کنید

 خونه برگردم باید االن همین من بفهم اینو نمیکنم عادت-

 دیگه ی کلمه یک فقط هیس: گفت و گذاشت اش بینی روی را دستش

 میشه تمام صبرم بگی



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

41 
 

 درررک به:گفتم عصبی و دادم فشار هم روی را چشمهایم

 خیلی و ایستاد میرفت باغ سمت به داشت و بود من به پشتش که همینطور

 تمام معامله این کن صبر کن، صبر: کشید فریاد و رگشتب طرفم به سریع

 و کشید صورتش به دستی و کشید نفسی......وگرنه باشم آروم باید االن بشه

 میشه چی میگم بهت قرار این از بعد: گفت

 

 [۱۹:۴۰ ۲۱,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 رفتن پای.....بودم شده خشک جایم سر همانجا....رفت و کشید را راهش و

 نگرانم رها تهدید هم میزد را رادمان شور دلم هم....داشتم استرس.....نداشتم

 نفرت های آدم از یکی که میچرخیدم خودم دور مستاصل همینطور....میکرد

 بریم؟: گفت و آمد رها انگیز

 کجا؟-

 خونت میرسونمت-

 جایی سمت افتادم راه و شدم خوشحال سوخته برایم دلش رها اینکه فکر با

 هم گفتن خان رها: گفت حمید که بودند کرده پارک را ها شینما که

 چون بردارید را روزه سه سفر یک برای نیاز مورد وسایل و ببینید را پسرتون

 سفر برید روز سه تا قرار
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 را تهدیدش داشت.....نبود دلسوزی آدم رها.....کشید پر خوشحالیم ی همه

 ....میکرد عملی

 بریم؟ قراره کجا: نالیدم

 میدونمن-

 میارم همراهم هم را پسرمم-

 خطرناکه که میدونید نیست ها بچه جای ما کار توی:گفت و زد پوزخندی

 ی نقطه رها.....میشدم اینطوری استرس موقع همیشه....شد سر انگشتانم سر

 من نه....بود مرگ مثل!!!!روز سه....بود من ضعف رادمان....میدانست را ضعفم

 شده بردارش فرمان راحت چقدر.....نرم میتونم مگه....نمیرم جایی هیچ

 .....بودم

 به.....بود کرده پر را خانه کل رادمان ی گریه صدای خانه رسیدم وقتی

 و فشردمش خودم به و کشیدمش بیرون بهار دست از و دویدم سمتش

 مامان نفس جانم مادر جان: گفتم

 گرفت سر از را گریه و کرد بغض بعد و کرد نگاهم کمی

 چاره که شاهده خدا نداشتم ای چاره ولی عزیزم میدونم مامان از نکن هگل-

 اول که گذاشتم دهانش در  را ام سینه و نشستم کاناپه روی......نداشتم ای

 خوردن به رازی نوازش و ناز کمی از بعد ولی بود کرده قهر انگار نمیخورد

 بارهدو عمر من به انگار مکیدنش از که خدایا.....شد جونم شیره
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 و بود رادمان به دادن شیر همین ام زندگی ی لحظه بهترین شاید.....میدهی

 حرفش رها نکردم پیدا رها کردن رازی برای راهی کردم فکر هرچی.....بس

 از ناچار.....نداشتم مقابله برای سالحی هیچ برابرش در من و نمیشد تا دو

 که گرفتم تماس اسوش با بعد و ببندد برایم کوچکی ساک تا خواستم بهار

 پیچید گوشی در آلودش خواب صدای بوق چندین از بعد

 نارین؟-

 سوشا؟خوابی الو-

 خوابم که معلومه کردی نگاه ساعتت به نفس شده چی-

 لطفا زود اینجا بیا شو بلند سوشا اوف-

 افتاده؟ اتفاقی رادمان برای شده چی-

 ....فقط خوبیم ما نه نه-

 بدهم ضیحتو چطور را رفتنم نمیدانستم

 میگم بهت اینجا بیا-

 حریر مانتوی با سفید ی ساده تاپ یک و کردم عوض را شب لباس آن

 عطر کمی عادت طبق و کردم تن به صورتی شال و سفید شلوار و جلوباز

 صدای موقع همان که کردم پاک کن پاک آرایش با را مهمانی آرایش و زدم

 رفتم یرونب اتاق از و شنیدم را بهار با سوشا زدن حرف
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 سالمتی؟ به کجا:گفت و کرد نگاهم دقیق سوشا

 نپرس لطفا-

 بگویم دروغ نمیتوانستم سوشا به.....کرد نگاهم گستاخ کمی و گیج

 من و.....میداد تشخیص راحت را دروغ و راست بین فرق و بود روانشناس

 بودم رو دست کف مثل برایش

 بی وقته زده؟چند غیبت کجا عصر از امروز هست معلوم نپرس چی یعنی-

 شده؟ چی بفهمم نباید من میشی غیب خبر

 بگم نمیتونم نه نه-

 چیز همه وقتش به بگم نمیتونم سوشا ببین: گفتم فورا که کرد نگاهم دلگیر

 میفهمی را

 وسطه کسی پای-

 دیوونه نه: گفتم و کششیدم هم در را صورتم

 چی؟ پس-

 بگم نمیتونم میگم دارم خدااااا ای خدا ای-

 و کرد اشاره بهم چپش دست با و برد فرو شلوارش جیب داخل را شدست

 که میکشی بیرونم خونم از شب یک ساعت بیخود پس ام غریبه اگر: گفت

 ات بچه پرستار بشم بیام
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 را رها حرص حتی کرد ترم عصبی بودم عصبی بود بس صبر اینهمه بود بس

 کردم خالی کشیدم وسوشا سر که فریادی با هم

 نیار منم اسم دیگه نکن نگاه سرتم پشت دیگه و ات خونه وبر برگرد-

 پیش را حرکاتم ی همه و بود روانشناس چون نخورد جا فریادم صدای از

 نگرانتم فقط من: گفت تر مالیم کمی و زد پوزخندی فقط میکرد بینی

 ات خونه برگرد و نباش نگرانم-

 نیستی وزر چند بگو نیست زدن حرف برای خوبی وقت االن خب خیلی-

 امیدوارم البته روز سه کنم فکر-

 میری؟ کجا:گفت و داد تکان را سرش

 نمیدونم:گفتم آهسته

 فکر کرد نگاهم جوری یک سوشا که گفتم بیچارگی با را نمیدونم این اینقدر

 برانگیز ترحم واقعا که ترحم با هم شاید مهربانی با هم شاید دلسوزی با کنم

 .....بودم

 میکنی؟؟ چیکار خودت با داری: کرد زمزمه سوشا

 .....بگیرم را اشکم از پر ی کاسه آن ریزش جلوی تا گزیدم را لبم گوشه

 باش رادمان مراقب: گفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 کاش بود مرگ مثل روز سه هم آن رادمان ندیدن نریزم اشک که نشد نشد

 .....میموردم

 روز سه فقط....براش باش پدر....پسرته کن فکر.....کن فکر: گفتم هق هق با

 تنش بوی تنش، بوی که خدا وای.....بوییدم و بوسیدم و کردم بغل را رادمان

 غر و کرد اخمی خواب در که چلوندمش کم یک بود نشدنی توصیف

 زمزمه گوشش کنار و بوسیدم را اش پیشانی و زدم لبخند گریه بین....زد

 امیدم دارم میام،دوستت زود: کردم

 

 [۱۹:۴۰ ۲۱,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 نگاهش و برمیگشتم اگر خروج در سمت رفتم و دادمش بهار دست به

 آنجا به رها تا رفتم بیرون خانه از......نداشتم رفتن پای صد در صد میکردم

 آمدنش منتظر کوچه در و نشستم ام ماشین توی.....نبیند را او سوشا و نیاید

 پارک اش خانه جلوی را ماشینش و شد پیدایش ساعت نیم از بعد که شدم

 وقتی....آمد ماشینم سمت به و شد ام متوجه تا زدم چراغ برایش که کرد

 الکل شدید بوی کرد جلب را توجهم که چیزی اولین بست را در و شد سوار

 بود

 شده ترسناک خونی های رگه آن با که کردم نگاه چشمهایش به و برگشتم

 ....بود
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 بریم؟ قراره کجا-

 دنبالت ات خونه میومدم ماشین توی اومدی چرا-

  بیای نمیخواستم-

 چرا؟-

 ببینه را تو سوشا نمیخواستم چون:گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 میکرد؟؟ غلطی چه اونجا سوشا-

 نگاهش گیج و خوردم تکان جایم در کشید که ای عربده صدای از

  میکرد نگاهم میکرد قروچه دندون که حالی در و عصبی.....کردم

 سپردم بهش را رادمان: دادم جواب فورا

 اون به چرا-

 پدرشه چون....چون-

 و زد پوزخندی رها....آمد ذهنم به که بود جوابی ترین دست دم این انگار

 کرد نگاهم ساکت

 داشت حرف تا هزار نگاهش این که

 گفتم هم قبال پدرشه:گفتم من من با

 باشه ات بچه پدر اون داری اصرار چرا نمیدونم: گفت و زد ای قهه قهه
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 بیام و کنم عوض لباس برم تا بمون همینجا: گفت بزنم حرف خواستم تا

 دادم پایین را شیشه....ماشین شیشه به زد و برگشت ربع یک از بعد و رفت

 میریم من ماشین با شو پیاده:گفت که

 .....شدم ماشینش سوار و برداشتم را ساکم

 احمدی_لهها_ببافیم_رویا_بیا_ششم_قسمت_پایان#

 

 [۲۳:۲۱ ۲۳,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 هفتم_قسمت#

 بیافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 جنوب سمت به میره فهمیدم میرفت که مسیری روی از افتاد راه که وقتی

 اصفهان به که خیالم به کرد رد هم را قم که ساعت دو از بعد و قم و شهر

 از بعد که شد فرعی جاده یک وارد و پیچید خروجی یک داخل اما میرود

 درخت از پر جاده وقتی و شد باغ یک وارد و گذشت روستایی از ساعت یک

 پیاده:گفت و داشت نگه کاهگلی ی خانه یک جلوی را ماشین کردیم رد را

 شو



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

49 
 

 هم روی چشم نمیتوانستم کنجکاوی و ترس روی از ولی بودم خسته خیلی

 با تاپ که منی برای بود سرد هوا گرفت لرزم شدم پیاده اکراه با.....بگذارم

 و رفتم باال را پله تا دو و برداشتم را ساکم.....داشتم تن در نازک مانتونی یک

 داشت روبرویم از رها شدم تاریک ای خانه وارد و شدم رد کوتاه چوبی در از

 اینجا: گفت شد نزدیک بهم وقتی فهمیدم موبایلش نور از را این و آمد می

 کنم روشن را برق موتور برم باید نداره برق

 وهم آنجا فضای ولی نمیترسیدم تاریکی از......کرد رها تاریکی در را من و

 گرگها ی زوزه صدای با میپیچید درختها البالی که باد صدای....بود انگیز

 را وحشتناکی تصاویر و بود افتاده ها دیوار روی درختها سایه بود شده قاطی

 هم  به را هایم دندان.....بیابان وسط قدیمی خانه کی.....بود آورده جود به

 حس.....بود فایده بی هرچند باشم مسلط خودم به تا کردم سعی و فشردم

 اینکه فکر با ولی بود ضعیف خیلی حسش خورد تکان پایم زیر چیزی کردم

 در جلوی از کمی و کشیدم جیغ بلند باشد چیزی عقربی ماری ممکنه

  شدم خشک جلویم جسمی دندی با که گرفتم فاصله

 برگشت رگهایم به خون انگار رها صدای شنیدن با که

 منم نترس-

 کردم سکته ترس از من خدای اوف....اوف: گذاشتم ام پیشانی روی را دستم

 خالیه نفتم ی بشکه نداره نفت برق موتور: گفت من حال به تفاوت بی 
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 .....کردممی سکته ترس از صبح تا حتما.....داشتم کم را همین

 تاریکه خیلی اینجا ولی: نالیدم

 نمیداد اجازه غرروم ولی شد حبس ام سینه در نفس من و  شد دور ازم

 وقتی و آمد بیرون نفتی چراغ یک با دقایقی از بعد نزاره تنهایم بگویم بهش

 راحتی نفس..... شد نورانی و روشن جا همه کرد روشن را چراغ فندک با

 کشیدم

 مدنبال بیا: رها

 تخت یک که شدیم وارد و کرد باز را آن بود در یک خانه هال راست سمت

 بود اتاق باالی نفره دو

 بخوابی اینجا میتونی: رها

 میخوابی کجا تو: گفتم فورا

 نداریم خواب برای ای دیگه جای-

 میشدم عصبی نمیکرد دستگیرم هیچی که هایش جواب طور این از

 تخت کنار رفتم و انداختم ساکم روی و دمآور در را شالم و مانتو تفاوت بی

 کی من از قبل نمیدانم...بخوابم تخت این روی نمیتوانستم من نه......ایستادم

 بودم گفته بهار به کاش ای....انداختم نگاهی اتاق اطراف به....خوابیده روش

 ....بذاره هم مالفه برایم
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 میکنی؟ فکر چی به:رها

  کردم نگاهش ساکت

 شده عوض امروز همین ها مالفه نباش تخت یزیتم نگران:رها

 نکرده چک را نفت ی بشکه چرا حمید نمیدونم فقط: کرد زمزمه لب زیر و

 و کشید دراز تخت روی گرمکن شلوار و مشکی جذب تیشرت همان با

 عمیقش های نفس صدای زود خیلی و گذاشت چشمهایش روی را دستش

 زود خیلی و کشیدم دراز تخت ی گوشه راحت خیال با و رسید گوشم به

 مهمترینش که داشتم خوابیدن راحت این برای زیادی دلیل و برد خوابم

 بود حدم از بیش خستگی

 که اتاقی دیدن با و شدم بیدار خواب از میخورد چشمهایم در که نوری با

 و لرزاند را دلم کنارم در رادمان نبودن و افتادم دیشب یاد بودم درش

 اتاق از.....رهاست دست موبایلم افتاد یادم که بگیرم ستما سوشا با خواستم

 کردم صدا نبود هم حال در ولی رفتم بیرون

 کجایی؟ رها....رها-

 ولی شدم آشپزخانه وارد و گذشتم داشت شکل هالل سقف که راهرویی از

 بیرون خانه از و کردم باز را چوبی در از و برگشتم را راهرو.....نبود هم آنجا

 کردم داص.....رفتم

 رهااااااا-
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 شنیدم سرم پشت از را صدایش که

 میزنی داد چرا-

 سوشا با باید بده گوشیم:گفتم و کردم نگاه برنزش صورت به و برگشتم

 بگیرم تماس

 آقای: گفت و گذاشت دستم توی را ام گوشی و جیبش داخل کرد دست

 تمگف بگیره تماس باهات نباید و منی با روز چند گفتم گرفت تماس پدر

 بشه خلوتمون مزاحم کسی ندارم دوست

 کردم نگاهش بهت با و کردم گرد را چشمهایم

 کردی؟ چیکار تو....تو-

 دیگه گفتم-

 سوشا به من حاال نمیفهمی نه میفهمی اصال:نالیدم و موهایم بین زدم چنگ

 شناختت؟....بگم چی

 کردم معرفی را خودم آره-

 کشیدم داد و رسیدم انفجار حد به واقعا حرفش این با

 بکنی؟ غلطی همچین کردی جرات چطور!!!!!!کردی؟ معرفی خودتو-

  نمیدونی خودت حد در منو نکنه.....میگی چی بفهم-

  کردم پشت بهش و بستم را چشمهایم و دادم تکان را سرم
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 ندادی؟ جواب-

 از چی زندگیمممممم به زدی گند:کشیدم فریاد بسته چشمهای با همانطور

 میخوای جونم

 

 [۲۳:۲۱ ۲۳,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان مانر

 و رفتم فرو آغوشش توی که بود نیامده بیرون دهانم از کامل حرفهایم هنوز

 بدنش کرد آنالیز مغزم که چیزی تنها داد ام تکیه سرم پشت دیوار به وقتی

 هلش عقب به آمدم تا!!!!داشت تب انگار....بود داغ آتش کوره عین که بود

 بست....میکرد غلطی چه داشت!!!!شد قفل بدنم ی ههم نه که لبهایم بدهم

 به تجاوز!!!!نبود بست ام خانه به تجاوز!!!!نبود بست زندگیم به تجاوز!!!نبود

 هم را جسمم فقط، نه که روحم میخواست!!!!!نبود بست ام مادری حریم

 دنیا این در که بود چیزی آخرین این نه!!!!کنه تسخیر

 که کوروش تو به لعنت!!!!من خدای!!!!بوسه این ولی!!!!ولی!!!!میخواستم

 همه داشتم دوست!!!!!گذاشتی دلم به هم را شدن بوسیده اینگونه حسرت

 ابد تا و کنم فراموش را بودنم را،نارین بودنش رها.....کنم فراموش را چیز

 این همه با.....کنم تغزیه لبانش از و بمانم آغوشش تنگ حصار همین توی

 و  فشردم اش سینه روی را دستم ها نیاز این ی مهه با....ها خواستن

 نه....شیرین حس....حس آن و را لبش اکراه با رها که  چرخاندم را صورتم
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 را دهانم آب......تو به اه نارین اه اه.....انگیز نفرت حس نه.....آور عذاب حس

 نکن اینکارو: کرد زمزمه و چسباند ام پیشانی به را اش پیشانی رها...دادم فرو

 های نفس از را هواسم تا بود این ام سعی همه و کشیدم دندان زیر را لبم

 .....کنم پرت میخورد صورتم به که داغش

 میخوامت من-

 میکنم خواهش....رها برو-

 میخوامت میگم دارم لعنتی:گفت و فشرد دستش توی را بازویم

 نمیخوام من که کن درک:گفتم و کردم جمع را توانم همه

 لرزش از چشمات دزدیدن از این مایلی من به هم تو که میدونم!!!! میخوای-

 پیداست صورتت سرخی از تنت

 !!کنی؟ تجاوز بهم میخوای رها نکن اینکارو-

 مکینی وسوسم داری تو ولی....نکردم اینکارو حال به تا پستیم ی همه با-

 بکنم اینکارو که

 خط آخر به اینطوری:گفتم و دادم تکیه سرم پشت دیوار را سرم

 میکشم خودم....میرسونیم

 داری: کرد زمزمه و چسباند صورتم چپ طرف به را صورتش راست طرف

 میزنی بلوف
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 فرش روی شدن کشیده از کمرم......نشد من طرف از حرفی منتظر دیگه و

 دیوار به را دستم و اتاق ی گوشه کشیدم را خودم.....میسوخت هال کف زبر

 اشک انگشت نک با و کردم جمع شکمم توی را مپاهای.....نشستم و گرفتم

 کودکی حس.....خودم از بیشتر بودم عصبی.....کردم پاک را چشمم ی گوشه

 شیرینی آن خوردن از و خورده شیرینی مادرش از اجازه بی که داشتم را

 به نبود!!!!بود تجاوز رابطه این....دارد وجدان عذاب حاال ولی برده لذت خیلی

 را خودم زنیت جایگاه بار اولین برای انگار ولی بود جبارا نبود که خدا

 کرد رفتار واقعی مرد یک مثل رها بودم زن واقعا رها با رابطه توی فهمیدم

 باز را چشمهایش رها......را نزدیکی این نمیخواستم نیازم ی همه با هرچند

 ریز را چشمهایش دید کردن گریه حال در اتاق ی گوشه را من وقتی و کرد

 میکرد نوازشم آروم که همینطور و کرد دراز طرفم به را دستش و کرد

  کن عادت ات تازه شرایط به من با زندگی به من به....کن عادت:گفت

 پاهایم روی را سرم...نمیکنم عادت..... شد گم راهرو پیچ توی شد بلند

 زندگیم سر به چی داشت......نمیکنم عادت وقت هیچ......زدم هق و گذاشتم

 هست هم قاچاقچی که تنها مرد یک با بیابون این توی اینجا من...میومد

 که گرفتم تماس سوشا با و برداشتم میز روی از را ام گوشی!!!!!..دارم چیکار

 پیچید گوشی توی اش خسته صدای بوق دومین با

 سوشا-

 بله؟-
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 خوبه؟ حالش خوبی؟رادمان-

 باش راحت تو خوبیم دو هر-

 نزن حرف اینجوری:گفتم لرزون دایص با و ترکید بغضم

 روی آدم ترین منفور با که آفرین خوبه؟بگم بزنم حرف چطور:گفت حرص با

 کردی؟نارین فراموش جایگاهت خودتو تو ریختی؟نارین هم روی زمین

 داره نیاز بهت رادمان برگرد

 برمیگردم بود هرجوری فردا تا-

 حافظخدا باش خوش باش: گفت و داد بیرون را نفسش سوشا

 عقب به موهایم و کردم پرت را ام گوشی.....کرد قطع سریع را تماس و

 با که میبرد خوابم داشت....کردم خفه گلوم توی را هقم هق و کشیدم

  کردم باز را چشمهایم رها صدای شنیدن

 ......ناهار بیا و بگیر دوش یه برو شو بلند نشستی اینجا که هنوز-

 ظهره از بعد چهار ساعت اوف:گفت میرفت آشپزخانه سمت به که همانطور

 میکنی؟ ضعف نخوردی هم صبحانه نارین شو بلند

 اولین!!!!بود نگرانم نشست لبم ی گوشه آگاه خود نا خیلی محو لبخندی

 فرق سوشا نگرانی با نگرانی این ولی!!!!!نفره اولین سوشا از بعد شاید!!!!نفره

 !!!داره
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 احمدی_الهه_بیافیم_رویا_بیا_هفتم_قسمت_پایان#

 

 [۱۹:۴۶ ۲۵,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 هشتم_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 بوی شدم اتاق وارد و پیچیدم دورم را ام حوله گرفتم دوش اینکه از بعد

 از و پوشیدم را هایم لباس.....گشنگی از رفت ضعف دلم آمد می کردن کباب

 کردن کباب جوجه حال در باغ سطو آالچیق توی رها.....رفتم بیرون خانه

 طرفم و برداشت آتش روی از سیخی و کرد نگاهم خونسرد دیدنم با......بود

 بشه آماده هم اش بقیه تا باش مشغول این با: گفت و گرفت

 ی متوجه االن تازه....نشستم گلیم روی آالچیق کف و گرفتم را سیخ ازش

 سرو گردو های درخت از بود پر میکرد کار چشم تا.....شدم زیبایی همه این

 بهتر را خرابم حال و میوزید خوبی نسیم و بستم را چشمهایم.....چنار و

 از جوجه از تکه و کردم باز را چشمهایم نشست کنارم رها وقتی.....میکرد

 پخته خوب هم خیلی و بود عالی اش مزه....گذاشتم دهانم در و کندم سیخ

 .....بود

 داریم ارک خیلی که بخور زود: رها
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 دادم تکان را سرم

 را هایش لباس اینکه از بعد و خانه داخل رفت رها خوردیم را ناهارمان وقتی

 ساعت یکربع از بعد و آمد بیرون بود کرده عوض تری رسمی لباس با

 و حمید و ناصر و داشت نگه رها ماشین سر پشت و شد باغ وارد ماشینی

 عقب صندوق سمت به دادند دست اره با اینکه از بعد و شدند پیاده سیامک

 که آوردند بیرون ای محموله و کردند باز را صندوق در و رفتند رها ماشین

 بدون کردیم جا به جا را مواد همه این دیشب ما شدم خشک دیدنش با

 میشدم اعدام یا حتما!!!!میشد؟ چی افتادیم می پلیس گیر اگر!!!!بدانم اینکه

 راحت کابوس این از کی.....وحشتناک رقد چه من خدای!!!!ابد حبس یا

 کاهگلی خانه پشت رفتن آوردند بیرون را محموله اینکه از بعد.....کی میشدم

 طول کار این شب آخر تا و کردند بندی بسته را ها مواد و بود اتاق یک که

 وقتی صبح و خوابیدم تنها و اتاقم در برگشتم شدم خسته وقتی من و کشید

 را صورتم و دست و دستشویی رفتم......نداشت وجود نارمک رهایی شدم بیدار

 و بود باز در.....آمد می اتاق همان از صدایشان.....رفتم بیرون خانه از و شستم

 صندلی روی از دیدنم با و بود روبرویم ولی بود من به پشتشان نفر سه آن

 شب تا بخوابید کمی هم شما کنم استراحت میرم من: گفت و شد بلند اش

 باشید حال سر

 خستگی.....شدم خیره چشمهایش توی ایستاد روبرویم و آمد بیرون اتاق از

: گفت دلنشینی لحن با و گذاشت پشتم را دستش.....میبارید رویش و سر از

 خوردی؟ صبحانه
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 برمیگردیم؟ کی:گفتم و دادم تکان را سرم

 افتادیم راه خانه سمت به

 حصب فردا بره پیش درست کارها اگر: رها

 ...ولی: گفتم و ایستادم حرف این از

 بعد برای باشه خستم خیلی:گفت و آمد حرفم وسط

 برداشتم را موبایلم و شدم خانه وارد و کردم تند را هایم قدم و کشیدم پوفی

 ....بوق دو.....بوق یک....شد خانه وراد رها که گرفتم تماس سوشا با و

 آروم و ایستاد روبرویم رها.....وقب سه....برد اتاق داخل و گرفت را دستم رها

 کشید ام گونه روی را دستش

 .....پیچید دستگاه توی سوشا صدای و شد وصل تماس و بوق چهار

 سوشا؟-

 جانم-

 تنگه رادمان برای دلم:گفتم و کردم بغض

 برمیگردی؟ کی-

 این برای یا بود دلتنگی برای اشکها این نمیدانم و بود گردنم روی رها دست

 .....یلعنت حس
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 زدم هق و گرفتم را رها دست

 چطوره؟ رادمان سوشا-

 مادرشه دلتنگ ولی خوبه حالش-

 میخوره؟ شیر-

 آره-

 میخوابه؟ خوب-

 آره-

  کردم حس گردنم روی را داغش لبهای و شد پیچیده دورم رها دست

 باشم؟ مطمئن: کردم زمزمه

 کرد، پرت تخت روی و کرد گرفت،خاموش دستم از را گوشی رها

 کن آرومم نارین....نیستم خوب من ولی خوبن مشونه-

 آغوشم در عصبی که دادم هلش عقب به کمی و فشردم هم روی را لبهایم

 میشم عصبی نکن اینکارو:گفت و کشید

  رها برم بزار-

 :گفت و داد بیرون سنگین نفسش و گذاشت هم روی چشمهاش
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 هم را تو تا باشی آماده باید جنسا خرید واسه بیان نفر چند قراره امروز-

 ببینن

 چرا؟ منو: گفتم حال بی

 خانم فهمیدن وقتی.....شدن من با همکاری به راضی تو بخاطر اونا چون-

 بهمون کسی و امان در جنسا تو اعتبار بخاطر و میکنه همکاری باهام دکتر

 نمیکنه شک

 فریاد و کوبیدم اش سینه به مشت با  رذل پست: کشیدم جیغ ارده بی

 میکنی سواستفاده ازم ارید:کشیدم

 وارد نمیدونی هنوز: گفت و داد هل عقب به و گرفت دست در را دستهایم

 شدی؟ بازی چه

 را سرم و نشستم تخت روی....رفت بیرون اتاق از معطلی بدون و گفت را این

 من دیگه رها کار این با.....میاد سرم بالیی چه داره.....گرفتم دستهایم بین

 این توی که چیزی هر داشتم.....گیره پام و ماجرام وسط نیستم واسطه یک

 خیلی میدادم دست از را بودم آورده بدست زندگیم سال سی

 نیستم آماده دید وقتی و دنبالم آمد رها بعد ساعت چند درست......راحت

 نگهت همینجا نکن کاری:گفت و داد تکان جلویم آمیز تهدید را انگشتش

 بدی جون و بپوسی پسرت دوری از دارم
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 [۱۹:۴۶ ۲۵,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 رفت بیرون اتاق از وقتی......میکرد استفاده رادمان از داشت همیشه مثل

 را شالم و بستم سرم باالهای را موهایم و گرفتم دوش رفتم و شدم بلند

 خانه از وقتی......پوشیدم تاپم روی را شلوارم و مانتو و انداختم سرم روی

 سیگار و بود نشسته آالچیق توی بقیه همراه رها مرفت بیرون

 کنارم و شد بلند دیدنم با رها.....میسوخت گریه زور از چشمهایم......میکشید

 را دود کرد فوت آسمان به رو را دودش و زد سیگارش به عمیقی پک و آمد

  شدم خیره آسمان به و بردم باال را سرم و گرفتم

 در ستاره همه این حال به تا....شدم زده هیجان ستاره همه آن دیدن از

 وقتی میکردی حس که طوری نزدیک اینقدر هم آن بودم ندیده آسمان

 رها با اگر داشتم یقین....بچینی را آنها از یکی میتونی کنی بلند را دستت

 شب بهترین میتونست نبود قاچاقچی خان رها رها این ولی بودم اینجا

 میتونستم شاید فقط شاید بود معمولی آدم یک اگر رها......باشه زندگیم

 هنوز که رها به و گرفتم آسمان از را نگاهم....باشم خوشبخت کنارش

 میکرد نگاهم خیره که کردم نگاه بود ایستاده روبرویم

 شب امشب: گفت و کرد له پاهایش زیر را سیگارش و کرد تر زبان با را لبش

 داشته حضور کافیه فقط کنی کاری یا بزنی حرفی تو نیست الزم مهمیه،

 همین باشی



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

63 
 

 نگاه اطراف به و نشستم ایوان روی العملی عکس هیچ بدون و نگفتم هیچی

 بیرون را ام گوشی.....میکرد حال سر را آدم و میوزید خنکی نسیم...کردم

 داد جواب بوق اولین با که گرفتم تماس سوشا با و آوردم

 نارین الو-

 !!! سوشا-

 یزد زنگ که شد خب-

 فشرد را قلبم ام سینه در کسی انگار

 افتاده؟ اتفاقی رادمان برای شده چی-

 همین بودم نگرانت فقط نشو نگران نه نه-

 آمد باال نفسم انگار

 !!میگی؟ راستشو داری سوشا-

 که بود خوبی بهانه من برای بود افتاده رادمان برای اتفاقی اگر باش مطئن-

 برگردی

 شد خوب کامال خیالم

 برمیگردی؟ کی نناری-

 فردا-
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 خدافظ-

 نفسم و دادم فاصله گوشم از را موبایل پیچید گوشم توی بوق صدای وقتی

 ها بچه صدای سرو لحظه همان که شدم خیره آسمان به و کردم فوت را

 دارن:گفت رها ایوان روی من کنار آمدند و شدند بلند و شد بلند

 است؟ آماده چی همه....میان

 آره: حمید

 کنه خراب را امشب ی معامله هیچی میخوامن خوبه-

 خوانده پدر همان و شد پیاده راننده و ایستاد ایوان جلوی رنگی سفید بنز

 باور همه میخواست برد مهمانی آن به را من همین برای پس.....شد پیاده

 که هستم عاشقش اینقدر کنن فکر بقیه میخواست هستم اش معشوقه کنن

 خوانده پدر.....شدم متنفر خودم از بیشتر فکر ینا با شدم همکاری به حاضر

 اش راهنمایی اتاقک همان و خانه پشت طرف به رها و داد دست رها با

 و چرخاند را سرش راه وسط رها که ایستادم جایم سر همانجا من.....کرد

 هیچ بدون و برگشت ام ایستاده همانجا که دید وقتی و گشت من دنبال

 اتاقک وارد وقتی.....کرد راهنماییم جلو به و شتگذا پشتم را دستش حرفی

 نشان خوانده پدر همراهای به را ها جنس داشتند سیامک و حمید شدیم

 به.....میکشید پیپ و بود داده لم صندلی روی خودش خوانده پدر و میدادند

 به هواسم اصال.....شدم ها کاری گند این ی همه شاهد و دادم تکیه دیوار
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 این در را امروزم ببینم نمیخواستم بشنوم و ببینم میخواستمن نبود اطرافم

 کردم جدا سرم پشت دیوار از را سرم رها صدای با....ایستادم جایی چنین

 کنی استراحت و بری میتونی: رها

 چه به.....شدم خیره میزد برق خوشحالی از که چشمهایش توی

 کوچکی و حقارت از ....کشیدی گند به را دیگه آدم تا چند زندگی!!!قیمتی؟

 آمدم بیرون اتاقک از و زدم نیشخندی اش زندگی

 در من و خورد تکان تخت که بود برده خوابم تازه من و بود صبح نزدیک

 لبش رها کردم باز را چشمهایم و شدم هشیار فورا و رفتم فرو گرمی آغوش

 کردم؟ بیدارت:گفت و کشید ام گونه روی را

 زده آفتاب شدم بیدار وقتی.....برد خوابم کی نمیدانم و بستم را چشمهایم

 سرم باالی را موهایم شدم بلند جایم از فورا.....نبود جایش در رها و بود

 که رفتم بیرون ساکم با و کردم جمع را لباسهایم و پوشیدم را مانتویم بستم

 ولی گشتم را جا وهمه خانه داخل برگشتم نیست خانه از بیرون کسی دیدم

 صدا را رها بود قفل درش که اتاقک داخل رفتم!!!نبود کسی زا اثری هیچ

 جلوتر که ایوان روی برگشتم.....نرسید خودم جز کسی گوش به که کردم

 ولی دویدم طرفش به و برداشتم را ساکم دیدم رنگ سفید پرادوی یک

 و هست ماشین روی سوییچ و نیست داخلش کسی دیدم شدم نزدیک وقتی

 خواندم و برداشتم را کاغذ....یدهچسب کاغذی فرمان روی
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 ماشین این با تو تهران برگردم شدم مجبور و آمد پیش برایم کاری من-

 پسرت پیش برگرد

 رها

 عوضیییییییی عوضی عوضی....بودم افتاده نفس نفس به حرص از

 نکنه من خدای وای!!!!نکنه.....افتاد سوزش به گلویم کشیدم که جیغی از

 که گذاشتند مواد این با تنها را من و باشند کرده یجاساز مواد ماشین توی

 به شروع دستهایم فکر این با.....باشه گیر من پای فقط افتادم پلیس گیر اگر

 و کردم روشنش و نشستم ماشین پشت خراب حال آن با و کردن لرزیدن

 شده سر انگشتانم ونوک بودم کرده سرد عرق استرس از....افتادم راه

 کشیدم عمیق نفس تا چند.....بود

 

 [۱۹:۴۶ ۲۵,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 باشه هم میگی تو که همینطور اگر اصال....نمیشه هیچی باش آروم نارین-

 هم را اینجایش فکر رها حتما ولی میدی لو را اش دسته دارو و رها بهتر

 .....بود کرده

 یدمید را من هرکسی و میلرزید دستهایم رسیدم قم راه پلیس به وقتی

 پلیس از....بود برانگیز شک خودش همین و میشد حالم بودن خراب متوجه

 نگه جاده کنار را ماشن...کنم رانندگی نمیتونستم دیگه ولی گذشتم راه
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 آب بطری ام دستی کیف توی از......گذاشتم فرمان روی را سرم و داشتم

 صورتم و سر روی را اش بقیه و خوردم کمی و کشیدم بیرون را معدنی

 نفس یک رها خانه در دم تا و افتادم راه به و شد بهتر کمی حالم تا ریختم

 دلم...گفتم بیراه و بد زمان و زمین به و کردم خودخوری را راه کل و رفتم

 رها خانه جلوی تیکاف با را ماشین.....بجوم را رها ی خره خر میخواست

 بعد کمی که دمکوبی اش خانه در به مشت شدم،با پیاده فورا و کردم پارک

 تو باز خبرته چه:گفت منم دید وقتی و کرد باز را در فحش و داد با ناصر

 ببینم کنار گمشو-

 رهاااااا زدم صدا شدم خانه وراد و دادم هلش عقب به

 حیاطه توی: گفت بلند ناصر که

 قدم با.....بود موقع بی خیلی و معنی بی برایم خنده این که خندید بلند و

 را خودم و کردم باز را حیاط در تا و رفتم حیاط طرف به گینسن و تند های

 و رها.....وای....رها تو به وای.....شدم خشک جا در کردم پرت بیرون به

 کنده کر صدای این این از قبل چطور بودند گرفتن جشن حال در دوستاش

 توی و بود نشسته صندلی روی خوانده پدر عین رها!بودم نشنیده را موزیک

 دختر تا دو کنارش و سیگار دیگرش دست توی و بود جام ستشد یک

 میکرد نگاهم نیشخند با رها......میخندیدن و میگفتند هم با و بودند نشسته

 العملی عکس بتونه اینکه از قبل و رفتم طرفش به.....کرد ترم جری این که

 برای که ریختم صورتش توی و برداشتم جلویش از را آبجو شیشه بده نشون
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 تا نمیکشید هم نفس حتی کسی هیچ انگار شد قطع صداها انگار ثانیه چند

 تنها منو عوضی متنفرممممممم ازت: گفتم و کشیدم جیغ من اینکه

 بیابون اون توی منو تونستی چطور گرفتی جشن اینجا اومدی گذاشتی

 ندیدم را بچم روزه سه تو بخاطر من کثافت بری و بزاری

 دست با کند نگاهم اینکه از قبل و کرد باز ار چشمهایش تاخیر با رها

 خون رنگ نگاهش شد خیره چشمهایم توی وقتی و کرد پاک را صورتش

 بیارم کم نمیخواستم بترسم نمیخواستم.....داشت

 تو گمشید همه: کشید فریاد و کرد ریز را چمهایش

 نه: گفت و گرفت را دستم مچ فورا که گرفتم فاصله میز از و ایستادم صاف

 زدی زری چه کنی تکرار دوباره میخوام بمون تو

 میزد داد که زمانی از بیشتر من که بود خونسرد و آرام لحنش اینقدر

 نیست مهم دیگه باداباد هرچه ولی ترسیدم

 گذاشتی تنها بیابون وسط تنها زنو یک که رذلی کثافت یک تو که گفتم-

 ادعای که تو کردی پنهان زن من پشت خودتو که ترسویی پست یک گفتم

 ......تعفن بوی و میزنی بهم را حالم گفتم میشه مردیت

 دهانم توی خون شور طعم!!! داشت؟؟!!!! نداشت درد اش دهانی توی

 روی را دهانم توی خون....بباره اشکم ندادم اجازه ولی کردم بغض.....بود
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 که خونه این در از: گفتم میکردم پشت بهش که حالی در و کردم تف زمین

 میدم لو چیزو همه و پلیس ی اداره میرم مستقیم بیرون برم

 طرف به رفتم و نکردم صبر من ولی بود دهنده آزار و بلند پوزخندش صدای

 کردیم جاسازی مواد مطبت توی آنقدر که بدون قبلش ولی برو: گفت که در

 دلت به پسرت دیدن آرزوی و بپوسی زندان ی گوشه عمرت آخر تا که

 که حالی در نداشتی خبر هیچی از که کنی ثابت میخوای رچطو....بمونه

 و رفت ما با میدونه ات بچه پرستار و دیده را سیامک و حمید بارها منشیت

 .....داری آمد

 و ایستاد سرم پشت.....میشد نزدیک بهم یعنی هایش قدم صدای....ایستادم

 یگهد که کشید آمد می کمرم پایین تا که موهایم روی را انگشتهایش

 نفرین خانه آن از و آوردم فشار پاهایم به و بگیرم را اشکهایم جلوی نتونستم

 ........زدم بیرون شده

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_هشتم_قسمت_پایان#

 

 [۰۰:۲۳ ۳۰,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 نهم_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#
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 عشقمون که میخواست را ادمانر کردن بغل دلم فقط و ام خانه به برگشتم

 را ساکم فورا.....بود بهار دست رادمان و نبود سوشا......بود شرط و قید بدون

 خودم به و گرفتم بهار آغوش از را رادمان و انداختم زمین روی

 نگاهم اصال و بست را دهانش ولی گذاشتم دهانش در را ام سینه....چسباندم

 کردم زمزمه گوشش در و بوسیدم ار صورتش.....بود قهر انگار نکرد

 ....مامان عزیز دارم دوستت.....را مامان ببخش -

 تا خواندم الالیی برایش و کردم زمزمه گوشش در و بردم راهش اینقدر

 تخت روی خوابید وقتی و خورد شیر و داد رضایت وروجکم بالخره

 رفتم تنش عطر از زود خیلی و کشیدم دراز کنارش خودم و خواباندمش

 که بودیم آمده بیرون رادمان با حمام از تازه و بود ظهر از بعد.....خلصه توی

 قهوه میرم: گفتم سوشا به رو و سپردم بهار دست را رادمان....آمد سوشا

 بیارم

 بگذره قهوه از نمیتونه وقت هیچ میدانستم داد تکان را سرش

 و ستمنش روبرویش......برایش بردم و کردم درست قهوه فنجان تا دو

 .....بود سخت خیلی برام این و بدهم پس جواب باید که میدانستم
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 که کرد نگاه بهم شده ریز چشمهای با و برداشت را اش قهوه فنجان سوشا

 نکن نگام اینطوری: گفتم

  داد تکان راست و چپ به را سرش و زد نیشخندی

 بگم ندارم هیچی: گفتم

 قابل غیر برام من فقط.....یزنیم گند داری میدونی خودتم چون.....میدونم-

 تو به هیچیش فرهنگش نه شانش نه تیپش نه!!!!.عوضی اون با تو....باوره

 عاشقشی نکنه......میگفتی بیراه و بد میدیش وقتی زمانی یه نمیخوره

: گفت اخم با سوشا که کردم گرد را چشمهایم چنان حرف این شنیدن با

 تعطیالت یرفت روز سه باهاش چرا پس لعنتی چی پس

 میگم وقتش به: گفتم و کردم مزه مزه را سردم ی قهوه

 رفتن عازم خورد را اش قهوه اینکه از بعد و داد تکان را سرش شاکی سوشا

 دست از.....نداشت فایده باشیم هم با را شام اینکه برای من اصرار و شد

 ......بود مرگ مثل برایم سوشا دوستی دادن

 تا کنم عوض را در قفل رمز که بود این کردم که کاری اولین فردا صبح

 میرفتم باید صبح فردا......نشود ام خانه وارد من اجازه بدون رها دیگه

 و خانه بروم نمیرسیدم هم ناهار برای حتی و داشتم عمل تا چند بیمارستان

 بتوانم و نباشم دور رادمان از زیاد چون روزها این برای.....مطب میرفتم باید

 و مطب میرفتیم هم با هم بعد و اتاقم در آمدم می بهار با همبد شیرش
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 از بعد.....ماندند می بودم کرده محیا برایشان که اتاقی داخل بهار و رادمان

 وقتی و دادم شیر رادمان به و اتاقم داخل رفتم هم سر پشت عمل تا دو

 را ارمناه همانجا و مطب رفتم آن از بعد و زدم سر مریضم تا چند به خوابید

 چند اینکه بخاطر بودم مریض ویزیت مشغول شب یازده ساعت تا و خوردم

 سمت رفتم بعد و تلفنی تاکسی یک دم رساندم راه سر را بهار.....نبودم روز

 باز ریموت با را در وقتی و دیدم منتظر را رها پارکینگ در جلوی که خانه

 را رادمان کریر و شدم پیاده و کردم پارک را ماشین....شد وارد هم رها کردم

 کرد نگاهم خونسرد خیلی و شد ظاهر جلویم رها که برداشتم

 بعد برای باشه خستم: گفتم و کردم قفل را ماشین

 میزنیم حرف باال بریم هیششش: گفت و گذاشت دماغش روی را دستش

 هم روی را چشمهایم....داد هلم آرام جلو به و گذاشت پشتم را دستش و

 متمرکز رادمان روی را نگاهم میکردم سعی و شدم آسانسور سوار و گذاشتم

 هیپنوتیزمم میخواست انگار.....بود چشمهایم میخ نگاهش رها ولی کنم

 من اول تا ایستاد عقب و کرد باز را در رها ایستاد آسانسور وقتی.....کند

 ارزشمند من برای ولی باشه کوچک خیلی کارها این شاید....شوم خارج

 و اول همیشه که بوده کوروش مثل مردی شوهرم اینکه بخاطر شاید...بود

 خرید میرفتیم که زمانی حتی من به توجه بدون افتاد می راه من از جلوتر

 اینکه بدون فورا....بود موبایلش گرم سرش مدام و میرفت را من جلوتر هم

 را نرادما رفتم.....شدیم وراد هم با و شد باز در و زدم را در رمز بفهمد رها
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 سالن داخل برگشتم و آوردم در را ام مغنعه و مانتو و خوابوندم تخت روی

 ......نشسته رها که

  بودم مطب و بیمارستان صبح از خستم خیلی من-

 نمیگیرم وقتتو زیاد-

 !!!!کردی عوض را خونه در رمز: گفت که کردم نگاهش ساکت

 هست؟ مشکلی-

 چرا؟: گفت و کرد ریز را چشمهایش

  میخوام حریم من اینجا بیای وقت بی و وقت نمیخوام: گفتم رک

 آرام میکرد سعی انگار گذاشت هم روی را چشمهایش و کرد کج را گردنش

 در روی قبلی رمز باید میام وقتی فردا: گفت و کرد باز را چشمهایش......باشد

 باشه

 سمت به رفت و گذشت کنارم از و شد بلند جایش از ای دیگه حرف بدون و

 نمیکنم اینکارو: گفتم که خروج در

 توی کنم خورد دندوناتو تا دارم بهانه کافی انداه به: کشید داد یکدفعه

 شو خفه پس دهنت

 کردم نگاهش شده گشاد چشمهای با و ایستادم درجا فریادش صدای از

 کوبید بهم را خانه در و رفت بیرون خانه از
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 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_نهم_قسمت_پایان#

 

 [۱۸:۲۴ ۳۰,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 دهم_قسمت

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 شلوار و مانتو خودم و کردم آماده را رادمان و گرفتم دوش اینکه از بعد صبح

 وقتی......سپردم بهار دست را رادمان  پوشیدم مغنعه با همراه ای ساده

 برایم و بود روبرویم شماشین  سوار رها بردم بیرون پارکینگ از را ماشین

 خود تا!!!!!افتاد راه دنبالم دیدم که انداختم راه را ماشین تفاوت بی....زد چراغ

 بیمارستان پارکینگ داخل بردم را ماشین وقتی و آمد دنبالم بیمارستان

 ولی  میگشتم دنبالش چشم با مدام بیمارستان در......ندیدمش دیگر

 ی متوجه بیمارستان کادر از کسی تمنمیخواس و داشتم استرس....ندیدمش

 زخم جای آن با رها......بود بد ام کاری وجهه برای......بشود هم با ما ارتباط

 اصال که تیپ آن با رها....بود راستش ابروی روی که خطی و اش گونه روی

 را خدا و بودم بیمارستان سه ساعت تا.....نبود ها مهندس و دکترهاا شبیه

 رادمان با و برگشتم خانه  به خسته بود تعطیل مطب و دبو شنبه پنج شکر

 وقتی شدم بیدار آورد می در رادمان که صداهایی از و خوابیدم را ساعتی دو
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 ام کسلی و خستگی ی همه انگار و خندید کردم نگاهش و چرخاندم را سرم

 سوشا با......گرفتمش آغوشم در و چرخیدم طرفش به.....رفت باد به همه

 که گفت و نکرد قبول لواسان برویم تا کردم اصرار هرچقدر و فتمگر تماس

 به گرفتم تصمیم دلیل همین به آورد می بهانه میکردم حس.....دارد مهمان

 کریر و ساک کردم پارک صدف برج روبروی را ماشین.. بروم اش خانه

 همین برای میشناخت را من برج سرایدار....شدم وارد و برداشتم را رادمان

 را در زنگ و ایستادم خانه در پشت.....شدم آسانسور سوار مشکل ونبد

 میکنم باز من: گفت در پشت از کسی ثانیه چند از بعد.....فشردم

 با و شد باز در وقتی!!!!!بود من مرگ ناقوس مثل صدا این که!!!!!صدا این که

 رس اینکه از.....خوبش حال از شد بد حالم ایستاد روبرویم مضحک خنده آن

 و بستم را چشمهایم......تره خوشتیپ همیشه از اینکه از.....قبراق و حال و

 .....کشیدم عمیقی نفس

 !کوروش؟ بود کی:میگفت که شنیدم را سوشا صدای

 نگاه بود ایستاده کوروش سر پشت که سوشا به و کردم بلند را سرم

 توقع سوشا از.....بودم مند گله فقط شاید!!!! داشت چی نگاهم.....کردم

 صمیمی اینقدر بود کرده نابود را من زندگی که زنی و کوروش با نداشتم

 بودم ایستاده که همینجا از...... کند دعوتشان اش خانه به که باشد

 حرفی هیچ بدون!!!!میدیدم مبل روی نشستنش راحت از را خونسردی

 حاالی بودی و سوشا های کردن صدا به و شدم آسانسور سوار و برگشتم
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 میشد معکوس که هایی شماره روی چشمهایم.....ندادم اهمیتی روشکو

 دردناک که آورد می من یاد به را چیزهایی قرمزش رنگ این و شد خیره

 دماغم از بود؟؟؟؟حتما کجا از ها خون این شدم خیره آسانسور کف به......بود

 شده پاره کوروش دست ضربه با که لبم گوشه از یا!!!!میشد جاری

 را گوشی تو این که بود این از غیر جرمی؟؟؟مگه چه به!!!!زد؟ چرا!.....!!!بود

 آن به نباید دادم بیرون را نفسم و بستم را چشمهایم!!!!!میزدم او به باید من

 روزهای آن کردن فراموش برای بودم داده تاوان.....برمیگشتم روزها

 را رادمان کریر و شدم  سوار و رساندم ماشینم به فورا را خودم......کذایی

 زودتر هرچی باید نداشتم را بستنش وقت االن....گذاشتم بغل صندلی روی

 روی را پایم وقتی.....لعنتی حس این از بشوم دور و بروم باید.....بروم اینجا از

 ولی آمد بیرون  ساختمان از سوشا تازه شد کنده جا از ماشین و فشردم گاز

 بود سوشا حتمی شد بلند موبایلم زنگ یصدا لحظه همان......بود دیر دیگه

 روی کردم پرتش و کردم خاموشش شماره به کردن نگاه بدون همین برای

 گوشه را ماشین شدم دور هایش آدم و لعنتی برج آن از که کمی.....داشبورد

 راحت خیال با بعد و کردم وصل کریر به را ایمنی کمربند و کردم پارک ای

 ایستادم قرمز چراغ پشت.....بود ام خوشحالی دلیل هاتن پسرم االن افتادم راه

 گوشم توی فریاد و جیغ صدای.......ای جمعه شب وحشتناک ترافیک آن با

 پاک چشمم ی گوشه از را اشکم و گذاشتم گوشم روی را دستم.....میپیچید

 کوروش همیشه مثل هم باز و داشتم کشیک شب همیشه مثل.......کردم

 صبح تا من که شبهایی دقیقا و بود من برعکس شهای کشیک روز دقیقا
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 شیفت  همیشه.....تعطیلش روز و بود استراحت صبح تا او بودم کشیک

 خوب را دلیلش که بود مدتی......میکرد تنظیم صورت همین به را هایش

 و بودم آمده کنار موضوع این با انگار....بود عادی برایم انگار ولی میدانستم

 زنهای بگویم نمتونستم میکردم تقسیم دیگر زنهای با را شوهرم راحت خیلی

 به ولی بودم کشیک......بود تر هرزه زنها آن ی همه از کوروش چون هرزه

 تماس دوستانم از یکی با شدم مجبور درد سر و شدید تهوع حالت خاطر

 ب شدم مجبور و خانه برگردم من تا بماند من جای کنم خواهش و بگیرم

 تا بپذیرم دل و جون به را هم سر پشت دادن کشیک بش دو شب یک جای

  رسیدم وقتی و رفتم خانه به آژانس با.....کنم استراحت کمی و خانه برگردم

 رخ حال در بودم دیده ها فیلم در فقط که تکراری خیلی خیلی تراژدی یک

 خانه هالوژن های چراغ فقط....شدم خانه وارد و کردم باز را در.....بود دادن

 این....آتشین قرمز رنگ.....بود شنرو

 

 [۱۸:۲۴ ۳۰,۰۱,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 چند آهسته.....بود کوروش های عالقه جزو هالوژنی های چراغ این و رنگ

 سر از فراتر دردی......بود شده فراموشم دردم سر انگار......رفتم جلوتر قدم

 زمین فک را هایشان لباس وقتی پیچید وجودم کل در ام ساده درد

 رابطه بود معلوم بود افتاده طرفی کدام هر هایشان لباس که اینطور.....دیدم

 نزدیک ها اتاق راهرو به و رفتم جلوتر کمی باز......داشتند گیرایی ی
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 انگیز نفرت صداها این چقدر گذاشتم هایم گوش روی را دستم.....شدم

 هم همانجا از و سوشا خانه بروم و برگردم صدا و سر بی میخواستم....بود

 جایم سر کوروش صدای با که بودم نرفته قدم دو هنوز....بدم طالق تقاضای

 شدم میخکوب

 ای العاده فوق تو روشنک-

 ساله هفت همکالسی ی اندازه به!!!......نبود؟ آشنا خیلی اسم این!!!!!روشنک؟

 آشنا دوست یک ی اندازه به.....نبود آشنا ام ساله دو همکار و ام

 ای صحنه از و کردم باز را باز نیمه در و برگشتم.......بود انگار!!!!بود!!!....نبود؟

 نخورده و خورده هرچی همانجا و گرفتم تهوع حالت میدیدم روبرویم که

 ی همه زدم عق را مشترک زندگی سال پنج این ی همه.....زدم عق را بودم

 این من.......ودب من خواب تخت این.....زدم عق را دروغین های دوستی این

 دنیای از تخت این روی من.....بودم خریده امید و عشق کلی با را تخت

 عق و زدم عق و شدم خم زمین روی.....بودم شده کنده ام دخترانه

 وقتی....ببینم نمیخواستم یا ببینم را هایشان والعمل عکس نمیتونستم.....زدم

 زندگیم از سالها که دوست ظاهر به همان روشنک دیدم کردم بلند را سرم

 در کوروش و نشسته و پیچیده خودش دور را پتو کردم دل و درد باهاش

 سریع کوروش که رفتم عقب عقب....است اش روبدوشامبر پوشیدن حال

 بدم توضیح تا کن صبر نارین: گفت و گرفت را جلویم
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 که شنیدم حتی بودم دیده را چیز همه خودم را؟؟؟من بده؟چی توضیح

 تر هست؟دردناک هم جمله این از بدتر مگه....است العاده فوق کروشن گفت

 فوق بگوید دیگه زن یک به رختخواب توی شوهرت که هست هم این از

 العاده؟

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_ده_قسمت_پایان#

 

 [۱۸:۳۱ ۰۴,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 یازده_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 کنار راهم سر از گمشو: گفتم و مکرد نگاه خیره

 شد هم در صورتش

 حقیری خیلی تو.....تو: گفتم و دادم فرو را بغضم

 نشست ابروهایش بین اخم

 اینن مثل هایی هرزه لیاقت.....کثافتی یک تو: گفتم نفسم دم با

 کردم اشاره روشنک به
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 میگی چی بفهم شو خفه: گفت خشم با کوروش

 توی یا بدم فحش بزنم داد اینکه جای به......آدم این بود وقیح چقدر

 کردم تف صورتش توی را سال پنج این های عقده تمام بکوبونم صورتش

 کرد، باز را چشمهایش عمیقی نفس کشیدن با و بست را چشمهایش

 که آخ....ببینم را شدنش عصبی میخواستم بردارم قدم عقب به نمیخواستم

 نفس آن شنیدن میداد حالی چه....صورتش سرخی دیدن داشت لذتی چه

 به که بود سنگین ضربه این اینقدر و کوبید دهانم توی..... حرص از پر های

 خوردم سکندری عقب

 از و کشیدم را راهم فقط بریزم اشکی نمیخواستم....کنم بغض نمیخواستم

 را سرم خورد کناریم ی شیشه به که ای ضربه صدای با.....رفتم بیرون خانه

 کی نمیدانم...میکرد نگاهم نگران و متعجب که دیدم را رها و چرخاندم

 به صامت و ساکت اینطور که هست وقت چقدر و ام خانه جلوی رسیدم

 رها به و دادم پایین را شیشه......ام گذشته در غرق و شدم خیره روبرویم

 ....کردم نگاه

 !!شده؟؟ چیزی: رها

 دادم فرو را بغضم و دادم تکان را سرم

 !!ببینمت؟ پایین بیا نیستی وبخ!!!نارین-
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: گفتم رها به رو و چرخاندم را سرم....کردم نگاه بود خواب غرق که رادمان به

 بهتره خونه برم خستم

 چایی یک به نمیخوای: گفت و کرد ام خیره را رنگش طوسی چشمهای

 کنی؟ دعوتم

 کنم درست چایی نگرفتم یاد وقت هیچ: گفتم و زدم لبخندی

 خوب اوووممم.....ندارم دوست قهوه منم خب بابا ای: گفت و کرد اخمی

 ام گرسنه حسابی:داد ادامه و زد چشمکی....کنی دعوتم شام یک به میتونی

 ماشین.....میشدم دیوانه خیال و فکر از صبح تا میماندم تنها اگر.....بود خوب

 و آورد پیش را دستش رها که کردم بغل را رادمان و پارکینگ داخل بردم را

 بیدار خواب از هم رادمان شدیم خانه وارد وقتی......گرفت من از را رادمان

 پذیرایی خودت از هم تو بدم شیر رادمان به میرم من تا: گفتم رها به رو شد

 نکن تعارف اصال خودته ی خونه اینجا میدونی که میدونم کن

 نمیداری بر کنایه و نیش از دست حالتی هیچ در: گفت و زد پوزخندی

 پیچ توی وقتی تا را سنگینش نگاه و شدم اتاقم راهی و انداختم باال انهش

 را پوشکش اول.....کردم احساس خودم روی میشدم گم ها اتاق راهروی

 تختش توی من و خوابید راحت که دادم شیرش بعد و کردم تعویض

 و ایستاده بار میز جلوی رها دیدم که سالن توی برگشتم و گذاشتمش

 میکند چک ار ها نوشیدی
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 اینجا مارکی همه و مدل همه از: گفت و برگشت پاهایم صدای شنیدن با

 میشه پیدا

 نگاه تاریخاش داره دکوری ی جنبه اینها همه و نیستم اهلش من ولی آره-

 هستن قدیمی اکثرا میبینی کنی

 بهتر چه: گفت و داد باال ابرویی

 را قارچ و دلمه لفلف و کردم نگاه را یخچال داخل و آشپزخانه سمت رفتم

 دقیقه یک و آوردم بیرون فریزر توی از را شده فیله مرغ و شستم و آوردم

 بهش و دادم تفت پیاز با بعد و بشود باز یخش تا گذاشتم مایکروفر توی

 اضافه بهش را ذرت و دلمه فلفل و قارچ بعد و کردم اضافه زعفران و ادویه

 بلد که بود غذاهایی معدود جزء.....ریختم خامه کمی و سس روش کردم

 سبد توی را باگت نون....میشد آماده سریع هم بود خوشمزه هم.....بودم

 را چنگال و کارد و بشقاب تا دو لیوان تا دو و چیدم میز روی و گذاشتم

 رها و گذاشتم میز وسط و ریختم دیس توی را ها مرغ و گذاشتم میز روی

 امشب: گفت و برگشت شراب شهشی یک با بعد ای دقیقه که کردم صدا را

 میگیریم جشن این با

 مناسبت؟ چه به!!!جشن؟: گفتم و میز پشت نشستم

 برای بزرگیه افتخار که میدونی هستم تو مهمان امشب اینکه مناسبت به-

 دکتر خانم من
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 لب روی را دندانم......ندیدم شوخی از اثری ولی شدم دقیق صورتش به

 شد ردس بشین: گفتم و کشیدم پایینم

 میلی بی با که گرفتم طرفش به را دیس و کشیدم غذا کمی خودم برای

 چی؟ پرنج پس: گفت و کرد نگاهش

 میخورن نون با را غذا این: گفتم کردم گرد را چشمهایم

 کردم اشاره سبد توی باگت نون به و

 و گذاشت جلویش را سینی و گذاشت کنار را اش بشقاب و کشید پوفی

 کردی درست کم چقدرم نیمشم سیر من نباشه برنج تا:گفت

 و سوشا غذایی وعده و من غذای برابر چند  تقریبا که سینی ظرف به

 خندیدم بلند و کردم نگاه بود کوروش

 بعد من به نگاه یه جوجه بنداز خودت به نگاه یه: گفت و کرد نگاهم خنده با

 بخند خوب

 بود من برابر چند هیکلش و قد داشت حق

 گوالخ داش میگن بهم ها بچه: گفت و گذاشت دهانش توی ار اش لقمه رها

 چی؟ چی: گفتم و کردم گرد را چشمهایم

 زدم ام چونه زیر را دستم آگاه خود نا......خندید بلند و داد قورت را اش لقمه

 صدای از همیشه....بود خوب هاش خنده صدای چقدر.....کردم نگاه بهش و
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 را اش خنده.....هایشان قهه قه صدای از آمد می خوشم مردها خندیدن بلند

 میکنی نگاه چی به بخور: گفت و کرد قطع ای سرفه تک با

 اشاره بود سبد در که نانی آخر تیکه به و برداشت دیگر نان تیکه یک باز و

 نداری؟ نون دیگه:گفت و کرد

 

 [۱۸:۳۱ ۰۴,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 گذاشتم میز روی و آوردم ونبیر را نان بسته یخچال داخل از و شدم بلند

 دارم دوست تند غذای داری؟من تند سس: گفت موقع همان که

 رستوران اومدی مگه ندارم خیر نه:گفتم و نشستم جایم سر

 بیار قرمز فلفل برام شو بلند پس اوکی-

 که من بابا ای:گفت و انداخت باال ای شانه که کردم نگاهش چپ چپ

 کجاست؟ فلفل نمیدونم

 امشب خان رها باشه: گفتم و کوبیدم میز روی را پاش فلفل و شدم بلند باز

 مهمون منو دیگه ی هفته بدی قول باید ولی نمیگم هیچی مهمانی

 کنی آشپزی برام باید خودت نیست قبول هم بیرون از غذا و رستوران....کنی

 نارین بخواه جون شما چشم به ای: گفت و گذاشت چشمم روی را دستش-

 خانم
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 انگار!!!!خانم نارین!!!!بود کرده تغییر چقدر.....شدم خیره بهش هزد بهت

 را غذایش وقتی.....بیاورد حالم سر میخواست و داغونم چقدر که بود فهمیده

 هرچند...بود خوشمزه نکنه درد دستت:گفت و داد تکیه اش صندلی به خورد

 نشدم سیر

 برم من میکنی جمع را میز تو تا: گفت و شد بلند که کردم نگاهش متعجب

 بندازم راه را امشب بزم

 پشت از را صدایش که گذاشتم سینک توی را ها بشقاب و کشیدم پوفی

 داری؟ تازه لیموی نارین:گفت که شنیدم سرم

 ببین یخچال توی نمیدونم-

 برای مزه کمی یخچال توی از....بود بهش هم هواس ولی شدم کارم مشغول

 پنجره روبروی راک دلیصن تا دو روی......کرد درست خودش

 و ریز های چراغ با و بود بزرگ تهران به رو که هایی پنجره همان....نشستیم

 همینطور......بود کرده درست داشتنی دوست فضای نزدیکش و دور و درشت

 شهر چراغ ترین دور به نگاهم و میدادم هل عقب و جلو به را ام صندلی که

 شنیدم را صدایش بود

 نارین؟-

 هوم-

 کنیم مست امشب یاب-
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 بشه؟ چی که:گفتم آهسته

 راستی و مستی میگن کنیم اعتراف چیز همه به و بشیم بیخود خود از که-

 دایره روی میریزیم هستیمو و بودیم هرچی میزنیم را دلمون حرف اینطوری

 تو که حاال که نداشتم شنوا گوش اینقدر ندارم کردن مست به نیازی من-

 میگم چیز ههم از من بشنوی میخوای

 من ولی میره یادم فردا تا مستم چون من بگی تو هرچی اینطوری دیگه نه-

 میمونه یادت تو میگم هرچی

 نره یادت که بخور حدی در هم تو خب-

 وهم سالن فضای روشن و تاریک توی که رخش نیم به و چرخاندم را سرم

 جای:گفتم و کردم اشاره اش گونه پایین زخم به....شدم خیره بود شده انگیز

 چاقوئه؟

 سکوت توی کمی....زد پوزخندی و کشید زخمش جای روی را دستش

 تهران برگشتم و گذاشتم تنهات باغ داخل که روزی: گفت و کرد نگاهم

 بود خودت بخاطر

 را سنگینی محموله: گفت و داد بیرون سنگین را نفسش و زد لب جامش به

 نمیخواستم بود اعدام مونحکم صد در صد میگرفتنمون اگر تهران میبردیم

 بشی گرفتار نکرده جرم به
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 من!!!!من خدای.....کردم نگاهش و چرخیدم طرفش به کامل...کردم هنگ

 بودم نکرده که فکرهایی چه

 کشیدم چی تهران خود تا من نگفتی؟میدونی بهم چیزی چرا پس-

 ندارم توضیح به عادت من: گفت و خورد جامش درون مایع از کمی

 آنقدر.....داشت احساس کمی پس بودم شده تر نرم بهش نسبت فحر این با

 ....نبود رحم بی میکردم فکر که هم ها

 بود؟ شده چت امشب بگی بهم نمیخوای: رها

 جمع دلم توی و آوردم باال را پاهایم و دادم تکیه ام صندلی پشتی به را سرم

 کوروش بامش: گفتم و شدم خیره شهر روشن نقطه دورترین به باز و کردم

 دیدم را

 که روحم با بود کرده چه....بود سخت برایم گفتن او از چقدر گزیدم را لبم

 .....بودم بد نیم سال یک گذشت از بعد هنوز

 از سخته خیلی میدونی.....بود نامرد چقدر اینکه....شد زنده برام خاطراتم-

 هیچ اینطوری بخوری ضربه دوستت بهترین و زندگیت شخص ترین نزدیک

 بد حالم خوبه حالشون هم کنار دیدم امشب وقتی....نمیشی خوب وقت

 ......شد

 باشه مهم اینقدر برات نباید-
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 بدترین در خوابم اتاق خواب تخت توی من: گفتم و زدم پوزخند حرفش به

 است العاده فوق که گفت دوستم به شوهرم شنیدم من...دیدمشون حالت

 ی اندازه به میکنم فکر هنوز من.....بود نزده من به وقت هیچ که حرفی

 منظورمو؟ میفهمی....نیستم خوب کافی

 کردم امتحانت من خوبی خیلی تو ولی.....کامال-

 !!!رها شو خفه-

 دیگه: گفتم و کردم نگاه بود ام خیره که خمارش چشمهای به و برگشتم

 میشی مست داری نخور

 منحرفه احمق کی سابقت شوهر نظرم به....ای العاده فوق تو میگم جدی-

 ......شدم گرم دل حرفش از کمی فقط کمی

 میتونم بخوای اگر: گفت و گذاشت جلویش میز روی را جامش رها

 خوشبخت هم کنار دیگه که کنم کاری میتونم....بریزم بهم را زندگیشون

 نباشن

  بود گری وسوسه پیشنهاد

 هنوز دنز بهم که زخمی فقط ندارن اهمیتی برام روشنک و کوروش من نه-

 بفهمه خودش اینکه بدون گرفتم کروروش از را انتقامم من ولی نشده خوب

 درسته؟ ازش رادمان گرفتن:گفت و کرد نگاهم دقیق
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 نداشت را لیاقتش: گفتم و دادم تکان را سرم

 

 [۱۸:۳۱ ۰۴,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 داخل از را رادمان گریه صدای اینکه تا شدیم خیره روبرو به سکوت در کمی

 آغوشم در و نشستم کنارش و رساندم اتاق به را خودم سرعت با شنیدم اتاق

 لبهایم روی خنده ملوچش ملچ......گذاشتم دهانش در را ام سینه و گرفتمش

 نگاهمان دقیق و شد ظاهر در چوب چهار بین رها بعد ای دقیقه.....آورد

 نوازش را رادمان یموها ام اشاره انگشت با و گرفتم ازش را نگاهم.....کرد

 دراز را پاهایش و نشست تخت روی کنارم و شد اتاق وارد که دیدم.....کردم

 خوردن شیر به و کرد متمایل رادمان و من سمت به را خودش و کرد

 و میکند نگاه رادمان به اخم با دیدم کردم نگاهش وقتی.....شد خیره رادمان

 هیچ من مادر: گفت و ادد تکیه تخت تاج به را سرش و کشید عمیقی نفس

 داری؟ دوست را رادمان اینقدر چرا....نداد شیر بهم وقت

 دوست رادمان میزنیم حرف بعد: گفتم و کردم نگاه ابروهایش بین اخم به

 بزنم حرف میدم شیر بهش وقتی نداره

 را جوابم: گفت و کرد نگاهم شده ریز چشمهای با و کرد باز را چشمهایش

 گرفتم

 ......شد خارج اتاق از و رفت پایین تخت از
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 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_یازده_قسمت_پایان#

 

 [۲۱:۲۱ ۰۶,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 دوازده_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 به آیفون که بودم ام صبحانه کردن درست حال در آشپزخانه داخل صبح

 .....آمد در صدا

 داخل برگشتم و کردم باز را در....سوشاست که دیدم دی سی ال از

 کجایی؟!!! نارین: گفت که شنیدم را صدایش......آشپزخانه

 ام آشپزخانه-

 و داد تکیه آشپزخانه کانتر به بعد دقیقه و میشنیدم را هایش قدم صدای

 سالم علیک: گفت

 سالم: دادم جواب سرد

 و کنی صبر نمیتونستی حتی کردی؟یعنی خاموش موبایلتو چرا دیشب-

 بشنوی؟ منو توضیح

 توجیح؟ یا توضیح-
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 !!!!نارین: گفت و کشید پوفی

 بله؟: گفتم و ریختم فنجان توی را ها قهوه

 نمیشناسی؟ را من هنوز تو-

: گفتم میکشیدم تست نون روی را نوتال که حالی در و نشستم صندلی روی

 نمیشناسمت هنوز یعنی داری آمد و رفت باهاشون نمیدونستم وقتی

 میکنی انصافی بی داری ندارم آمد و رفت-

 باهام کوروش دیشب: گفت و کشید عمیقی نفس که کردم نگاهش ساکت

 هم روشنک نمیدونستم اصال من ببینه منو میخواد گفت و گرفت تماس

 ....میاد باهاش

 مربوط من به خودته خونه خودته زندگی: گفتم و نوشیدم را ام قهوه از کمی

 نیست

 شنید نخواهم خوبی چیز فهمیدم نگاهش از و کرد نگاهم مردد

 خودت حتما فردا تا نگم بهت من اگر: گفت و کرد گره هم به را دستهایش

 ....راستش......میفهمی

  شد خشک دستم در ام لقمه

 سوشا شده چی ببینم بزن حرف-

 شده بیمارستان جدید رییس کوروش-
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 !!!!!چییییی-

 ....میکردم کار درش من که بیمارستانی یعنی....بود شده گرد چشمهایم

 !!!!من خدای وای: گفتم و کردم مشت را دستم

 هایم مریض بیشتر من و بود چشم تخصصی بیمارستان یک....بیمارستان

 .....میکردند مراجعه بهم میدادم انجام را هایم عمل بیمارستان این در چون

 هست هم دیگه چیز یک: گفت آهسته سوشا

 اونجا فردا از هم روشنک: گفت و دزدید را شنگاه که کردم نگاهش غمگین

  میشه کار مشغول

 .....بودیم چشم کار در ما سه هر که انگیز نفرت چقدر

 برای کاش ای دیدنشون روز هر بود من تحمل فراتر....نمیشد این از بدتر

 بیرون آشپزخانه از و نوشیدم ته تا را ام قهوه......میماندن فرانسه همیشه

 تو که بپرسه من از تا بود اومده کوروش:گفت و آمد دنبالم به اسوش......آمدم

 نه یا میکنی کار بیمارستان همون در هم

 داره؟ من چه؟چیکار اون به:گفتم و کردم نگاهش و بگرشتم

 انداخت باال ای شانه سوشا

 زالو عین: گفتم و زدم چنگ موهایم به و نشستم مبل روی حرص با

 برنمیدارن زندگیم سر از دست...میمونن
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 بودم نکشیده زحمت تخصمم برای اینهمه اگر:گفتم و کردم فکر کمی

 میکردم زندگی دیگه کشور یک میرفتم

 و گرفتم سمتش به را ام اشاره انگشت فورا که کرد نگاهم متفکر سوشا

 ببینمت نمیخوام دیگه بزنی حرف خاله و مامان راجب اگر: گفتم

 نزدم حرفی که من :گفت و انداخت باال ای شانه خونسرد

 نفر دو آن با مواجهه برای را خودم نتونستم ولی خوردم حرص فردا خود تا

 کردم پارک بیمارستان پارکینگ داخل را ماشینم وقتی.....کنم آماده

 متوجه اصال که بودم رها گرفتار اینقدر مدت این....بود شده سر دستهایم

 ای دیگه کس قراره و ادهد استعفا فالحتی دکتر سابق رییس که بودم نشده

 کوروش قراره رییس آن نمیرسید هم فکرم به اصال آخه بیاید جایش به

 بهش خون کمی بلکه تا کردم بازشون و کردم مشت را دستهایم.....باشه

 روی رنگم ای سرمه شال.....شدم خیره خودم به آسانسور آینه در......برسه

 گرفته قاب را ام یدهپر رنگ صورت و بود افتاده لختم مشکی موهای

 در آسانسور که کشیدم فرمم خوش و کوچک لبهای روی را دندانم.....بود

 ضربان که بود آینه به نگاهم.....بود سه طبقه مقصدم من....ایستاد دو طبقه

 خدای....نبود نفر دو ما برخورد برای مناسبی جای اصال اینجا....رفت باال قلبم

 دندان و زد کجی لبخند دیدنم با کوروش.....شانسم بد اینقدر من چرا من

 نفس و برگرداندم ازش را رویم.....گذاشت نمایش به را اش شده لمینت های

 .....انگیزش نفرت تلخ عطر آن از شد پر مشامم که کشیدم عمیقی
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 .....شد عمیق و تند هایم نفس رسید گوشم به صدایش وقتی

 بگی تبریک بهم نمیخوای-

 ساکت....شدم خیره چشمهایش توی خونسرد خیلی و کشیدم عمیقی نفس

 و کردم بهش را پشتم رسید سوم ی طبقه به رسیدن خبر وقتی....صامت و

 طرف به محکم و تند های قدم با و انداختم بیرون را خودم شد باز در وقتی

 و کردم باز را اتاقم در....بودم داشته نگه را کیفم دسته زور به.....رفتم اتاقم

 را دستم و کردم آزاد را ام روسری......بستمش سرم پشت شدم دوار وقتی

 اینجا را نفر دو این روز هر طور چه من خدای.....اوفففف.....کشیدم گلوم روی

 هم سر پشت یک ساعت تا نه ساعت یعنی بعد دقیقه بیست......کنم تحمل

 این در کردم سعی یوگا و مدیتیشن با و خوردم قهوه یک.....داشتم عمل

 هیچ میکردم دعا دعا عمل اتاق تا اتاقم از.....کنم آرام را خودم دقیقه بیست

 .....شد مستجاب دعایم بار اولین برای که نبینم را نفر دو آن از کدام

 

 [۲۱:۲۵ ۰۶,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 شده بینی پیش ساعت طبق وقت هیچ کشید طول دو ساعت تا هایم عمل

 اتاقم وارد وقتی.....میبرد زمان بیشتر اکثرا و نمیرفت پیش هایم عمل من ی

 منشی که انداختم را خودم ام صندلی روی......بود انفجار حال در سرم شدم

 جمع رییس اتاق در همه سه ساعت داد خبر و گرفت تماس رییس جناب
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 عمرا من: گفتم خودم با......بود ها پرت و چرت این و معارفه جلسه بشیم

 بروم

 استراحت را ساعت یک میتاونستم شدم خانه راهیه و کردم معج را وسایلم

 به رفتم بیمارستان رسیدم وقتی بعد روز......بشوم مطب راهیه  بعد و کنم

 اتاق برم باید گفت که بود رییس جناب منشی و خورد زنگ اتاقم تلفن اتاقم

 رییس جناب

 به پوزخندی و کردم نگاه آینه در خودم به......نبود بردار دست کشیدم پوفی

 به میگفت و بود آبی رنگ عاشق همیشه کوروش....زدم شالم آبی رنگ

 برای لباس و شال تا چند که اتاقم کمد سر رفتم.....آید می سفیدم پوست

 و کردم انتخاب رنگ کرم شال یک و بودم گذاشته آن در ضروری موارد

 شد باز قشاتا در که میکردم صحبت کوروش منشی با داشتم......کردم سرم

 دوختم میز به را نگاهم.....شانس این به لعنت.....آمد بیرون اتاق از روشنک و

 باطل خیال زهی ولی برود اتاق از حرفی بدون بودم وار امید و

 جان نارین سالم-

 داخل؟ برم میتونم: گفتم منشی به کردم بازشان وقتی و بستم را چشمهایم

 بفرمایید:گفت و کرد نگاهم مردد
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 وقتی....بستم محکم را در و شدم کوروش اتاق وارد روشنک به وجهت بی

 کج لبخند با و بود زده تکیه اش صندلی به که دیدم را کوروش چرخیدم

 .....میکرد نگاهم لبش گوشه

 .....شدم خیره چشمهایش به و روبرویش مبل روی نشستم حرفی هیچ بدون

 میشنوم-

: گفت و شد متمایل جلو به کمی و داد تکان راست و چپ به را سرش

 شدی تر خوشگل

 عوضی: گفتم لب زیر و زدم پوزخندی

 خاله دختر خوبی-

 کردم نگاهش خیره باز و دادم تکان را سرم

 بودن؟ نداده خبر بهت مگه....نبودی جلسه توی دیروز-

 داشتم عجله ولی دادن-

 بودی سرکش همیشه.....نمیکردی پیروی قوانین از وقت هیچ-

 من چون بودم شنیده که بود حرفی ترین ناعادالنه حرف این نظرم به

 همیشه بهش نسبت...کوروش برابر در مخصوصا بودم ترسو و مطیع همیشه

 داشتم ضعف
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 از نمیتونی اگر بیمارستانم رییس من بعد به االن از بگم بهت باید ولی-

 دیگه بیمارستان یک به بشی منتقل میتونی کنی پیروی من قوانین

 ای عقده: گفتم پس کنم مقابله و باشم میخواستم نمیکردم فرار دیگه

 سمت به رفتم و شدم بلند.....کرد نگاهم خشمگین و کرد ریز را چشمهایش

 خاله پسر شدم خوشحال: گفتم بود بهش پشتم که همینطور و در

 و دادم انجام را رادمان کارهای اینکه از بعد خانه برگشتم خسته وقتی شب

 ورودی در شدن باز صدای که بزنم مسواک که رفتم مشخوابوند تخت توی

 کردم نگاهش و بیرون رفتم اتاق از......بود رها....شنیدم را

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_دوزاده_فسمت_پایان#

 

 [۲۰:۳۱ ۱۱,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 سینزده_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 اومدی؟ دیر امشب سالم:گفت و کرد نگاهم

 ....داشت دقیق را من آمد و رفت آمار

 کشید طول کارم-
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 .....بودم آمدنت منتظر پیش دوساعت دکتر خانم بله-

 بشین بیا: گفتم و نشستم و رفتم ها مبل طرف به

 میره پیش چطور کارا:گفت و نشست روبرویم

 ....افتضاح-

 چطور؟:گفت و کرد نگاهم دقیق

 بود خودش عذاب بود؟بیشترین مهم ایشبر مگر...زدم پوزخند اختیار بی

 کردم سکوت همین برای

 تعطیل را مطب زود فردا: گفت چون خواند را ذهنم انگار کرد نگاهم اخم با

 میاریم را جدید جنسای ده ساعت تا کن

 به و شدم بلند جایم از!!!!خستگی همه آن از بعد.....کشیدم بلندی پوف

 افتادم راه اتاقم سمت

 و سر ام زندگی به کمی بود وقتش....بود خیره سقف به اهمنگ صبح خود تا

 من....قاچاقچی یک بودم شده....بدهم ادامه نمیتوانستم طور این دهم سامان

 فرار مدرسه از دبیرستان سوم که بود این خالفم تنها زندگی کل در که

 بهم رها که کنم کاری باید!!!!شاپ کافی بودیم رفته کوروش با و بودم کرده

 داری خنده فکر شاید....بشود من ی دلبسته جوری یک باید.....کند عتمادا

 همیشه ام زندگی همه در....بود گذاشتن دست روی دست از بهتر ولی بود
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 رها کردن مند عالقه من برای.....نبودم دانا ولی بودم باهوش.....بودم ساده

 میکردم جلب را اعتمادش باید......نداشت کاری

 از قبل.....بودم نوشته نسخه بس از میکشید تیر دستم مچ و دمیکر درد سرم

 را سرم.....گذاشت میزم روی قهوه یک داخل بفرسته را بعدی مریض اینکه

 پر مطب و بود نمانده چیزی رها با قرارم و ده ساعت تا.....گذاشتم میز روی

 بوق اولین با که گرفتم تماس باهاش و برداشتم را موبایلم!!!!مریض از بود

 داد جواب

 نارین-

 سالم-

 کردی خالی مطبیم نزدیک ما-

 بگم بهشون چطور من مریضه از پر من مطب االن رها:گفتم و کشیدم پوفی

 ....میکنه شک منشیم اینجوری برن؟اصال

 بکن فکری یه-

 بیایید دوازده و یازده ساعت فکری؟بزارید چه آخه-

 تو؟ داری عقل-

 کشیدم هم در را هایم اخم
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 این وارد شب دوازده ساعت که شما هستید کی نمیگه لعنتی گهبانن اون-

 میشید؟ ساختمان

 کنم؟ چیکار من پس: نالیدم بغض با و گذاشتم میز روی را سرم

 میترسم: کردم زمزمه

 منشیت به فقط میام مریض بین خودم من....بابا ای: گفت و کشید آهی رها

 داخل بفرستم اومدم تا بسپار

 وارد رها مریض تا سه از بعد.....کردم قطع را تماس و ردمک زمزمه را باشه

 این: گفت و کشید هم در را صورتش صورتم حال بی رنگ دیدن با و شد

 وضعیه؟ چه

 زود: گفتم و بستم را چشمهایم و دادم تکیه ام صندلی پشتیه به را سرم

 برو و بده انجام را کارت

 .....است کارش مشغول شدم متوجه میشنیدم که صداهایی از

 ازت تا اینجا میفرستم را ها مشتری از تا چند اوقات گاهی بعد به این از: رها

 بگیرن مواد

 بهتر را اوضاع میخواستم هرچی چرا!!!!!نمیشد باورم....نشستم جایم سر سیخ

 !!!!میشد؟ گندتر و بدتر کنم

 میگی؟ چی هست معلوم هیچ: گفتم بلندی صدای با و شدم بلند جایم از
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 صدات!!!هیس: گفت و گذاشت دهانم روی را دستش و شد نزدیک بهم فورا

 بیرون میره

 .....درک به بشنون: گفتم حرص با بود دهانم روی دستش که همانطور

 این توی این از بیشتر رها نکن من با اینکارو: گفتم و زدم چنگ را موهایم

 نکشون منو گند

 همون دقیقا.....افتادی می کرف به اینها از قبل باید: گفت و زد پوزخند رها

 کنار باند از منو داشتن تو کار بخاطر.....گرفتی تماس پلیس با که شبی

 کار به باز تو وسیله به من نیست امن من ی خونه میگفتن چون میذاشتن

 برگشتم

 ....میدیدمش تار اشک پرده پشت از

 بمیری کاش ای....میگرفتنت شب همون کاش ای.....رها متنفرم ازت-

 و گرفت دست در را میکوبیدم اش سینه به هم سر پشت که را هایم مشت

 حرص وقتی میدونی عزیزم: گفت و کرد نگاهم ای مسخره لبخند با

 میکنی ام وسوسه شدت به میخوری

 ولی بیارم بیرون دستش از را دستهایم تا کردم تقال و افتادم سکسکه به

 به را من و کرد حلقه کمرم دور را دستش لبخند همان با رها.....نبودم موفق

 برود عقب کمی تا دادم فشار اش سینه روی را دستهایم.....چسباند خودش

 از باز اشکم.....بوسید نرم را لبم ی گوشه و آمد جلو آرام.....بود فایده بی که
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 ی خیره که حالی در و کشید عقب....ریخت ام گونه روی چشمم گوشه

 اینطوری کن عادت: گفت و کرد پاک صورتم روی از را اشکهایم بود نگاهم

 تری راحت

 و نشستم میز پشت.....رفت بیرون اتاق از و کرد رهایم بدم حال به توجه بی

 .....کردم پاک را صورتم دستمال با

 را رها باند آمد رفت و بودم نشسته اتاقم بالکن داخل که شبی کاش ای

 .....ودمب احمق چقدر.....نمیگرفتم تماس پلیس با میدیدم

 

 [۲۰:۳۱ ۱۱,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 را موادشون دردسر بی و آمدند می نفری چند رها ی گفته طبق روز هر

 افسوس جای.....بودند دختر اکثرا که بود جالب....میرفتن و میگرفتن

 آنها ساقی خودم وقتی ولی کنم کمک بهشون میخواست دلم.....داشت

 خیلی میشدم تر گیر گوشه و تر عصبی روز به روز......بود بسته دهانم هستم

 آخر برای ولی بودیم نرفته هم لواسان هم با و بودم ندیده را سوشا بود وقت

 اتاق وارد مریضی که شدم مطب وارد تازه.....بودیم گذاشته را قرارش هفته

 شاید!!!!جوان پسر یک....آمده چی برای بود پیدا وضعش سر از که بود شده

: گفت و زد پوزخندی بهم و نشست روبرویم....داشت سن سال ۲۸ ۲۷

 کارن طمع دکترا اینقدر نمیدونستم
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 میکردی کیسه سر را مردم این کم:داد ادامه که شدم اش وحشی نگاه خیره

 !!!ساقی؟ شدی حاال که

 هل طرف به و کشیدم بیرون را ای بسته میزم کشو داخل از و کشیدم پوفی

 دادم

 نگاه حرکاتش به دقیق....شد بلند....داد کانت را سرش و زد پوزخند

: گفت صورتم توی و کشید جلو را خودش و شد نزدیک میزم به....میکردم

 برم؟ من داری ای عجله چه حاال

 ترسم متوجه نمیخواستم بگیرم را لرزشش جلوی تا کردم مشت را دستهایم

 و خندید بلندی صدای با که بودم باخته را دست انگار ولی بشود

 رفتم عقب میشد که جایی تا  ساقی باشی اینکاره میاد گرخیدی؟بهت:گفت

 ....تری کثافت هم من از حتی تو: گفت صورتم توی و آمد تر نزدیک او ولی

 بدن جون زیرم اینکه تو مثل کثافتایی حق: گفت بدی لحن با و رفت عقب

 میکنی بد را حالم بدجوری نیستی اینم الیق حتی تو ولی

 ام ماهه ده پسر بخاطر.....مجبورم من چرا؟بگم بزنم فریاد تمیخواس دلم

 .....کرد پر را صورتم اشکهایم.....مجبورم

 کمی که مردی هر تا سپردم منشیم به شدم مطب وارد وقتی بعد روز

 فقط داشته نوبت قبل از که هرکسی و ندهد راه داخل به را بود مشکوک

 جواب من و داشت ادامه کار این.....داره را اتاق داخل به شدن وارد اجازه
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 دیدنش به حاضر آمد هم سیامک وقتی و ندادم را رها های تماس

 دیدن با و کردم باز را صفحه....بود رها....آمد ام گوشی روی پیامی.....نشدم

 شدم بلند میزم پشت از فورا اش نوشته

 کن خداحافظی پسرت با بیا-

 بریده بریده و استرس با و انداختم ونبیر اتاقم از را خودم......کثافت کثافت

 برم باید....پسرم:گفتم منشیم به رو

 انفجار به رو سرم و میلرزید دستهایم....کردم رانندگی خانه تا چطور نمیدانم

 سمت دویدم و شدم پیاده و کردم پارک را ماشین برج جلوی.....بود

 آسانسور به را یمپا....زدم دکمه روی بار چند....بود هشت طبقه.....آسانسور

 باز و کشیدم پوفی بود ده طبقه که آسانسور یکی آن سمت دویدم و کوبیدم

 .....همکف و یک......بود دو طبقه که آسانسور همان سمت برگشتم

 آخرین ی دکمه بار چند.....شدم زنده و مردم من انگار شد باز آسانسور در تا

 بیرون به را خودم تادایس واحدم جلوی آسانسور وقتی و فشردم را طبقه

 در لبش روی پوزخند آن با سیامک کنم وارد را در رمز آمدم تا.....کردم پرت

 مشتاق دکتر خانم اومدید خوش:گفت کوتاهی تعظیم از بعد و کرد باز را

 دیدار

 چه اینجا: گفتم بلند صدای با و شدم وارد و دادم هلش عقب به حرص با

  گرفتی اشتباه ات طویله با را میکنی؟اینجا غلطی
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 با آخر ی لحظه در که آورد یورش طرفم به و شد کشیده هم در صورتش

 شد میخکوب جایش در رها صدای

 وایسا جات سر سیامک-

 دویدم طرفش به!!!!بود آغوشش در رادمانم که کردم نگاه و چرخاندم را سرم

 بگیرم آغوش در را رادمان تا بردم جلو را دستم رسیدم روبرویش تا و

 حاال؟ بودی: گفت و خیدچر

 خندیدن بلندی صدای با سیامک با و

 حرف هم با میام بخوابونمش برم من به بدش رادمان....رها نکن اذیت: نالیدم

 میزنیم

 ....میزنیم حرف خوبه: گفت و داد تکان را سرش

 سیامک با پسرت چطوره ولی: گفت صورتم توی و کرد نزدیک بهم را سرش

 بمونیم تو و من و بره

 کجاست؟ بهار: گفتم و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 کردم مرخصش-

 تختش روی من به بده رادمان رها: گفتم و کشیدم سرم روی را دستم

 میزنیم حرف تو منو و میخوابه

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_سینزده_قسمت_پایان#
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 [۲۱:۲۲ ۱۳,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 چهارده_قسمت#

 بافیمب_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 روی لبخند داد تکان را سرش وقتی و  گرفت خودش به کردن فکر قیافه

 را صورتش......اتاق داخل رفتم و گرفتم بغل را رادمان.....نشست لبانم

 غریبگی رها آغوش در عجیب و بود هوشیار دیگه پسرم بوسیدم

 بیرون اتاق از و دخوابی رفتم کلنجار رادمان با که ساعت نیم از بعد.....میکرد

 بهش.....بسته را چشمهایش و داده لم کاناپه روی تنها رها دیدم که رفتم

 کن عوض را عطرت: گفت کند باز را چشمهایش اینکه بدون شدم نزدیک

 کشیدم هم در را صورتم

 بزن منی با وقتی فقط عطر این-

 داد باال را ابرویش تای یک و کرد باز را چشمهایش....زدم پوزخند

 نشستم روبرویش

 کن تعریف خب-
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 مواد بشم نمیخوام....داری خبر چیز همه از تو:گفتم و انداختم باال ای شانه

 مطبم اینکه با میام کنار دارم.....کن درک لطفا باشم ساقی نمیخوام فروش

 خارجه توانم از فروشنده بشم هم خودم که این ولی شما جنسای منبع شده

 میکنی فکر چرا: گفت و شد خیره همب روشنش طوسی چشمهای آن با

 کنی؟ منصرف تصمیمم از منو میتونی

 مهمم برات میکردم فکر: گفتم و کردم نگاهش خیره و فشردم بهم را لبهایم

 شد ام خیره حرف بی

 دهنش از هرچی و میاد پسر یک وقتی میشم اذیت.....رها خستم: دادم ادامه

 میاره نپایی خودش حد تا منو و میکنه بارم میاد در

 چقدر داری خبر تو رها: گفتم و کردم پاک چشمم ی گوشه از را اشکم

 لبم روی خنده میتونی وقتی نکن ترش سخت تو میگذره سخت زندگیم

 بدی آرامش بهم و بیاری

 از و کرد ای خنده.........بفهمم سکوتش آن و نگاهش از را تعجب میتونستم

 صندلی به پشتم شد نزدیک بهم وقتی و ایستاد روبرویم.....شد بلند جایش

 صورتش به را صورتم و زد چنگ را موهایم حرکت یک توی......چسبید ام

 هم موهایم شدن کشیده درد برای دهانم حتی بودم شده الل....کرد نزدیک

 غرید صورتم توی.....نمیشد باز

 نکن بازی من با-
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 و مطبت توی میتمرگی میری: گفت و چرخاند صورتم روی را نگاهش

  میدی انجام را گفتم که هرکاری

 صورتم روی موهایم و کرد اصابت مبل پشتیه به که داد هل عقب به را سرم

 بیرون خانه از وقتی.....بود پیدا کمتر ام بدبختی اینطوری....بهتر چه.....ریخت

 برای کسی دیگه بعد به روز آن از.....باریدن برای نداشتم اشکی حتی رفت

 رها پوستی زیر های محبت این....بود خوب این.....نیامد مطبم به مواد خرید

 ......بود سخت رها.....بود خوب

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_چهارده_قسمت_پایان#

 

 [۲۲:۲۲ ۱۵,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 پانزده_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 

 مسئولیتی بی بوی داشتم دوست را ها شنبه پنج همیشه

 حال صبح از....برق و زرق پر های مهمانی....گذار و گشت....تفریح.....یدادم

 راهی تا دنبالم بیاد سوشا تا بودم منتظر.....بودم سرحال و داشتم خوبی
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 آشپزخانه داخل.....بود خوب هم باز ولی بودیم تنها هرچند.....بشیم لواسان

 میکرد بازی رادمان با اتاق در بهار و میکردم آماده سوپ رادمان ناهار برای

 دستم....نداشتم را انتظارش اصال....پریدم باال سرم پشت از رها صدای با که

 ....کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم قلبم روی را

 رها مختص کردن نگاه طرز این انگار.....میکرد نگاهم شده ریز چشمهای با

 .....آمد می اش کشیدگی و چشمها رنگ به کامال و بود

 ی؟ترسید-

 بزنی؟ زنگ میای وقتی نیست بهتر!!!! ترسوندمت بگی بهتره-

 درست غذا: گفت و کرد نگاه دستم در هویج و گاز روی به تفاوت بی

 میکنی؟

 رادمان برای: گفتم و شدم هویجم کردن رنده مشغول و برگشتم

 نرفته؟ یادت که امشب قرار-

 درست شام برات بود قرار: گفت که کردم نگاهش سوالی و برگشتم

 کردم هاشم ریزی برنامه.....کنم

 دعوتم زودتر بود بهتر بود حرف یک فقط اون:گفتم و دادم تکیه کابینت به

 لواسان برم دیگه ساعت یک تا قراره من و دیره دیگه االن.....میکردی

 کی؟ با: گفت مالیکت لحن آن با و کشید هم در را صورتش
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 سوشا: گفتم و مزد هم را ام قابلمه درون و کردم پشت بهش

 کنی کنسل را قرارت بهتره-

 .....آورد می برایم بدخبری و بود نحض همیشه.....داد بیرون را نفسم

 یک سفر این به.....نمیخوام یعنی.....نمیتونم: گفتم مصمم و کردم نگاه بهش

  دارم نیاز روزه

 گفته یادمه: گفت و گرفت انگشت تا دو بین را موهایم دم و شد نزدیک بهم

 بیارم لبت روی لبخند و بدم آرامش بهت میتونم من بودی

- 

 !!!نیست؟ یادت گفتی خودت-

  میکرد ام کالفه آرامش لحن

 میدم بازیت دارم گفتی که رفته یادت انگار تو ولی هست یادم من-

 ثابت بهم: کرد زمزمه و فرستاد گوشم پشت را موهایم انگشتش دو همان با

 نیست بازی کن

 نمیبینم کار نای به نیازی-

 کنم؟ مجبورت میخوای: گفت خشن
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 روز دو میخوام رها بردار سرم از دست: گفتم عصبی و دادم هلش عقب به

 وقت بی و وقت که برم کلنجار تو با بتونم هفته یک تا کنم ریلکس برم

 میری راه اعصابم رو و میای

 طفق من: گفت و چسباند گوشم روی را لبش و برد موهایم بین را دستش

 همین بدم آرامش بهت میخوام

 نمیخوام: گفتم قاطعی لحن با و کنم پرت بوسه آن از را هواسم کردم سعی

 صدای با که فشردم اش سینه روی را دستم.....نشست گردنم پایین لبهاش

 نگاه بهار به تیز و گرفت فاصله ازم تاخیر با رها و پریدم جا از بهار ی سرفه

 کرد

 آب رادمان برای....آب....چیز.....ببخشید: گفت نم من با و شد هول بهار

 میخوام

 یخچاله داخل اش شیشه-

 از.....رساندم پنجره جلوی به را خودم و کشیدم بیرون را خودم آشپزخانه از

 قدمهایش صدای.....میسوخت خشکی از گلویم و میزد بیرون حرارت صورتم

 زیر زمین که داشتبرمی قدم جوری....صالبت با و محکم....بودم بر از را

 ......میلرزید پاهایش

 منتظرتم هشت ساعت میرم دارم-

 نمیام من کن بس: گفتم کالفه
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 قرارت و بگیر تماس میریم هم با لواسان بری داری دوست اینقدر اگر باشه-

 کن کنسل سوشا با را

 هفته یک نمیتونم نمیتونم،: گفتم و زدم شیشه به بار چند را ام پیشانی

  زده زنگ بهم امروز رایب سوشا است

 بیرون شلوارم جیب داخل از.....خورد زنگ ام گوشی لحظه همان

 از را گوشی رها که کنم رد را تماسش خواستم.....بود سوشا.....کشیدمش

 داد جواب و کشید دستم

 بله؟-

- 

 نمیاد جایی نارین-

- 

  شم کاره همه من-

- 

 نزن زر بابا برو

 از پاشو بهتره: گفت شاکی و کرد عقط را تماس....شد گرد چشمهایم

 میکنم اینکارو خودم وگرنه کنی کوتاه زندگیت

 کردم زمزمه و گزیدم را لبم
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 عوضی-

 بریم هم با میام و میدم انجام کارام:گفت و کرد پشت بهم و کرد ای خنده

 لواسان

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_پانزده_قسمت_پایان#

 

 [۲۳:۳۱ ۱۸,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 شانزده_قسمت#

 ببیافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 که گرفتم تماس سوشا با فورا و برداشتم مبل روی از را ام گوشی رفت وقتی

 میکنی؟ غلطی چه داری تو نارین: گفت بلندی صدای با بوق اولین با

 بگم چی نمیدونم واقعا من.....سوشا ببخش-

 چرا منی خواهر مثل تو نکن بازی من غیرت با اینقدر فقط نگو هیچی-

 و میده را جوابم غریبه مرد یک تو جای به وقتی میکنی روانیم نمیفهمی

 داره مالکیت احساس بهت اینقدر

 بشه اینجوری نمیخواستم من-



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

114 
 

 کنترل را اعصابش میکنه سعی داره یعنی این کشید عمیقی نفس

 من کنم چیکار من بگو تو نارین: گفت آرامی صدای با بعد کمی....کنه

 میدم انجام کارو همون

 باش برادر باش، کنارم شرایطی هر در نباش، ناراحت ازم -

 حساب روم میتونی شرایطی هر در گاهتم تکیه هستم همیشه من عزیزم-

 دسترسم در تو برای همیشه که میدونی و کنی

 میدونم: گفتم و زدم لبخندی

 کردم پاک را بود شده خیس اشک از که را صورتم کردم قطع که را  تماس

 

 رادمان و من تا شد منتظر و آمد بعد ساعت چند بود گفته که همانطور

 وسایل افتاد راه من از جلوتر و برداشت را رادمان و من ساک....بشویم آماده

 غول خودش مثل هم ماشینش...گذاشت اش هایلوکس پشت را

 آمد رفمط به و کرد جاساز عقب کابین در را رادمان ماشین صندلی.....بود

 راحتی؟: گفت شد سوار وقتی.....بشوم سوار تا کرد کمک و گرفت را دستم

 راه در که ساعتی......افتاد راه و کرد روشن را ماشین او و دادم تکان را سرم

 ماشین دستگاه از که آهنگی را سکوت این و بودیم ساکت دو هر را بودیم

 خوابش افتاد اهر ماشین تا رادمان.....میکرد پر بود پخش حال در
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 بودن هم با این دلیل بگی میشه: گفتم و کردم کم را ضبط صدای.....برد

  چیه؟

 چیه؟ بگو تو-

 لطفا نده جواب سوال با سوال-

 برسیم آرامش به هم با میخوایم اینکه شاید دلیل-

 برادر نه تو نیستیم ساله چهارده پسر دختر تو و من باش منطقی لطفا رها-

 رییسم با دارم االن من......پسرم دوست حتی نه نامزدم نه شوهر نه منی

 نیست هم کاری حتی قرار تعطیالت؟این میرم

 نارین نکن اش پیچیده اینقدر-

 همکاری به کردی مجبور منو تو.....است پیچیده کافی ی اندازه به موضوع-

 با تو....نشو من حریم وارد اینقدر دیگه خواهشا نداشتم دوست که کاری به

 و کنی اعالم حتی اینکه من؟بدون ی خونه میای وقت بی و وقت عنوانی چه

 زیادیه؟ دیگه این نمیکنی فکر میکنی مجبورم چیز همه به بزنی؟داری در

 میخوای؟ هم خودت میکردم فکر-

 صدای با و رسیدم انفجار حد به کوتاه های جواب این و خونسردی اینهمه از

 یخوام؟م را چی من لطفا کن بس: گفتم بلندی

 میدم آرامش بهت گفتی خودت-
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 میخواد؟ بازی دلت پس: گفتم و زدم پوزخندی

 اوهوم: گفت و داد تکان را سرش

 رها نیستم من بازی این ی بازنده باش مطمئن ولی میکنیم بازی پس باش-

 خان

 میکرد بازی من اعصاب با که هاییی چال آن و شد کج لبخندی به لبش

  شد نمایان

 میبینیم-

 من رها خونسردی......بستم را چشمهایم و دادم تکیه پنجره به را سرم هکالف

 ما که بودیم غافل هردو......است خودش برنده میدانست انگار.....میترساند را

 !!!!!بازنده دو هر و بودیم گروه یک داخل هردو

 ذغال ایوان داخل رها و میدادم شیر رادمان به و بودم نشسته کاناپه روی

 چشمهای آن با داشت که کردم نگاه رادمان به.....میزد باد را بیکیوبار های

 روی و بوسیدم را اش پیشانی ذوق با....میکرد نگاهم اش مشکی و درشت

 رفتم و چیدم دورش هم را هایش بازی اسباب از تا چند و گذاشتمش زمین

 چشمک بهم بدجور بود زعفران به آغشته که های جوجه آن....در جلوی

 زدنش باد مشغول و گذاشت باربیکیو روی را ها دنده کباب اول......میزد

 دنیا کار ترین حساس و مهترین انگار که میکرد کار دقت با جوری....شد
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 نگاهم سنگینی از انگار.....هاست جوجه و ها دنده این کردن کباب همین

  اینجا بیا: گفت و کرد دراز را دستش و زد چشمک برایم و برگشت

 داخل رفتم....کردم نگاه بود بازی مشغول که رادمان به و داخل بردم را سرم

 هه: گفت و زد لبخندی دیدنم با....رها کنار برگشتم و گرفتم بغل را رادمان و

 اومدی؟ ات جوجه با رفتی

 منه نفس جوجه این: گفتم و بوسیدم را رادمان صورت محکم

 شد حسودیم: گفت و خندید خوش سر رها

 چرا؟: گفتم و کردم کم را هایم ابرو بین ی فاصله

 .....کرد اشاره اش گونه به

 شاید شدی آزار بی رادمان ی اندازه به هم تو هروقت: گفتم و زدم پوزخندی

 بتونم

 .....صورتش حالت بود حرف از دنیایی....شد خیره بهم دقیق

 بزنم برنجم به سر یه برم من تا باش ها کباب این مراقب-

 پختی؟ برنج چرا دیگه کباب هاینهم رها اوف-

 نمیشم سیر نخورم برنج تا من: گفت در سمت میرفت که همینطور

 ولی نداشت شکم هم اینچ یک حتی......نبود چاقم.....بود دار خنده واقعا

 را رادمان من و شد میز چیدن مشغول رها.....بود غول مثل عجیب
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 سمت رفتم و ابوندمخو تختش در را رادمان.....کرد صدایم که میخوابوندم

 بود آشپزخانه ی جزیره روبروی که خوری ناهار میز

 را بلند پایه شمعدانی های شمع....بود بعید رها از شاعرانه همه این اوف

 !!!!بود کرده روشن

 چه..... کرد تنظیم را آن نشستم وقتی و برد عقب برایم را صندلی

 !!!!!جنتلمن

 

 [۲۳:۳۱ ۱۸,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 مرد یک.....بود کرده تزیین زرشک و زعفران با را برنجش حتی رها وای

 که میشد چطور میکرد تهدید کودکم با همیشه را من که فروش مواد خشن

 و باشد رمانتیک همه این داشت امکان چطور!!!!باشد سلیقه با همه این

 رتاج یک آمد می بهش بیشتر....کند ریزی برنامه را چیز هم دقیق اینقدر

 .....مهندس یا باشد

 نمیخورم برنج زیاد من کافیه-

 ها جوجه و کباب.....کرد خالی خودش بشقاب داخل و کشید عقب را کفگیر

 نفس و دادم تکیه ام صندلی به......خوردم همیشه از بیشتر....بود عالی واقعا

 چسبید بود عالی خیلی رها وای: گفتم و کشیدم عمیقی

 میگذشت؟ خوش بهت اینقدر دبو هم سوشا اگر: گفت تلخ
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 نکن خراب: گفتم و کشیدم پوفی

 کشید سر را جامش داخل رنگ قرمز مایع و داد تکان را سرش

 پارک تخت و زدم مسواک..…شستیم را ظرفها و کردیم جمع را میز هم با

 دراز تخت روی و پوشیدم را خوابم لباس و بردم اتاق به را رادمان

 سیگار و بود نشسته مبل روی هنوز رها اتاق داخل آمدم می وقتی....کشیدم

 ......میکشید

 شده اسیر تنگی حفره داخل انگار....شدم هوشیار خفگی حس با صبح

 آغوش تنگ حفره آن فهمیدم و کردم باز را چشمهایم.....بودم

 و خوردم تکان!!!!!بود آمده من تخت به کی بودم نشده متوجه.....رهاست

 صدای با و خورد تکانی پلکش که کنم آزاد دورم از را دستهایش کردم سعی

                                                                                                                 نخور وول اینقدر: گفت داری خش

 میشم خفه دارم عقب برو-

 ریزه خاله: گفت و کرد ای خنده

 پسرم....رادمان تخت سمت رفتم و شدم بلند تخت یرو از گرفت فاصله ازم

 های لباس با را خوابم لباس و شستم را صورتم دست.....بود خواب هنوز

 را رادمان ی صبحانه تا شدم آشپزخانه وارد فورا و کردم عوض ام سوارکاری

 شده بیدار هم رها شدم متوجه حمام در صدای شنیدن با....کنم درست

 یک رها برای و کردم درست قهوه خودم برای و چیدم را صبحانه میز.....است
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 دیدن با و اتاق داخل رفتم.....گذاشتم جوش آب توی چایی بک تی

 داخل برگشتم و دادم انجام را کارهایش و کردم بغلش رادمان باز چشمهای

 از میکرد خشک را موهایش کوچکی حوله با که حالی در رها.....آشپزخانه

 حریره و نشاندم اش ناهارخوری صندلی داخل را رادمان.....شد خارج حمام

 کردی چه ریزه خاله به:گفت و کشید را لپم رها......خوراندم بهش را اش

 ریزه خاله نگو من به-

 اش چایی کردن شیرین مشغول سپس و شد خیره صورتم به اخم با کمی

 لباس: رسیدپ بود دیده تنم به تازه انگار کرد نگاه تنم های لباس به......شد

 سوارکاری؟

 سوارکاری اینجا باشگاه میرم آره-

 هستی ورزشکارم پس-

 دارم عالقه سوارکاری و شنا به پزشکی از بعد اوهوم-

 برسی عالیقت به تا داشتی فرصتی همیشه که خوب چه-

 هم در صورتم که تلخ اینقدر بود گفته تلخ خیلی خیلی را حرف این

 بلند و کشیدم سر را ام قهوه......اش شتهگذ از بپرسم داشتم دوست.....شد

  بریم تا شو حاضر هم تو میکنم آماده را رادمان من تا: گفتم و شدم

 نشو بلند زودتر غذا سر وقت  هیچ: گفت و گذاشت دستم روی را دستش

  میاد بدم
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 تو: گفتم فورا که  شد بلند و کرد پرت میز روی را بود دستش در که نانی

 نخوردی هیچی که

 سیرم-

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_شانزده_قسمت_پایان#

 

 [۲۲:۴۷ ۲۲,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 هفده_قسمت#

 ببیافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 آماده کاری سوار برای را طلوع تا گفتم رضا آقا به و سوارکاری باشگاه رفتیم

 ....دکتر خانم چشم به: گفت که کند

 نمیکنن؟ سوارکاری مهندس آقا: تگف و انداخت رها به نگاهی

  نه: گفت خشک که کردم نگاه رها به

 شعف با دیدنش با....آمد طلوع با بعد دقایقی رفت و داد تکان سری رضا

 را من......کشیدم دست سرش روی.....کردم تند پا طرفش به و خندیدم

 باش رادمان مراقب: گفتم رها به رو.....میشناخت

  راحت خیالت: گفت و شد خیره بود اش سکهکال درون که رادمان به
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 ماشینی که بودم خودم هوای و حال در همیشه مثل و بودم سواری حال در

 لباسم و حلق و صورت خورد به بود خاک هرچی و شد رد کنارم از سرعت با

 حرص با ایستادم و کشیدم را طلوع افسار افتادم سرفه به سخت و داد

 را لباسم و صورت!!!!!!آخه بود رانندگی وضع چه دادم بهش لب زیر فحشی

 خیره برگشتم  پریدم باال صدایی با که پریدم پایین اسب از و کردم پاک

 کردم نگاهش

 !!!!خودتی نارین-

 برایم چشمهایش عجیب.....شدم اش خیره دقت با و کردم ریز را چشمهایم

 تا انگار نه :گفت و کرد باز را دستهایش لودگی با و کرد ای خنده....بود آشنا

 نمیاد یادت نکنم بغلت

 خودتی؟....کیاااااا: گفتم جیغ با و شد گرد چشمهایم

 حافظه این با موندم هنوزم من عجب چه: گفت و کوبید مشتم به مشت با

 !!!!!پزشک شدی چطور ات

 نمیشه باورم من خدای: گفتم و کشیدم بازویش به دستی

 کجاست؟ شقتع: گفت داد فشار و گرفت دستش توی را دستم

 و مسخره کوروش داشتن دوست برای را من همیشه شد هم در صورتم

 میکرد سرزنش

 کجاست؟ کتی: گفتم و انداختم باال ای شانه
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 خیلی ببیندت اگر االن بریم بیا بدو کتی وای: گفت و کرد ای خنده

  میشه خوشحال

 و شدم طلوع سوار.....بریم بدو پس اینجاست؟: گفتم و زد برقی چشمهایم

 پارک را ماشینش وقتی رفتیم باشگاه طرف به و شد ماشینش سوار هم کیا

 کالسکه و نشسته صندلی روی که دیدم را رها و شدم پیاده هم من کرد

 تقریبا جایی به و گرفت را دستم و آمد جلو کیا.....است کنارش هم رادمان

 اونجاست کتی بریم: گفت و داد نشان را رها نزدیک

 بلند هم دیدن با دو هر که کتی کنار رفتیم و کردم  نگاه هار به استرس با

: گفتم و دادم فشارش آغوشم در محکم.....هم بغل پریدیم و کشیدیدم جیغ

 بود تنگ برات دلم چقدر

 بود نخورده تکان سال ده از بعد که صورتش به و کردم دورش خودم از

 بودم رنگش عسلی چشمهای آن عاشق شدم خیره

 میبینمت اینجا سال همه این بعد نمیشه باورم-

 کجاست؟ کوروش نگفتی: گفت و آمد جلو کیا

 شدیم جدا: گفتم عادی و شد سرد نگاهم

 ادعای همه آن میکرد باور کی آخه میکردند نگاهم گیج و متعجب دو هر

 !!!!!این؟ بشه عاشقی
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 سال ده هرچند بودیم خوشبختی زوج مثال پیش سال ده کوروش و من

 بودیم زدنام فقط پیش

 تا میکردم فکر شدم شوکه: گفت و زد ام شانه به را دستش و آمد جلو کیا

 میمونی کودن اون اسیر عمر آخر

 پریدم جا از رها صدای با

 !!!!نارین؟-

 بود خشک و خشن صدایش

 جایی و من بین نگاهش و میکند نگاه من به غلیظی اخم با دیدم و برگشتم

 که کیا دست به دیدم و چرخاندم را سرم است گردش در من به نزدیک

 بیرون کیا دست زیر از را ام شانه میکرد نگاه حرص با بود ام شانه روی

 آغشوشم در و رفتم بود رها آغوش در که رادمان طرف به و کشیدم

 داره؟ من با نسبتی چه بگم....کنم معرفی را رها چطور بودم مانده.....گرفتم

 تداش سوال جای خودش رادمان حتی یا

 خیره من به منتظر که نفرشون سه هر صورتم به و کشیدم عمیقی نفس

 که هستن قدیمم دوستهای از کتی و کیا جان رها:گفتم و کردم نگاه بودن

 دیدمشون سال ده از بعد اینجا اتفاقی

 خوشبختم:گفت و برد جلو را دستش و آمد جلو کیا
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 و داد دست رها با کتی بعد و داد دست کیا با و برد جلو سرد را دستش رها

 همسرت؟: گفت اش همیشگی شیطنت با

 هستیم دوست نه: گفتم و نشاندم لبهایم رو مصنوعی لبخند

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_هفده_قسمت_پایان#

 

 [۲۳:۴۳ ۲۷,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 هجده_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 االن بریم باید ما: گفتم وراف داد تکان را سرش و شد خشک کتی لبخند

 فرصت سر باید بگیر تماس باهام حتما میدم را ام شماره ولی داریم عجله

 گفتن برای دارم حرف کلی ببینیم هم

 

 گرفتم تماس سوشا با و برداشتم را ام گوشی شد  خلوت سرم که کمی

 و کتی که میدادم خبر باید نداشتم تماس باهاش برگشتیم لواسان از وقتی

 دوم بوق با....ببینمشون و بچینم برنامه شب برای میخواستم ام دیده را اکی

  داد جواب



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

126 
 

 دیدم را کی بدونی اگر سوشا: گفتم و کردم سالم خوشحالی با

 خوشحالی؟ اینقدر که دیدی کی: گفت سرد

 بزن حدس-

 نمیاد حدسم-

 دیدم را کتی و کیا سوارکاری باشگاه توی: گفتم زود و کشیدم پوفی

 !!!کتی!!!کیا-

 پرسید شک با و کرد مکث کمی

 نمیاد یادم-

 سبز خونه همون بود کوچه آخر خونشون.....میکنم راهنمایی یه-

 !!!!!عباسی: گفت بهت با

 اوهوم-

 کردن؟ بودن؟ازدواج برگشتن؟خوب پس: گفت و خندید

 با قراره گرفتم اش شماره فقط بزنیم حرف زیاد نتونستیم راستش نمیدونم-

 بیا هم تو رونبی بریم هم

 کی؟-

 نه خوبه؟ساعت امشب-



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

127 
 

  دنبالت میام نه ساعت خلوتم امروز منم آره-

 دنبالم خونه بیا -

 تا دو دیدن درگیری ها مدت از بعد بودم خوشحال زیاد زیاد شب قرار برای

 کتی با وقتی خوشبختانه....میکرد آرام را دلم عجیب قدیمی و خوب دوست

 قرار هم با فرحزاد در و نداشتن ای برنامه هم آنها گرفتم تماس

 در دست کوروش دیدن که باشم خوشحال اینقدر میکردم فکر.......گذاشتیم

 انگار که بد اینقدر کرد ولی نکنه بدتر و بد را خوبم حال روشنک دست

 همانجایی درست....افتاد پاهایشان کنار جایی یک قلبم و رفت بدنم از حس

 دست وقت هیچ!!!! داشتم؟ حسرت هنوز قدراین من چرا.....کردن لگدش که

 حوصله بی همیشه برنمیداشت قدم ام شانه به شانه و نمیگرفت را من

 می خط مغزم روی هایشان خنده صدای......میرفت راه من از جلوتر

 تا میخواستم......میکرد داغم پیش از بیشتر خوشبختیشان دیدن.....انداخت

 کنم فرار گیر نفس محیط آن از و شومب ماشینم سوار اند نشده من متوجه

 بایستم تا شدم مجبور و کرد صدایم ولی

 به سردی صورت با و کشیدم عمیقی نفس میکرد صدایم نارین هم هنوز

 سعی ولی شد هم در بیشتر صورتم لبخندش دیدن با و برگشتم طرفش

 بود ایستاده تر عقب  روشنک.....نرسم نظر به بیچاره میکردم

 خوبی؟: گفت و ایستاد مروبروی کوروش

 دارم عجله بزن را حرفت زود: گفتم و دادم تکان را سرم و کشیدم پوفی
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 گذشت؟؟ خوش بهت لواسان ببینم میخواستم فقط نیست حرفی-

 از کوروش....داشتن همه را لواسان به من رفتن خبر.....شد هم در صورتم

 را سوشا دیگه افتادی راه خیلی جالبه: گفت و کرد استفاده سکوتم

 شده؟ تمام سوشا با ات صیغه.....میپیچونی

 دادم بیرون را نفسم و شدند مشت دستهایم

 !!!بود؟ شده حرصی اینقدر سوشا که بودی کی با-

 از دماغتو: گفتم و زدم ضربه اش سینه به هم سر پشت ام اشاره انگشت با

  بیرون بکش من زندگی

 جذاب بدجوری که ورنخ حرص: گفت خنده با و گرفت مشت در را دستم

 میشی

 را دستم بود فایده بی ولی بکشم بیرون دستش از را دستم تا کرد تقال

 حرص با و کرد رها را دستم.....میکرد نگاهم خنده با و بود گرفته محکم

 کنار راهم سر از برو: گفتم

 تکان جایش از و انداخت باال ای شانه بود جیبش در دستهایش که حالی در

 کنارش از و دادم هلش و اش سینه به کوبیدم دست کف با نخورد

 و کردم روشن را ماشین بدبختی با......میلرزید حرص از دستهایم....گذشتم

 بهم و بود ایستاده همانطور کوروش و آمدم در پارک از وحشتناکی طور به
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 عاشقش من چطور من خدای بودنم عصبی به خوردنم حرص به میخندید

 !!!!!!کردم زندگی کنارش در الس چندین بودم؟؟؟چطور

 ولی کنم فکر کیا و کتی دیدن به کردم سعی و کشیدم صورتم به را دستم

 خارج دهانش از الو کلمه کامل هنوز و گرفتم تماس سوشا با و نشدم آرام

 زدم داد که بود نشده

 کوروش؟ دست کف میذاری منو زندگی ریز به ریز حقی چه به تو-

 نارین؟-

 !بگی کوروش به منو زندگی جز به جز میتونی چطور....کوفت نارین-

 بکش عمیق نفس باش آروم نارین-

 مریضات واسه ببر حرفارو این کن، جمع برو-

 شکر را خدا......کردم پرت کنارم صندلی روی را گوشی و کردم قطع تماس

 و پرید ذهنم از چیز همه مریض اولین ویزیت با  شدم مطب وارد وقتی

 یک آورد هجوم قلبم به بد های حس تمام باز شدم ارجخ مطب از وقتی

 و ریختم دورم و کردم فر را ام شده هایالیت بلند موهای و گرفتم دوش

 انگار کشیدم لبهایم روی را ام کالباسی لب رژ و کردم آرایش را چشمهایم

 بهم روشنک دست در دست کوروش دیدن با که بدی هایم حس میخواستم

 دنبالم سوشا نه ساعت سر......ببرم بین از صورتم کردن رنگ با را داد دست

 دادن با کند باز را حرف سر خواست هرچقدر فرحزاد به رسیدن تا و آمد
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 مقصرم من باشه: گفت عصبی سر آخر که کردم ساکتش کوتاه های جواب

 بریم میخواستیم که روز آن کن باور ولی نمیزنم حرفی بهش تو از دیگه

  فهمید را چیز همه اتفاقی و بود پیشم لواسان

 نشه سبز من راه سر بگو بهش: گفتم و دادم بیرون سنگین را نفسم

 رسیده اش خواسته به که اون میبره لذت دادنم حرص از چرا نمیفهمم

 

 [۲۳:۴۳ ۲۷,۰۲,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 نمیشه باورش هنوزم بدی ادامه بتونی اون بدون نمیکرد فکر-

 حتی که صورتی در بسازی بت یکی از سخته خیلی: گفتم و زدم پوزخندی

 که نیست کسی میبینه که نارینی این مرد نارین بگو بهش.....نبوده هم آدم

 بوده خوابش هم سال چند

 انگار دستها همین.....گرفت دستش در را دستم و زد غمگینی لبخند سوشا

 یچه بدون که کسی خوبه خیلی برادر داشتن حس......میداد امنیت بهم

 عمیق پشتوانه یک و باشه داشته هواتو صورتی هر در و داشتی چشم

 ام زندگی کل در شوهر حتی نه پدر نه داشتم برادر نه که منی.....باشه

 کنارم برادرانه همیشه سوشا ولی ام نداشته را مردی هیچ محبت

  ماشین از وقتی......بوده
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 به و گرفت آغوش در را رادمان سوشا......میبارید نم نم باورن شدیم پیاده

 دقیقه چند تا گفتن که گرفتم تماس کتی با افتادیم راه خانه سفره طرف

  میرسند دیگه

 دور از.....بود شده احاطه حصیر توسط دورش تا دور که نشستیم تختی روی

 جیغ رنگهای عاشق بود هم نوجوان وقتی دیدم را کتی رنگ قرمز شال

 دست برایم و زد نمایی دندان لبخند که دادم تکان دستی برایش......بود

 با شدند نزدیک وقتی آمدند ما طرف به و کشید را کیا بازوی و داد تکان

 و کشید جیغ کتی شناختنش وقتی و کردند نگاه سوشا به دو هر شک

  دماغو سوشا وای: گفت

 زر همیشه مثل: گفت سوشا و خنده زیر زدیم کتی حرف این از همگی

  زرویی

 ببینمت امشب نمیکردم فکر پسر چطوری: گفت کیا و دادن دست هم کیا با

 !!!!سورپرایزی چه

 سفارش را غذا اول نشستیم وقتی و دادم دست کیا با و کردم بغل را کتی

 بیدار خواب از حال سر رادمان.....کباب هم کتی و من و جیگر مردها دادیم

: گفت و یدکش را رادمان لپ کتی کند شیطنت میخواست دلش و بود شده

 کوروش شبیه چشمهاش چقدر
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 حس را سوشا نگاه سنگینی و شدم خیره رادمان چشمهای به رفته وا

 کوروش شبیه عجیب میشد بزرگتر هرچه رادمان!!!!!فهمید هم کتی.....کردم

 میترساند را من این و میشد

 شدید جدا هم از شد چی: گفت کتی و کردند بدل و رد نگاهی کیا با کتی

  نکنیم خراب را شبمون بیا: تمگف غمگین

 میپرسیدم نباید من ببخشید باشه باشه: گفت تند

 نکردی؟ ازداج: گفتم و گرفتم را دستش

 کرد ازدواج زودتر کسی هر گذاشتیم قرار مجرده هم کیا ام دیوانه مگه نه-

 بده را یکی اون عروسی شام باید

 گذاشتید؟ شرط اینم خدا به اید دیوانه-

  روز آن بود کی پسر اون نارین: گفت لودگی با کیا

  بود تیکه چقدرم بود کی آره: کتی

 ساده دوست یک که گفتم: گفتم زور به و پرید گلویم به کبابم

 لواسان میای ات ساده دوست با حاال تا کی از ااا: گفت و زد چشمکی کتی

 تعطیالت؟

 مشکوک کیا که کشید موهایش به دستی کالفه سوشا و کشیدم پوفی

 ممنوعه زندگیت از زدن حرف کال انگار: سیدپر
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 است پیچیده کمی فقط نه-

 نداره تمامی هاش خریت: گفت غرولند با سوشا

 ....ازش نداشتم را حرفها این توقع!!!!شدم خیره بهش شاکی و متعجب

 سوشا؟ میگی چی-

 خوب بی خود از وسط میاد الت اون حرف هروقت فقط ببخشید هیچی-

 میشم

 ببخشم؟ هه-

 نبود الت هم اصال نظرم به: گفت و گذاشت دستم روی را دستش تیک

 بود خوشتیپ هم خیلی اتفاقا

 زد بیرون چرک و خون و درد و شد باز چرکی زخم آن انگار ترکیدم انگار

 یه الته اون میگه راست سوشا نه: گفتم بغض و حرص با شد تمام تحملم

 غرورشون با که ای دهکر تحصیل آدمای به داره شرف ولی فروش مواد الت

  میکنن مال لگد آدم روح

 که کوروش از خیری من: گفتم و شدم خیره سوشا چشمهای به و برگشتم

 میخورد قسم اسمش به مادرم که کسی ندیدم بود خونم از بود ام خاله پسر

 از ندیدم ،خیری شدم جدا اش دردونه عزیز از چون کرد عاق را من و

 به آن که زخمی اون پزشکی رشته چهار رتبه از ندیدم کشور،خیری نخطبه

 الت یه با میخوام حاال نمیشه خوب هم عمرم آخر تا زد بهم فامیل اصطالح
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 یه مرد.....ناب نهایت بی.......میده بودن آدم بوی عجیب که باشم فروش مواد

 عجیب ولی نمیده میلیونی چند های عطر بوی حرف، حرفش که واقعی مرد

 ......میده مردونگی و مرد بوی

 

 از همیشه من تصور......بود دلم حرفهای ولی زدم را حرفها این چرا نمیدونم

 اش عالقه مورد ورزش باشه مودب باشه خون درس که بود مردی خوب مرد

 میشه رد کنارم از وقتی بندسازی و بوکس نه باشه سواری اسب و تنیس

 نباشه تو به ختصم عطر بوی این اگر فایده چه ولی بندازه خط عطرش بوی

 قدیم های مشتی داش یاد را من باشه؟رها قاطی زنونه عطر بوی تا هزار با

 بود بغلشون زیر هندونه یه انگار میرفتن راه وقتی که همونایی انداخت می

 زیر محبتاشون که همونا بود آخر و اول حرف براشون ناموس که همونایی

 و خانمم تا صد از عجیب یول منزل میگفتن زن به که همونایی بود پوستی

 میلیونی چند عطرهای جای به که همونایی میچسبید زنهاشون به نفسم

 نیست رها شبیه کدوم هیچ اینها بگید شاید......میدن انسانیت و معرفت بوی

 ......دستش الت بشم تا کرد استفاده ام بچه از که رهایی

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_هجده_قسمت_پایان#

 

 [۲۱:۴۰ ۰۴,۰۳,۱۷, ]باغ نویسان رمان
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 نوزده_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 

 قلیون تا رفت و شد بلند کیا......کرد نگاهم ساکت سوشا حرفها این از بعد

  بده سفارش

 خوندی؟ چی: گفت سوشا به کتی

 روانشناسی-

  نمیشه باورم سوشا وای: گفت و خندید بلند کتی

 خوندی چی خودت: سوشا

 تئاتر: گفت و انداخت غبش غب به بادی یکت

 کتی نداشت تعجب جای اصال هرچند کردم نگاهش گرد چشمهای با

 .....بود زبون بلبل و پررو همیشه

 باشی خونده چیزی همچین میزدم حدس: گفت و خندید سوشا

 تئاتر فرانسه دانشگاه بهترین توی من نکن توهین اووووو: گفت شاکی کتی

 بودم ستعدادشونا با شاگرد خوندم
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 بازی پیشنهاد بهت هالیوود که عجیبه پس: گفت و زد چشمکی بهم سوشا

 ندادن

 تخت روی قلیون تا دو سرش پشت و برگشت کیا بده جواب خواست تا کتی

 !!!تا دو خبره چه: گفتم که گذاشتن

 میخوره نمیکشه، قلیون هستن زامبی ایشون: گفت و کرد اشاره کتی به کیا

 صورت توی و داد جاخالی که کرد پرت کیا طرف به را شکوچک کیف کتی

 ......خورد سوشا

 شده خیره کتی به گرد چشمهای با که سوشا به همه و شد قطع ام خنده

 کسی با زیاد و بود داده قورت عصا زیادی همیه سوشا.....میکردیم نگاه بود

 وای: گفت فورا کتی که بودم سوشا عکسالعمل منتظر....نمیکرد شوخی

 طرف اون بکش کمی یک راهه سر صورتت سوشا

 جالب.....خندیدم بلند و بگیرم را خودم جلوی نتونستم دیگه حرفش این با

 .....بود مانده خیره بهش ریز لبخند یک با هم سوشا که بود

 به که ناصر و سیامک از بار چند بودم ندیده را رها که میشد هفته یک

 فقط کمی.....دادند باال سر جواب هک گرفتم را سراغش بودند آمده مطب

 به جمعه عصر......دلتنگ هم کمی شاید....هم کمی!!!!بودم نگرانش کمی

 سنگینی دلم روی دنیا حجم انگار ولی هست دلگیر کافی ی اندازه

 زیر های ماشین به و بودم چسبانده سالن های شیشه به را سرم......میکرد
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 کتی و کیا سوشا، بار چندین نداشتم ار کسی هیچ حوصله.....بودم خیره پایم

 را رادمان آخر در و خستگی و کسالت من ولی بیرون بریم تا بودند خواسته

 شناخت با و گرفت نفسم و شد پیچیده کمرم دور دستی......بودم کرده بهانه

 سوختگی و زخم جای از بود پر که بزرگ دستهای آن دیدن و تنش عطر

 پمپاز را خون بیشتری شدت با قلبم و دش پرتاب هایم ریه به اکسیژن

 کرد زمزمه و نشست گوشم به نزدیک جایی سرش.....کرد

 !!!!بود کرده منو هوای دلت-

 کمرم دور از را دستش بدهم نشان نمیخواستم ولی نشست لبم روی لبخند

 و کردم نگاه میخندید لبانش با همراه که چشمهایش توی و کردم آزاد

 تویی میکنه هواشو دلم دنیا توی که کسی خرینآ!!!!! تو هوای: گفتم

 منو سراغ مدام که نبودی تو حتما پس: گفت و فرستاد باال ابروشو تای یک

 !!!میگرفتی ها بچه از

 ام خونه دم اومدی هم یکبار حتی: گفت و زد چشمکی

  نه!!!!من: گفتم فورا شد داغ صورتم انگار گرفتم چشمهایش از را نگاهم

 من؟ ی خونه دم ینیومد تو یعنی-

  داشتم مهمی کار باهات ولی..... خب چرا.....خب-

 مهمی کار چه اینجام االن من خب: گفت و زد دماغم روی انگشتش سر با

 اومدی ام خونه در دم تا که داشتی
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 بودم راحت نبودی: گفتم لب زیر و گذشتم کنارش از و دادم هلش عقب به

 جوری و شد قطع اش خنده ردمک نگاهش و برگشتم وقتی و کرد ای خنده

 زد لب و دزدیم نگاهش از را نگاهم که کرد نگاهم

 بودم دلتنگت شدید من ولی-

 درک وجود تمام با را لرزید دلم معنی که کرد ادا قشنک را جمله این اینقدر

 کردم

 بود این میدانستم که چیزی ولی منه زندگیه کجای او نمیدانستم هم هنوز

 هر به حاال بیام بیرون بود کرده اثیرم که منجالبی این از میخواستم که

 برایش که هرچی نمیخواستم باشم فروش مواد نمیخواستم بود که نحوی

 هم شاید بودم دوگانگی دچار واقعا......بدهم دست از را بودم کرده تالش

 را خودم فکر این با من و بود برده را دلم رها واقعا و میزدم گول را خودم

 و بودم سرگردان اینقدر.....نکرد باور را حرفم هم سوشا حتی....میزدم گول

 تعریف برایش را اول روز از و مطبش رفتم که بزنم حرف کسی با داشتم نیاز

 رها درگیر که بعدش شب و کردم را حماقت آن که شبی همان از کردم

 خودم طریق این از و بدهم بازیش میخوام گفتم...بازیه همش گفتم.....شدم

: گفت و بود پوزخند فقط سوشا جواب که بکشم بیرون منجالب این از را

 جلوی که شبی رفته یادت باختی را دلتو نارین؟تو میزنی گول را کی داری

 میزدی فریاد را دلبستگی کلماتت تک تک توی زدی حرف ازش کیا و کتی

 .......میشناسمت دست کف مثل که میفهمم من اینو
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 تو اون؟چیش چرا نیمفهمم من ولی: گفت که تمگرف دستهایم بین را سرم

 کرده؟ مند عالقه را

 .......که ام  ندیده را محبت و عشق طعم اینقدر: گفتم و زدم پوزخندی

 تشنه اینقدر بده حق بهم: گفتم و رفتم رو قدم و شدم بلند و کشیدم پوفی

 فکر تو که طوری اون رها کن باور ولی.....باشم مرد یک طرف از محبت ی

  داره فرق جنسش رها نیست میکنی

 قاچاقچی یه اون ببینم باید را چی دیگه نارین: نالید سوشا

 نداری ای آینده هیچ اون با تو: گفت و گرفت بر در را هایم شانه و شد بلند

 تا میخوام میچشم را زندگی طعم دارم تازه من: گفتم و دادم تکان را سرم

 باشه بست بن آخرش اگر حتی برم آخرش

 

 [۲۱:۴۰ ۰۴,۰۳,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 دعا و کنم نگاهت دور از میتونم فقط منم: گفت و کرد نگاهم غمگین سوشا

 کنم

 راست رو خودم با که حاال انگار......رفتم بیرون مطبش از و زدم لبخندی

 نارین بودم شده انگار نبود ما مانع هیچی انگار.....بود بهتر حالم بودم شده

 فکر که میدانستم پیر آنقدر را خودم پیش ماهه چند تا... ..ساله هجده
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 هنوز........زندگی از پر بودم شیطنت از پر االن اما کنم عاشقی دیگه نمیکردم

 ولی هست چی بهم حسش نمیدانستم حتی نبودم مطمئن رها احساس از

 که االن فقط کنم کاری نبود الزم بود مهم من مثبت حس بودم مهم من

 قراری هیچ بدون که شد همین.  بودم آسوده نداشتم درگیری ودمخ با دیگه

 می استثنا بدون شب هر......شد شروع رها و من رابطه شرطی هیچ بدون

 آخر و میخوردیم شام من ی خانه میرفتیم ها شب گاهی...دنبالم مطب آمد

 آخ......گردی شب میرفتیم و میگذاشتیم اش کالسکه داخل را رادمان شب

 حرفی هیچ نمیکردم فکر که من....داشت حالی چه ها گردی شب این که

 نشده تمام حرفهایمان هنوز یکماه گذشت با باشم داشته رها با گفتن برای

 از اینقدر و میزدیم حرف میزدیم قدم که وقتایی و خوردن شام طول در بود

 خودم برای گوشی حال به تا انگار که میبردم لذت ها زدن حرف این

 بیدار من از زودتر میشد صبح من کنار شبهایش که هایی صبح.....نداشتم

 هم من باید برمیگشت وقتی و میخرید تازه نان و میدوید میرفت میشد

 من و میخوردیم صبحانه و مینشستیم هم کنار و میکردم آماده را صبحانه

 در روز هر ها صبحانه این کردن درست امر در بودم شده سلیقه با عجیب

 میدیدم تزیین با را ها صبحانه اقسام و انواع اینستگرام توی یکاریب وقتهای

 فهمیده ماه یک این از بعد.....کنم اجرا بعد روز تا میکردم هک ذهنم در و

 نیمرو و گردو پنیر عسل خامه مثل است سنتی ی صبحانه  عاشق که بودم

 از که گریدی چیز.... میشد بلند بعد و میخورد آخر تا را بود میز سر هرچی و

 اش صیغه تا بود خواسته من از که بود این داشت تعجب جای برایم رها
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 زنها با رابطه ایجاد برایش نمیکردم فکر....باشیم ارتباط در تر راحت تا باشم

 بودم مطلقه زن یک نکردم مخالفتی هم من داشت ولی باشد داشته موردی

 آزاد و

 

 از که پری شکم ماهی توردس میخواستم هایپر رفتم بیمارستان از بعد

 غذای عاشق بود گفته رها.....کنم درست شام برای را بودم دیده اینترنت

 رسیدم ها سس قسمت به وقتی.......بوده محروم همیشه ازش ولی خانگیه

 غذا با همراه که بود گفته بهم یکبار خریدم را تند های سس اقسام و انواع

 خانه رسیدم وقتی.....بود دهش هک ذهنم در این و دارد دوست تند سس

 و کردم خیس را بودم خریده که شمالی برنج اول و شدم کار به دست فورا

 بعد

 وقتی و زدم بهش روغن و نمک کمی و کردم درست پلویی سبزی با

 را درش و ریختم رویش را برنج و چیدم سیب قابلمه ته کردم آبکشش

 ام ماهی کردن درست مشغول خوشحالی با....کردم کم را زیرش و گذاشتم

 دوش تا رفتم راحت خیال با گذاشتمش فر داخل وقتی و شدم

 آرایشم همیشه مثل و زدم عطر کمی و کشیدم سشوار را موهایم.....بگیرم

 کردم رو و زیر را ها لباس کمی....لباس اتاق داخل رفتم.....بود لب برق یک

 پوشیدم داشت خوبی خور تن که ساده رنگ ای سرمه پیراهن یک اینکه تا

 .....کردم پا به را ام سرمه دار پاشنه های کفش و
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 احمدی_الهه_بیافیم_رویا_بیا_نوزده_قسمت_پایان#

 

 [۲۲:۰۳ ۰۸,۰۳,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 بیست_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 را دستم...آزرد را مشامم سوختگی بوی که شدم آشپزخانه وارد خوشحالی با

.... کنم چه باید نمیدانستم شدم خیره اطرافم به  گیج و ذاشتمگ سرم روی

 را غذایی شوق این با حال به تا شدم ناراحت خیلی......گرفته ته برنجم

 ته و سوختن بشود آخرش زحمت همه این نداشتم توقع بودم نکرده درست

 رستورانی با......بود شده عالی خوشبختانه که زدم سر ام ماهی به....گرفتن

 ایرانی پلوی سبزی درخواست و گرفتم تماس داشتم اشتراک که

 بوهای: گفت خنده با....برم آشپزخانه گاه در به شد باعث رها صدای......کردم

 شده پاتی قاطی سوختگی با فقط میاد خوبی

 سر با و کرد حلقه کمرم رادور دستش یک و آمد جلو که برچیدم لب

 کردی؟؟ چه: گفت و کشید لبم رویی را دیگرش دست انگشت

 سوخت برنجم-
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 بخوریم؟ پلو گشنه باید حاال.....سرت فدای: گفت و زد لبخندی

 دادم برنج سفارش زدم زنگ رستوران به نه: گفتم نچی

 و سر به آبی یه هم تو میچینم را میز من تا: گفتم و آمدم بیرون آغوشش از

 بیا و بزن صورتت

 و کشیدم دیس توی رسید هم ها سبزی پلو وقتی و چیدم سلیقه با را میز

 در و فرستاد باال ابرویی میز دیدن با رها.....گذاشتم میز سر ماهی ظرف با

 به به: گفت مینشست میز پشت که حالی

 کافیه:گفتم که کشید برایم کفگیر یک و برداشت را برنج دیس

 که ای لقمه هر با و شد مشغول و گذاشت جلویش را دیس و داد تکان سری

 با بود میز سر که چیزی هر از و میکرد چه چه و به به میگذاشت ندها در

 روزی نمیکردم فکر......دست کف مثل بود ساده.....میکرد تعریف شادی

 چشمهایش و بیاید وجد به شامی میز چیدن با اینگونه که ببینم را مردی

 این از وقت هیچ که بود این دلیلش نبود بودنش شکمو دلیلش بزند برق

 .نبوده برخوردار نعمت

 مرد این چی....شدم خیره بهش و زدم ام چانه زیر را دستم خودآگاه نا

 !!!!! بود کرده دیوانه را من اینقدر

 روبروی راک های صندلی روی.....بودیم نشسته همیشگیمان جای

 دستم را ام قهوه ماگ....داشت ها پنجره این به ای عالقه چه نمیدانم....شهر
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 من میدونی: گفت و کرد نگاهم که کردم جمع دلم در را پاهایم و گرفتم

 نداشتم را بخورم خونگی غذای اینکه شانس خیلی

 !!!!مادرت؟-

 چرا نپرسیدی خودت از حال به تا....بود متنفر من از: گفت و زد پوزخندی

 روی اکثرا ولی نداره پسر و دختر که اسمیه رها که رهاست؟درسته من اسم

 و پدر که رها اسم به داشتم خواهر یک.....میذارن ار اسم این دخترهاشون

 اون از بعد....میشه کشته مادرم احتیاطی بی بخاطر ولی بودن عاشقش مادرم

 دنیا به من وقتی و میشه باردار دوباره سال یک از بعد و میشه دیوانه زن

 بی بخاطر که هستم ای بچه دختر همان من میکرد فکر که زمانی آمدم

 وقتی ولی میداد شیر بهم و میگرفت آغوشم در عشق با دمر اش توجهی

 ازم آخر سیم به میزد نیستم اون رهای پسرم و نیستم دختر من میفهمید

 تر بزرگ چی هر میکردند رسیدگی بهم پرستارم یا و پدرم......میشد متنفر

 و میگرفتم کتک باد به نبود پدرم که وقتایی و میشد بدتر هم حالش میشدم

 میکردم فکر میترسیدم مادر اسم از همیشه من میزد فریاد را تنفرش

 ده.....مادره اسمش که کسیه آدم ترین رحم بی و ترین خشن و بدترین

 وقتی.....مرد و کرد اوردوز مخدر مواد حد از بیش مصرف اثر در که بود سالم

 دست سرم روی همه مراسمش طول در شدم خوشحال مرده فهمیدم

 بود لبم روی لبخند فقط من ولی میسوزاندن دل حالم به و میکشیدن

 عجیبه برام رادمانی عاشق اینطوری که میبینم را تو وقتی نارین میدونی

 وجودش برای میدی شیر بهش عشق با اینطوری میبینم که سنگینه برام
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 دادی لو پلیس به را ما که شبی اون بزنی کاری هر به دست حاضری حتی

 باور یعنی نداره فایده میگفتم من ولی کنیم تهدیدت پسرت با گفت سیامک

 نبوده اش زندگی توی ماهم پنج هنوز که بچه یک بخاطر کسی نداشتم

 رفتی دیوانگی مرز تا روز دو اون تو بزنه آتیش و آب به اینطوری

 دخترش دادن دست از بخاطر هم تو مادر رها: گفتم و آمدم حرفش بین

 جنون به اون نبوده عقل روی از تو با او ررفتا نرفته یادت که اینو شد دیوانه

 رفتار بد اینقدر هم تو با وقت هیچ داشت عادی حالت اگر وگرنه بود رسیده

 نمیکرد

 چنان و شد متورم گردنش رگ که نکشید ثانیه به شد خیره چشمهایم توی

 ....میشن متالشی هم از االن میکردم تصور که میسایید هم روی دندان

 بود دیوانه چون بدم حق بهش نمیتونم مادر بذارم سمشوا نمیتونم: غرید

 اول وقتی من کاشت وجودم توی را تنفر حس اون آورد سرم باال همه اون

 و نداشتم آرامش که خانه توی چون کردم تحصیل ترک بودم دبیرستان

 میکردن ام مسخره اسمم بخاطر همه وقتی بود بدتر برام هم مدرسه محیط

 کسی دیگه تا خان رها بشم تا زدم هرکاری به ستد شدم بزرگ عقده با

  نکنه ام مسخره اسمم بخاطر

 ....پدرت پس: پرسیدم آهسته
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 گرفت را جدیدش زن دست که نکشید هفته به: گفت و آمد حرفم وسط

 با گذاشت برام را خونه این هم پدرم و نخواست منو هم زنش که خونه اومد

 زندگیش دنبال رفت و پرستار یک

 و گذاشت را ساله ده پسر چطور!!!!رها: گفتم و کشیدم هم در را صورتم

 رفت؟

 

 [۲۲:۰۳ ۰۸,۰۳,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 دار بچه دوباره هم بعد جدیدش زندگی دنبال رفت: گفت و زد پوزخندی

 شدم من که روزی تا بودن خوشبخت خوشبخت ی خانواده یک شدند و شد

 براشون کردم هرز را زندگیشون که بود وقت اون خان رها

 پسر: داد ادامه و کرد صاف ای سرفه تک با را بود شده دار خش که صدایش

 که مفنگی یه شده االن بود کشور رقمی دو ی رتبه که اش نخبه و مهندس

  موادشه مصرف فکرش ی همه

 !!!رها؟ کردی چیکار تو: گفتم و کشیدم هم در را صورتم
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 و گذاشت لبش گوشه سیگاری و دکشی گردنش به دستی و و کشید پوفی

 ....رها زندگی پی فکرم و بود سیگارش سوخت به نگاهم......زد آتیشش

 همکالسیام وقتی: گفت و کرد صاف را گلویش و کرد فوت را سیگارش دود

 وقتی رستوران، و بازی شهر میرفتن مادراشون و پدر با که شبایی از

 میخوردن اشتها با و وردنمیا را بود کرده درست مادراشون که غذاهایی

 این میکشیدم نفس بگیرم انتقام ازشون بتونم که روزی امید به فقط و فقط

  ساختن خودشون را نشسته جلوت االن که غولی

 وقتی: گفت غیض با که دادم تکیه ام صندلی به را سرم و کشیدم پوفی 

 میدونن میبینم وقتی خوشحالم جنونه به رو من عشق از دخترش میبینم

 بال هرچی ولی میخوابم راحت آورده زندگیشون سر را باال همه این کی

 نمیشه کشیدم من که دردهایی صدم یک بیارم سرشون

 ازش که بود غولی شبیه واقعا االن نداشتم باور را نفرت و کینه از پر رها این

 میکرد صحبت

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_بیست_قسمت_پایان#

 

 [۲۲:۳۰ ۱۱,۰۳,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 یک بیست_قسمت#
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 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 و نفرت از حجم این ولی بدهم حق بهش میتوانستم....بود کشیده درد رها

 میشکند تلنگری کوچکترین با میدیدم اینکه.....میترساند را من دلی سنگ

 به دست و کرد خاموش سیگاری زیر داخل را سیگارش......میترسیدم ازش

 سیگار اینقدر بسته: گفتم و کشیدم دستش از که شد اش بعدی ارسیگ

 نکش

 ترسیدی؟ ازم: گفت و شد خیره صورتم به دقیق

 بلند اش صندلی روی از و گرفت را دستم و زد مهربانی لبخند که زدم پلک

 زیر و فشردم خودش به و گرفت آغوشم در و کرد بلند هم را من و شد

 کرد زمزمه گوشم

 برسونم؟ آزاری بهت میتونم مگه منی قلب زا ای تکه تو-

 و کند شک بهم پرسیدنش با میترسیدم سوالم پرسیدن برای بودم مردد

 که بشود خالی مطبم اینکه سر از هایم محبت این ی همه که کند خیال

 نگران: گفت و کشید دست صورتم روی که خواند نگاهم از را سوالم انگار

 و میکنم پیدا دیگه جای یک بشه ردیف کارام که کم یک نباش مطبت

 باشه گیر پات نمیخوام دیگه میکنم خالی را مطبت
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 چیکار من برسد اگر روز آن کردم فکر خودم با و زدم لرزونی لبخند

 سینه به را سرم و کشیدم میکنم؟پوفی فسخ را میکنم؟صیغه میکنم؟رهاش

 ......فشردم اش

 

 شدم بلند جایم از بود خالی کنارم رها جای شدم بیدار خواب از وقتی صبح

 کارهای که ساعتی از بعد......بیاره را رادمان خواستم و کردم صدا را بهار و

 و گرفتم تماس سوشا با و زدم ام گوشی به سری رفتم دادم انجام را رادمان

 میکند خالی جنسهایش از را مطبم بود گفته رها اینکه و دیشب ماجرای

  کردم تعریف

 نارین؟ کنی چیکار ایمیخو بعدش: سوشا

 کنم؟ چیکار چیو-

 با ات رابطه با شد کوتاه ماجرا این از پات و شد خالی مطبت اینکه از بعد-

 میمونی؟ باهاش میکنی چیکار رها

 هنوز نمیدونم-

 که پات که میزنم حدس من ولی میشی موفق داری میگیره داره ات نقشه-

 گیره بدجوری دلت نباشه گیر

 سوشا نگو چرت-
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 خدافظ فعال: گفت و کرد ای خنده اسوش

 دارم پیغامی رها از دیدم و کردم قطع که را تماس

 بود گفته.....بودیم رفته یکبار که باغی خانه آن بروم تا بود خواسته ازم

 ای چاره ولی هست سرش توی چی نمیدانستم.....ببرم هم را رادمان میتونم

 رها که نمیکردم فکر این به اصال میرفتم وقتی ولی......نداشتم رفتن جز

 را فضا آالچیق داخل باغ وسط شام میز چیدن دیده آنچنانی تدارک برایم

 قرمز و سفید رز گل از بود پر آالچیق کف و میز روی.....بود کرده العاده فوق

 اینکه تا نمیفهمیدم را تدارک این دلیل......بود آنجا نور تنها که شمعهایی و

: گفت و گذاشت جلویم و آورد در کتش جیب از ای جعبه رها شام وسط

 کن بازش

 دقت که پالک به.....است پالک و زنجیر یک دیدم و کردم بازش هیجان با

 اند نوشته التین به را خودش اسم دیدم کردم

 همیشه گردنبد این میخوام نارین: گفت و کشید دستم روی را دستش رها

 باشه گردنت

 گردنم به را اسمش و ایستاد پشتم و شد بلند که گزیدم را لبم ی گوشه

 نبود؟؟ کافی همان بود خورده گره قلبم به وجودش که صورتی در آویخت

 جلویم و آورد در دیگری جعبه که بودم نیامده در اولش هدیه شوک از هنوز

 نگین یک با که افتاد ظریف ساده انگشتر آن به نگاهم وقتی و گرفت
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 در انگشتر آن و صورتش بین همنگا!!!!! کردم هنگ میدرخشید وسطش

 رسمی نیستم بلد من: گفت و گرفت دستش بین  را ام چانه که بود گردش

 تا کردم مشورت نفر صد با اینم برمیومد دستم از اندازه همین بزنم حرف

 میکنم خوشبختت نمیگم کن ازدواج من با که میگم جمله یک توی این شد

 خبر زندگیم منو از چون خورهن تکون دلت توی آب میدم قول بهت نمیگم

 میمونم عاشقت نفسم آخرین تا باشی همراه باهام میگم فقط داری

 بست همین فرستادم هایم ریه به را آنجا پاک هوای و بستم را چشمهایم

 چی را جوابش نمیدانستم......نبود بست بود عاشقم که همین!!!!نبود

 دائم و مشترک زندگی یرو ولی داشتم دوست را رها داشتم تردید.....بدهم

 ......داشتم شک

 غافلگیر راستش.....بگم؟ چی: گفتم و شدم خیره منتظرش چشمهای توی

 شدم

 نمیخوای؟ اینو تو: گفت و کرد اخمی

 داره؟ مشکلی چه االنمون ی رابطه مگه رها-

 میخوامت عمر یک واسه نمیخوام ماه چند واسه را تو: گفت قاطع رها

 لبخند این رها که نشست لبم روی لبخندی خودآگاه نا لرزید دلم حرفش از

 تو خانه روبروی واحد پیش وقت چند: گفت و گذاشت مثبتم جواب پای را

 را ات خانه هم تو کنیم شروع را مشترکمون زندگی اونجا میتونیم خریدم را
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 داشته من با ازدواج از بعد را آنجا ندارم دوست کرایه بده یا بفروش یا

 نداره فرقی من برای میگیریم بخوای تو که هرجور هم سیعرو......باشی

 .....نمیتونم من....من رها.....رها-

 کن درکم: کردم زمزمه و گرفتم اش خشمگین چشمهای از را نگاهم

 هوست وقت چند برای منو که کنم؟نگو درک را چی: غرید صورتم توی

 ....میخواستی

 تحمل که میدونی کن آماده مراسم برای را خودت: گفت و داد هلم عقب به

 .....کردم ام خانواده با که کاری از بدتر اینبار که ندارم را دوباره شدن ترک

 رفت و داد تکان چشمهایم جلوی را اش اشاره انگشت و نداد ادامه را حرفش

 

 [۲۲:۳۰ ۱۱,۰۳,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 شده ادا قاطعیت با اش کلمه هر نداشت شوخی لرزید قلبم تهدیدش از

 با که بود صبحی همین!!!!!بود افتاده فکر این به چطور نمیکردم درک.....بود

 باشد گذاشته کار شنود موبایلم در نکند کردم شک....میکردم صحبت سوشا

 نبود بعید رها از

 تک و آورد ام خانه برای مشتری فرداش از بگذرد روز یک نگذاشت حتی

 هفته یک فقط من و فروخت را ام خانه و گذاشت حراج به را وسایلم تک
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 دوستش.....بودم دلگیر.....کنم کشی اسباب او ی خانه به تا داشتم وقت

 فقط و نمیکردیم صحبت هم با......میکرد عصبیم اجبار این ولی داشتم

 بودم دلگیر من و دادم بازیش میکرد فکر او بود گالیه و حرف از پر نگاهمون

 می بیمارستان در استراحتم وقت.......جوییدل جای به میکرد اجبارم اینکه از

 بهش هم هرچقدر.....عروسی های خرید و تاالر رزرو دنبال بریم تا دنبالم آمد

 آدم و عالم میخوام میگفت و نمیکرد قبول نیست جشن به الزم میگفتم

 عقده ارضای دلیل شدم میدیدم وقتی میکند ازدواج داره کی با رها بفهمن

 را من فقط و بود دروغ اش عاشقی و عشق همه نگارا میگرفت دلم هایش

 کند بلند سر همه جلوی و بگذارد پوش سر هایش کمبود روی تا میخواست

 رسیده؟این کجا به االن کردید تحقیر کردید، ترد که رهایی ببینید بگوید و

 دکتره خانم یک همسرش و عروسیش جشن این اش خونه

 از خالی ی خانه به دلم قتی و خانه بودم آمده مطب از خسته.......معروفه

 را هایم وسیله تک تک ذوق با همه این شد جاری اشکم خورد وسیله

 خیانت از بعد آرامشم دلیل....داشتم دوست را تکشون تک بودم خریده

 با.....داشتم شوق رها کنار کردن زندگی از دلم ته ته ولی......بودند کوروش

 روز...بود آرامشم موجب و داشتم شدوست نداشتم رودربایستی که خودم

 راهی رها با و سپردم سوشا و بهار دست را رادمان صبح رسید عروسی

 به بود ام خانه به نزدیک که آرایشگاه جلوی رسیدیم وقتی....شدم آرایشگاه

 دنده روی دیگرش دست و بود فرمان روی دستش یک که کردم نگاه رها

 را دستم....بود هم در هایش اخم مشد ماشینش سوار که وقتی همان از بود
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 کردنم نگاه برای ولی فهمیدم را خفیفش لرزش که گذاشت دستش روی

 کرد مقاومت

 منتظرتم دو ساعت: گفتم

 که بود طوری نگاهش که کرد نگاهم آخر ی لحظه و داد تکان را سرش

 این دلیل و بزنم حرف و بمانم میخواستم....کرد شل رفتن برای را پاهایم

 فشرد گاز روی را پایش که بودم نبسته را ماشین در هنوز ولی بپرسم را نگاه

 راهش به ماند که چشمهایی با ماندم من و شد کنده جا از ماشین و

 بریم هم بعد عکس گرفتن برای آتلیه بریم دنبالم بیاید دو ساعت بود قرار

 میگفتم خود با ولی.....گرفتم دلشوره کمی گذشت دو از ساعت وقتی.....تاالر

 شدم بلند ام صندلی روی از......شده گرفتار حتما نیامدنش دارد دلیلی حتما

 ساعت های عقربه روی گاهی نگاهم......زدم قدم را آرایشگاه طول و

 را اش شماره هزارم بار برای......میدویدند غروب طرف به که میچرخید

 حرصی است خاموش نظر مورد مشترک دستگاه صدای شنیدن با که گرفتم

 میداد آزارم سرم روی گلهای این.......کردم پرت را خوردم مبل روی و شدم

 ساعت.....میزد دامن تشویشم به بیشتر اش اسکارلتی پف آن با لباس این و

 زنهای پچ پچ دیگر و نبود خبری رها از هنوز و بود عصر شش نزدیک

 قالش اددام که عروسی بودم شده....بود شده آور عذاب برایم آرایشگر

 بیرون آرایشگاه از و زدم چنگ را موبایلم و شدم بلند عصبی.......گذاشته

 مزحکم بیشتر زیبایی جای به که لباس آن و شنل روی مردم نگاه.....زدم
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 میخواستم که سانتی ده های کفش آن با رفتن راه.....میزد چرخ بود کرده

 سرعت به میتوانستمن و بود آورده در را کفرم بشود تر نزدیک رها به قدم

 دیوار به را دستم فورا ولی خوردم سکندری و خورد پیچ پایم....بردارم قدم

 پرت ای گوشه و آوردم در پاهایم از را کفشهایم حرص با و گرفتم رو پیاده

 آرایشگاه رساندم خودمان کوچه به را خودم بیشتری سرعت با و کردم

 خورده از ای تکه روی پایم هک دویدم برج طرف به بود مان خانه به نزدیک

 به توجه بی ولی کرد بلند را آخم و رفت فرو بود زمین کف که شیشه

 خانه از سیامک رسیدم برج جلوی به وقتی رفتم و گرفتم را راهم سوزشش

 سمتش به تند کشید هم در را صورتش دیدنم با......آمد بیرون رها قبلی

 پاهای رد و شد خیره پایین به و دزدید را چشمهایش دیدنم با که رفتم

 با کردی چیکار: گفت بهت با رسید که پاهایم به و گرفت را ام خونی

 خودت؟

 کجاست؟ رها.....رهاا: زدم هق و شد خم کمرم و کردم بغض

 پریدم خانه داخل و زدم کنارش راهم سر از که شد خیره چشمهایم به مردد

 میگذشتم؟این آور هرهدل راهروی این از تشویش این با که بود چندم بار

 خانه این پی روی رها مادر و خواهر مرگ انگار و بود آور وهم واقعا خانه

 نظاره قراره نمیدانستم....کردم مکث کمی اتاقش در پشت......بود دیدن قابل

 با در و کشیدم پایین و گرفتم در دستگیره روی را دستم....باشم چی گر

 انگار شد باز در و آوردم فشار در به انگشتم سر با.....شد باز تیکی صدای

 و میشدم کور کاش....میشدم کور کاش ای که دیدن از میترسیدم
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 کمر این بتونم دیگه بار میشد.....شد خم زانوهایم.....رفت نفسم.....نمیدیدم

 !!!!کنم؟ صاف را شده خم

 

 [۲۲:۳۰ ۱۱,۰۳,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 حسرت با قلبی من بستم وای

 داغون و کرد خستم

 منو پیمان بستن وای

 بارون این با بازم

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_یک و بیست_قسمت_پایان#

 

 [۲۳:۴۱ ۱۵,۰۳,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 دو_و_بیست_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#
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 را صحنه این که دوم بار این......میمردم کاش ای....من خدای من خدای

 و منه به نگاهت که بهت لعنت.....زدم زجه دل ته از و دمش خم......میبینم

 دستت و چشمامه توی چشمات که بهت لعنت دیگه یکی لب روی لبهات

 دیگه یکی بدن لمس

 لبهاشو ولع با و بود خیره چشمهام توی که نگاهی از این......خوردم بازی

 میفهمیدم میبوسید

 تکیه بهت من رها.....نداشتم را دیگر شکست یک تاب زدم زجه و شدم خم

 ....داشتم دوستت......کردم

 دیوونه منو شکست چشمات

 داغونه دیگه دلم واسم بسته

 بسمه تو عشق ی غصه منو

  غمه از تو واسه عادتی شده

 اینهمه بگم اومدم دیر منو

 بسمه تو پای عاشقی بگم

 

 به دل بود سنگین برایم......نتونستم....نشد ولی بودم تر دار خود باید شاید

 ی همه یعنی میداد بازیم داشت مدت آن ی همه او و دادم رها مثل کسی
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 صدای شنیدن به شبها من نوازشاش؟لعنتی همه!!!!بود دروغ هاش بوسه

 و کردم صاف را زانوهایم بدخبتی با وقتی.....بودم کرده عادت قلبت

 تمام را اش بوسه رها.....بود شده آوار رویم دنیا ایستادنی چه ولی....ایستادم

 حتی دیگه من ولی....طرفم میومد داشت.....زد کنار رویش از را زن و کرد

 میشدم گم و میرفتم باید.....بود بستم......بشنوم را صدایش نمیخواستم

 و دادم قدرتی پاهایم به......نیوفته چشمهاش به نگاهم دنیا آخر تا که جوری

 میخواست چی دیگه.....شد تر سریع رها های قدم که برداشتم قدم عقب به

 آدم و عالم به و میکرد جمع اتاق همان کف باید را هایم تکه تکه جونم؟ از

 بکنه خودش عاشق را نارین تونست خان رها ببینید میگفت و میداد نشان

 را دامنم....زدم بیرون اش خانه در از......نخواستمش من ولی خواست اون بگه

 بود کرده کر را خودم گوش هقم هق.....یدمدو خیابان طرف به و دادم باال

 میزدم تنه بودند خیره بهم تعجب با که مردمی به و میدویدم...نبود بس ولی

 با لرزید دستم توی موبایلم......انگار بودم دیوانه.....میدویدم و میکشیدم جیغ

  دنبالم بیا سوشا: گفتم هق هق با و دادم جواب فورا سوشا شماره دیدن

 شده چی نارین؟: پرسید اننگر سوشا

 بیا....سوشا بیا فقط-

 کجایی؟ بگو فقط اومدم عزیزم نترس....کجایی-

 زدم هق گوشی توی و نشستم زمین روی و شدم خم

 ......نمیدونم....نمیدونم-
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 الو: گفت گوشی توی و گرفت دستم از را ام گوشی و نشست کنارم خانمی

- 

 هستیم کردستان خیابان توی االن بله-

- 

 هستم من-

- 

 خدافظ باشه-

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_دو_و_بیست_قسمت_پایان#

 

 [۱۴:۴۶ ۳۱,۰۳,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 سه_و_بیست_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 

 به و رو پیاده کنار رفتیم و بایستم تا کرد کمکم و گرفت را بغلم زیر زن

 رژه چشمهایم جلوی بودم دیده هک ای صحنه مدام......زدم تکیه دیوار
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 کور لحظه آن کاش ای نبینم تا میدادم تکان تکان را سرم....میرفت

 گوشم در سوشا ماشین های الستیک جیغ صدای زود خیلی......بودم

 زد بیرون ماشین از زده هل کتی که بود نکرده پارک کامل هنوز و......پیچید

 خدایا.....شد جاری اشکهایم و کردم بغض دیدنش با که دوید طرفم به و

 !!!!!!بودم مفلوک لحظه آن چقدر

 

 شد باعث و میزد را چشمم آمد می اتاق داخل ها پرده الی از که نوری

 یادم.....آمد یادم چیز همه فورا سوشا اتاق دیدن با و کنم باز را چشمهایم

 هم زدن حرف الیق حتی که کسی رها آمد یادم نشدم عروس دیروز آمد

 کس آغوش در را او روز همان من و کرد رهایم عروسیم روز مشنمیدید

 کاش ای.....نالیدم لب زیر و فشردم را دردناکم سر.....بودم دیده دیگری

 دلیل رادمان اما......میخواباند را من ابد تا بود زده بهم سوشا که آرامبخشی

 یزندگ مگر ولی بود ساختن نو از و ایستادن و بودن زنده برای محکمی

 به....شدن؟ داشته دوست و داشتن دوست میشد؟بدون هم عشق بدون

 رد سوشا اتاق کنسول آینه جلوی از وقتی که شدم بلند جایم از سختی

 شده ترسناک که بود کرده باد اینقدر چشمهایم افتاد صورتم به نگاهم شدم

 اشک داشتم جان تا دیشب دادم بیرون مانند آه را نفسم.....بودم

 در کوروش رفتار که بدی های حس تازه.....بود سنگین برایم آخه....ریختم

 من با آن از بدتر کاری رها که میشد کمرنگ داشت بود شده باعثش من

 نشسته سوشا روبروی که دیدم را کیا و کتی رفتم بیرون که اتاق از.....کرد
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 شد بلند که شد ام متوجه همه از اول کتی هستن زدن حرف حال در و اند

 نارینم؟ خوبی: فتگ و

 کسی نارین وقت هیچ چون میکرد اذیتم مالکیتش م این...زدم تلخی لبخند

  بودم تنها نارین نبودم

 کجاست؟ رادمان: گفتم و دادم تکان را سرم

 اول بریم: گفت و گذاشت پشتم را دستش و آمد کنارم و شد بلند هم سوشا

  میترسه ببینه وضع این با را تو بچه بخور صبحانه

 به که کردم تکرار را سوالم و زدم کنار  بود گذاشته کمرم روی که را دستش

 .....کرد اشاره اش خانه اتاق دومین

 راحتی نفس دیدم تختش روی در خواب را رادمان و کردم باز را در وقتی

 تازه دندانهای و میخندید برایم رادمان......بود دردم مرحم بودنش....کشیدم

 آدم ما برای دنیا چقدر و میشد بزرگ داشت زود چقدر.....میداد نشانم را اش

 کیا از خبری دیگر که بردمش بیرون اتاق از خودم با......گیره نفس ها بزرگ

 پر قهوه فنجانی دیدنم با کردم پیدا آشپزخانه داخل را سوشا نبود کتی و

 روبرویم هم خودش و بنشینم تا کرد اشاره بهم و گذاشت میز روی و کرد

  تنشس

 همین برای نداشتم زدن حرف حس من ولی شنیدن منتظر میدانستم

 آمد حرف به دید را سکوتم وقتی سوشا



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

162 
 

 بود اینجا رها صبح نارین-

 محو چرا!!!!!اینجا!!!!رها....ماندم خیره سوشا به و شد خشک دستم در فنجان

 رهای.....افتاد می طپش به اسمش شنیدن از هم هنوز قلبم!!!!!شد؟ نمی

 آدم رهای.....فروش مواد رهای....من داشتنی دوست رهای....من

 شانه که رها.....افسونگرش چشمهاش با رها.....کار خیانت رهای......فروش

 رهای......بود آرامبخشم دستهاش که رها......بود گاه تکیه هایش

 عروسی روز درست هم آن کرد رها را من که رهایی.....نامرد رهای....عوضی

 بوسه اندازه به هاشون بوسه.....میبوسید را زن آن......میبوسیدش داشت......ام

 چشمهای در اشک و گرفتم دستهایم بین را سرم!!!!!!بود؟ ساز خاطره ما های

 .......زد حلقه ضعیفم

 .....نخوای تو اگر ولی بزنه حرف باهات باید میگفت: گفت آهسته سوشا

 نمیخوام-

 !!!!چه؟ که ببینمش اصال....ببینمش یخواستمنم....نمیخواستم که بود معلوم

 .....مامان پیش میرم......برم باید-

 کردم زمزمه و شدم بلند صندلی روی از

 که دیدم خودم....دیدم.....برنمگیردم هم دیگه مامان پیش میرم آره آره-

 بگه؟؟؟ بهم میخواد چی دیگه.....بوسیدش
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 که روزی همان کرد هایمر رها که روزی همان میگذشت مدتی روز آن از

 .....نیامد و داد ازدواج پیشنهاد بهم

 

 [۱۴:۴۶ ۳۱,۰۳,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 پرواز فردا.....بودم ایستاده پنجره کنار خودم و خواباندم تخت روی را رادمان

 را سرش سوشا و شد باز در الی.....فرانسه به آنجا از و دبی برای داشتم

 ی؟نخوابید:گفت و آورد داخل

 که میبینی-

 رفتنت از مطمئنی واقعا!!!!ای مسخره سوال عجب:گفت و شد اتاق وارد

 برم باید میدونم ولی نیستم مطمئن: گفتم و چسباندم سرد شیشه به را سرم

 آرام من ولی!!!!دلداری؟ یعنی حرکت این....گذاشت ام شانه روی را دستش

 .....بس و داشتم نیاز رها دست به فقط االن....نمیشدم

 مسخره خیلی میدونی....بود خواب اینها همه میخواست دلم: کردم زمزمه

 قانعم و ببینه را من زور به و بیاد منتظرم هنوز رهام منتظر من ولی است

 ......کنه

 یک چیز همه و بزنه حرف باهام و بیاد دارم دوست: گفتم و زدم گوزخند

  باشه سوتفاهم
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 نه؟ است مسخره: گفتم و کردم نگاه سوشا به

 صندلی روی تا کرد کمکم و گرفت را دستم و داد تکان را سرش سوشا

 نیست مسخره: گفت و نشست تخت روی روبرویم هم خودش و بشینم

 دوست توی دوباره بپذیری نمیخوای و داری دوستش یعنی این طیعیه

 بشنوی را حرفهاش و بیاد نمیذاری چرا.....کردی اشتباه ها ادم داشتن

 راضی را عقلم نمیتونم من بزنه حرف باهام زور به و بیاد دارم دوست گفتم-

 چی بهم میخواد بعدم.......بمونم دلم مدیون نمیتونم و کنم دیدنش به

 حرکاتش همه سوشا داده بازی من رها دیدم چشمم با چی همه بگه؟من

 رفتارشو دلیل کنم درک نمیتونم بود نمایشی بوسیدنشون بود نمایشی

 همه بری نمیشی؟اگر دلت مدیون نزنی حرف باهاش و بری و بزاری اگر-

  میدی دست از فرصتتو

 بیزار حرکتم این از رها چقدر.....کشیدم عقب به و گرفتم دست در را موهایم

 .......بود

 فقط و بودیم ساکت دو هر مسیر طول در.....داشتم پرواز شب دوزاده ساعت

 هیچ چون ابلهانه میگم میزد، همب ابلهانه لبخند و میکرد نگاهم سوشا گاهی

 را لبخند این نداشت گفتن برای حرفی اینکه بخاطر فقط و نداشت معنی

 و شدم پیاده من و کرد پارک پارکینگ داخل را ماشین......میکرد نثارم

 که همینطور.......کرد بغل را رادمان هم سوشا و گرفتم دست را چمدانم

 صدای میرفتم راه سوشا سر تپش و میکشاندم خودم دنبال را چمدان
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 چند که بودیم فرودگاه ورودی در نزدیک دیگه شنیدم سرم پشت را پاهایی

 شده پوشانده ماسک با هاشون صورت که کردن ام دوره پوش سیاه مرد

 و جایم سر ایستادم شده مسخ چون ایستاد زمان ای لحظه انگار.......بود

 بود من از جلوتر که سوشا........لرزیدم خودم بر شد احاطه کامال دورم وقتی

 مرد تا دو که برداشت قدم طرف به دید وضعیت آن در را من وقتی و ایستاد

 گرفتند را جلویش دیگه

 و فشرد کمرم روی را اش اسلح سر و آمد طرفم به مردی!!!! بودن مسلح

 :گفت

 بیوفت راه

 تکان لبانم ماهی مثل فقط ولی دهم تکان دهانم در را زبانم کردم سعی

 آغوشش در رادمان اینکه با سوشا......نمیشد خارج ازش آوایی هیچ و میخورد

 بی ولی بیاید کمکم به تا میکرد تقال نرسد بهش آسیبی میکرد سعی و بود

 تا من و بودند ایستاده جلویش سنگی دیوار مثل مرد دو آن و بود فایده

 لحظه آن شاندنک ماشین طرف به و گرفتند را دستم که بودم ساکت زمانی

 جیغ و افتادم تقال به که بود

 میبرید کجا را من: کشیدم

 نبود آمدی رفت پر جای و ساعت چون بود کرده پر را اطرافمان کمی مردم

 را مردم و بود برانگیز سوال ها لباس آن با اشخاص این اما بود خلوت

 به شباهت بی که ماشین آن و بودنشان مسلح اما بود کرده جمع اطرافمان
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 لحظه آن......نمیداد را کسی به دخالت اجازه نداشت ویژه یگان های ون

 مشخص هم جرمم و ام شده دستگیر پلیس توسط که بود مسلم برایم

 چشم با را چشمهایم وقتی و انداختم صندلی روی را ام کرده یخ تن......بود

 این و بود تر آور عذاب چیز همه از برایم سکوت این.......مردم بستن بند

 بودم من انگار آمد نمی هم کشیدنهایشان نفس صدای حتی محض تاریکی

 روی کمتر تا کنم کلید هم روی را هایم دندان میکردم سعی.......تنها من و

 که تنم لرزش مثل بود فایده بی ولی بیندازند راه صدا و سر و بخورند هم

 به و شد متوقف ماشین های تکان.....بود جسمم و روح واکنش اش همه

 چشمهایم هنوز ولی کشاندنم بیرون به و شد گرفته دستم که نکشید ثانیه

 را سرم صدایی کوچیکترین با.....بود مسخره بازی یک این و بود بسته

 سرم قرار بالیی چه بفهمم اینکه برای میزدم له له و میچرخاندم

 تسکو هم باز و بود در بستن صدای شنیدم که چیزی آخرین......بیاید

 با که برداشتم چشمم روی از و بردم بندم چشم سمت را دستم......مطلق

 بعد کمی و گذاشتم چشمهایم روی را دستم خورد چشمم داخل که نوری

 دیدم که چیزی اولین و کردم باز کم کم را چشمهایم و برداشتم را دستم

 نیشخند بهم و بود نشسته رویش خوانده پدر که بود بلندی پشت صندلی

 ازم را ام تنفسی سیستم تقریبا بود ایستاده کنارش که زنی و!!!دمیز

 و مکان این در را بودنش نمیتونستم!!!!! ببینمش اینجا نمیشد باورم.....گرفت

 به رو هیجان از و شد طوالنی سکوتم وقتی!!!!!کنم درک پیرمرد این کنار

 آمد حرف به خوانده پدر بودم مرگ
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 بودی دهدی قبال که را روشنک  دخترم-

 

 [۱۴:۴۶ ۳۱,۰۳,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 را اش معنی هم باز ولی شد اکو سرم در بار هزار دخترم ی کلمه!!!!!!دخترم

 آدم این به ربطی روشنک بود ممکن غیر.....بود شوخی یک این......نفهمیدم

 و کوروش گرفتن.......من شدن کشانده کثافت به همینطور و باشد داشته

 رها که افتادم زمین روی زمانی و شدند خم زانوهایم!!!!!نبود بست ام زندگی

 رفت و کرد نگاهم خونسرد خیلی و شد وارد در از دختری دست در دست

 بازی این حجم تحمل دیگر که بود لحظه آن.....ایستاد خوانده پدر کنار

 دختر این......نشستم زمین روی و نیاوردم تاب هایم شانه روی را کثیف

 از بدنم از خودم از لحظه آن توی!!!!بودمشان؟؟ دیده هم با که بودن همانی

 .......شدم متنفر بودم کرده رها به تقدیم راحت که دلم

 پیچید سرم توی خوانده پدر صدای

 دانشکده هم روشنک با که زمانی کنم فکر میشناسی که هم را رویا دخترم-

 بودیش دیده بودی ای

 بچه دختر همان بودم دیده را رویا زدم زل صورتش به و کردم بلند را سرم

 ......آمد می روشنک همراه ها مهمانی در گاهی که لوس
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 شده خم کمرم کردم سعی خیلی شدم بلند و گذاشتم زمین روی را دستم

 باشد نداشته بغض صدایم و نباشد

 !!!!! عالیه!!!!خوبه.....شدید جمع هم دور خوبا ی همه-

  کنید تمام را مسخره بازی این تر سریع: تمگف و بردم باال را صدایم

 را در این کنید باز: گفتم و کوبیدم آن به و در سمت رفتم

 هنوز: گفت میزد موج درش خنده که صدایی با هم باز خوانده پدر

 نشده تسویه هم با حسابمون

 داد ادامه که کردم نگاهش سوالی

 یک فقط ارشک وگرنه کوروش به بدی دعوا بدون میتونی را رادمان-

 به میده قانون را رادمان راحت خیلی آن از بعد و ژنتیک آزمایش و شکایت

 پدرش

 پدر از که کوروش؟کسی به بدم رادمان!!!!!بسته!!!!!نمیشه تمام چرا خدایا

 براش آوردم دنیا به دادم رشد را آن من!!!!داشت را اش اسپرم فقط بودن

 دادم یاد بهش دادم یاد هشب را رفتن راه کردم بزرگش گرفتم شناسنامه

 مامان بگوید فقط

 بمانم فکر در بیشتر نداد اجازه روشنک
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 بگیریم را رادمان میتونیم راحت خیلی داریم ازت که ای پرونده همه آن با-

 زندان بری عمرت آخر تا آن از بعد و

 از حتی مرده؟او میکردم فکر چطور....نامرد رهای....رها سمت چرخید نگاهم

 !!!!!بود تر نامرد هم کوروش

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_سه_و_بیست_قسمت_پایان#

 

 [۲۲:۰۲ ۰۳,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 چهار_بیست_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 

 بسته کمر انگار میخواست؟ را رادمان چرا؟چرا بود این درگیر ذهنم تمام

 نفس میتونستم چطور رادمان بدون من آخر.....ام نابودی به بودند

 چه زندان میرفتم چه.....بود او بودنم زنده و ایستادن دلیل!!!!بکشم؟

 از را او همیشه برای میکردم تقدیمشون دستی دو را رادمان و میپذیرفتم

 جهنم.....تر جهنم و جهنم بین جایی دقیقا بودم کرده گیر.......میدادم دست

 !!!!!  را تر جهنم یا کنم انتخاب را



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

170 
 

 فرصت بهم کنم فکر باید: گفتم و کردم تر ترم خشک زبان با را خشکم بل

 بدید

 میتونی باشه: گفت و کرد بدل و رد دخترش دو هر بین نگاهی خوانده پدر

 که میدونی نابودیت با مساویه تو خطای کوچکترین باشه یادت فقط بری

 باش عاقل پس منه دستهای توی پسرت و تو زندگی

 بازی گانگستر همه این.......بسته در سمت رفتم و دادم کانت تند تند را سرم

 من ولی.......بودند موفق خیلی که بود من ترساندن برای!!!!!!بود همین برای

 و خودم شده بسپارم بهشون را رادمان بود ممکن غیر بودم فرار فکر به فقط

 .......بود محال نمیکردم را اینکار ولی بکشم را او

 .......نشدم متوجه را رفتنم مسیر من و شد بسته مچشمهای هم باز

 

 بازی این هنوز نداشت باور انگار بود خیره صورتم به گنگ و گیج سوشا

 ......را ام زندگی پیچیدگی این نداشت باور........را من خوردن

 داد بهم کاذبی آرامش حس دردش و فشردم دندانهایم زیر را لبم

 !!!!سوشا کنم چیکار بگو: گفتم و دمکر پاک چشمم گوشه از را اشکم

 فکر باید: گفت و کشید اش تیغه شش صورت روی را دستش کالفه سوشا

 شاید میزنم حرف خاله با.....میزنم حرف کوروش با.....هست راهی حتما کنم

 بکنه منصرفش بتونه اون
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 و بودن خون هم حرمت به کوروش بود ممکن یعنی زد برقی چشمهایم

 از دست روشنک و خوانده پدر تا کند کاری و بیاید کوتاه بودنمان فامیل

 !!!!!بردارند سرم

 میشه؟ یعنی-

 و نشستن بهتره: گفت و برداشت کانتر روی از را موبایلش و شد بلند سوشا

 گذاشتنه دست روی دست

 .......بود تاریکی در تیری مثل آره

 تکیه کاناپه به را سرم......بست سرش پشت را درش و اتاقش در رفت سوشا

 در سوشا زدن حرف بلند بلند صدای بعد کمی و بستم را چشمهایم و دادم

 پیچید گوشم

 توقع چطور بودی کرده تمام حقش در نامردی تو کنم چیکار داشتی توقع-

 با اونم کردی خیانت بهش وقتی میشی پدر داری بگم بهت و بیام داشتی

 همکارش و دوست

- 

 اینکارو کردم حمایت نارین از و نیستم شیمونپ اصال و کردم کارو بهترین-

 و شدی ها قاچاقچی دسته دارو رفتی میری؟ کجا به داری تو کوروش نکن

 میکنی؟ سازی پرونده ات خاله دختر برای

- 
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 و نون حرمت حداقل باشی کثافت اینقدر نمیکردم فکر پایین بیار صداتو-

  میداشتی نگه خوردی خاله سفره سر که نمکی

- 

 وسط سوشا.....اتاق داخل رفتم و شدم بلند شد طوالنی سوشا سکوت وقتی

 میرفت قرمزی به رو صورتش حرص از و بود ایستاده اتاق

 گوشم دم و و کشیدم دستش از را گوشی و ایستادم روبرویش قدم یک با

 پیچید گوشم در اش نحص صدای که گذاشتم

 از را من که طورهمین ببره گور به را رادمان دیدن آروزی میکنم کاری-

 کرده محروم داشتنش

 کشیدم فریاد تلفن گوشی توی

 وقته آن خورده پسرم به انگشتت نوک که ببینم را تو روز یک کافیه فقط-

 هرچی کردم رعایت هرچی بسته میدی پس هم با را کارهات همه تالفی که

 میکنه خفم داره تعفنت بوی الشخوری تو کردم سکوت هرچی کردم خانمی

 کنی تحمل خودتو میتونی خودت چطور وندمم فقط

 ......میسوخت هایم جیغ از گلویم و بود افتاده خس خس به ام صوتی تارهای

 زندگی و ات بچه پدر الشخور همین که فعال: گفت و کرد ای خنده کوروش

 دستشه هم تو
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 زندگی و زن که تو برنمیداری سرم از دست چرا میخوای جونم از چی-

 کن اضافه جمعتون به دیگه کثافت یک و شو دار بچه برو داری خودتو

 میگیرمش گل میام میشم بلند االن همین وگرنه نارین دهنتو ببند-

 و آشغال تو مثل نمیذارم ولی میزنم بزنم آتیش را رادمان و خودم شده-

 من برای هم ننگه یک این که  پدرشی تو بفهمه نمیخوام حتی بیاد بار هرزه

 اون برای هم

 

 [۲۲:۰۲ ۰۳,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان نرما

 بی تحمل کوروش میپیچید گوشی در عصبیش بلند های نفس صدای

 چیزی تعریف از غیر به و بود همه سوگلی همیشه نداشت را احترامی

 ......میکردم یکسان خاک با را غرور کوه این من ولی بود نشنیده

 خواستی خودت شو خفه نارین شو خفه-

 کوتاه تصمیمم از شاید که داری راه یک فقط: گفت و کشید عمیقی نفس-

 بیام

 میشد؟؟؟ یعنی بود آمده کوتاه انگار نداشتم اعتماد گوشهایم به

 بشه؟ تمام کابوس این میشد

 چی؟:گفتم فورا
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 بزرگ را رادمان هم با و کنی ازدواج کثافت این با که: گفت و کرد ای خنده

 جواب و میگیرم تماس صبح فردا نداری کردن فکر وقت هم زیاد....کنیم

 نباید هستی که باشی عاقل اگر که بود منفی جوابت اگر بعد میگیرم ازت

 میام میکنی جمع را رادمان وسایل بود منفی اگر ولی ولی باشه منفی

 نفعت به اصال این که میرم پیش روشنک خواسته طبق وگرنه میبرمش

 نیست

 نکرده الیزآن مغزم هنوز که گفت چی هم سر گفت؟؟؟پشت چی

  چی؟ روشنک بود؟پس ممکن کوروش؟مگه با کی؟ بود؟ازدواج؟؟؟؟با

 نگاه بهم مستاصل که شدم خیره سوشا به و دادم فاصله گوشم از را گوشی

 حتی چشمهایم در اشک......بود شنیده را کوروش حرفهای همه....میکرد

 یهتخل تا بریزم اشک اینقدر میخواست گریه دلم بود خشک نزد هم حلقه

 فاحشه یک حال.....بود خشکیده هم اشکم چشمه حتی شوک از ولی بشوم

 مثل ای پشتوانه هم من اگر شاید......میچرخید دست به دست که داشتم را

 برادر دلم....نمیشدم دست به دست عروسک مثل اینقدر داشتم پدر

 زیر و باهاش و بروم کوروش از طالقم از بعد میتونستم که برادری میخواست

 را دادنم بازی و شدن پیدا جرات رها مثل کسی تا کنم زندگی اش سایه

 میکردم زندگی ام نداشته های برادر و خواهر و پدر و مادر کنار اگر......نکند

 شاخ برایم میرسید راه گرد از هرکسی اینقدر داشتم خانواده اسم به چیزی و

 ......نمیکشید شونه و
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 سر میلش برخالف میخواست دلم و دبو شده تنگ مامان برای عجیب دلم

 سعی همیشه و بود بیزار ها بازی لوس این از مامان آخه اش شانه روی بزارم

 چه برادر و پدر نداشتن میدانست شاید باشم مستقل و قوی من بود این اش

 فورا که بودم وابسته و احساساتی همیشه اینقدر من ولی آورد می روزم به

 میتونه او میکردم فکر و کردم تکیه بود ام ندگیز مرد اولین که کوروش به

 تنها و آمدیم دنیا به تنها ها انسان ما نمیدانستم اما کند پر را هایم خال همه

 خود این و تنهاییم همیشه هم زندگی در یعنی این و میمیمریم هم

 هستن رهگذر فقط ها آدم گاهمان تکیه میشه که است خودمان

 چیکار باهام کوروش ببین بگم و بگیرم ستما مامان با میخواست دلم

 ....میخواستم را او فقط لحظه آن ولی چرا نمیدانم....کرد

 

 [۲۲:۰۲ ۰۳,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 سیو های شماره جز فقط سال یک که را اش شماره و برداشتم را ام گوشی

 گرفتم تماس بوده ام بالاستفاده و شده

 را تماس بوق چندین بعد و بود حفظ یکسال از بعد را ام شماره که بود او و

 آرامش عجیب و دلنشین صدای که بودم نزده حرف هنوز و کرد برقرار

 انداخت طنین گوشم در بخشش

 جان نارین-
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 لوس بچه دختر یک مثل درست کردم بغض

 مامان-

 میکنی؟ گریه چرا شده چی مامان جان-

  میاد زندگیم به ارهد چی ببینی و بزنی سر بهم نمیای چرا خستم مامان-

 شدم نگران شده چی-

 میزدی سر بهم بودی اگر که نیستی دخترت نگران تو مامان نیستی نگران-

 میگرفتی سراغ ازم و

 میپرسم را احوالتو سوشا از همیشه بودم-

 ول را لعنتی کشور اون اصال چرا نزدی زنگ خودم به چرا سوشا چرا-

 آورده زندگیم روز به چه عزیزت ،پسرت ببین و برگرد برنمیگردی؟ نمیکنی

 میتونم رادمان بدون نه من برداره دست بگو و بگیر تماس کوروش با مامان

 سقف یک زیر برم باهاش دوباره باز میتونم نه کنم زندگی

 نمیفهمم من بگی که نصفه کن تعریف اول از-

 زده بهم که سیلی و دوستم بهترین با خیانتش از کردم تعریف اول از گفتم

 با و برگردم باید گفت مامان گفتم که اول بار و بود دوم بار هرچند بود

 بیارم راهش به باید بزنم جا نباید  بسازم را ام زندگی و کنم زندگی کوروش

 سکوت میکنم فکر و تهدیدهاشون و خوانده پدر و روشنک از رها از گفتم



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

177 
 

 خیلی ولی کرد اهاشتب بار اولین برای که بود این دهنده نشان مامان طوالنی

 گرفت ازم را باورم این زود

 خیلی جوابگوی باید باش مطمئن بودم اگر ولی نیست سرزنش وقت االن-

 حتی بمونی کوروش کنار کنم کاری کردم سعی خیلی من میبودی چیزها

 محروم صدات شنیدن و دیدن از یکسال ام دردونه عزیز با کردم قهر باهات

 تجربه تا خودت حال به بزارم گفتم ولی میری کج داری بفهمی تا بودم

  کن زندگی کوروش با و برگرد نارین......کنی

 میبینم کوروش من اصال متاهله االن اون مامان میگی چی: گفتم عصبی

 میخوای من از چیزی همچین چطور میشه بد حالم

 پرواز اولین با و میگیرم تماس کوروش با من نیستی متوجه تو نارین باشه-

  ایران ردمبرمیگ

 آرامش با شب تا بود کافی همین و.....بود دلم آتیش روی آبی جمله همین

 به را لبم و فشردم خودم به بیشتر را رادمان......بگذارم بالشت روی سر

 سخت اینقدر چرا.....بوییدمش فقط و نبوسیدم ولی چسباندم اش پیشانی

 کنم زندگی باشد کنارم ها شب اینکه بدون میشد مگر.......میگذشت

 با نداشتم مامان از تماسی هیچ ولی شدم بیدار خواب از صبح نه ساعت

 بیرون که اتاق از......اتاق در سمت رفتم و شدم بلند تخت روی از دلهره

 دیدم اش گوشی با صحبت حال در خودم به پشت را سوشا رفتم
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 اینطور که-

 هست تصمیمش سر کوروش یعنی این.....بود امیدوار خیلی نارین راستش-

- 

 بگم بهش که اینکه مثل بخوام نارین از چیزی همچین خاله نمیتونم من-

 بمیر برو

- 

 بدترینش و گزینه تنها-

 مثال یعنی این کرد پیدا انحنا لبهایش دید را من وقتی و چرخید سوشا

 شده؟ چی پرسیدم و دادم تکان را سرم.....لبخند

  کرد قعط را اسشتم خداحافظی با و انداخت باال ای شانه-

 بود؟ کی-

 مامانت-

 نزد زنگ خودم به چرا-

 را جوابش میگیره تماس کوروش با هرچی: گفت و کرد صاف را گلویش

 تماسی هم باز ولی داره واجب کار باهاش که داده پیغام بهش حتی نمیده

 نگرفته

 شد حرفمهایمان ادامه از مانع خانه در زنگ صدای
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 زمزمه برگشت و و کرد نگاه چشمی از و رفت که کردم نگاه سوشا به سوالی

 کرد

 !!!!کوروش-

 و من اتاق موقتا که اتاقی داخل برگشتم و دادم بیرون سنگین را نفسم

 سوشا خانه در بود رادمان

 کردم عوض لی شلوار و تیشرت با را خوابم لباس و شستم را صورتم و دست

  میکند مشاجره و اند ایستاده هم روبروی دو هر دیدم که بیرون رفتم و

 به به: گفت و گرفت فاصله سوشا از و دید را من کوروش که رفتم جلوتر

 خانم نارین

 راحت اینجا بزنیم حرف بیرون بریم بپوش: گفت و کرد اشاره سوشا به

 نیستیم

 حواست ولی بیرون میرم دارم من: گفت و گرفت قرار کوروش روبروی سوشا

 میشکونم ار استخونات کنی ناراحتش اگر باشه

 دیشب از کردی کشی قشون نارین اوهه: گفت و خندید لودگی با کوروش

 میگیرم تصمیمی یک وقتی من میدونی ولی داشتم پیغام و تماس تا هزار

 کنه عوضش نمیتونه هیچکی

 سرش پشت را در و رفت بیرون خانه از و کرد بارش ناسزایی لب زیر سوشا

 کوبید هم به
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 احمدی_الهه_ببافیم_یارو_بیا_چهار_بیست_قسمت#

 

 [۲۱:۰۲ ۰۵,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 پنج_بیست_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 فکراتو خب: گفت و نشست هال وسط کاناپه روی کوروش سوشا، رفتن با

 کردی؟

 خواهش بردار دست: گفتم و دادم گوشم پشت را موهایم و نشستم روبرویش

 داری را خودت زندگی االن تو نبودی شبختخو من با وقت هیچ تو میکنم

 خوشبختید هم با

 روی را انگشتش آروم....آمد در لمیدگی حالت از و کشید جلو را خودش

 کردی فرق خیلی تو ولی نبودم خوشبخت: گفت و کشید دستم

 میلغزید پایم روی گر نوازش که بود انگشتش به هواسم همه

 کنار و میموندی باید دادم طالقت که پشیمونم باشی کنارم میخوام-

 میومدی
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 تمام و میگرفت بازی به را بدنم که نبود انگشتش دیگه بستم را چشمهایم

 بود درگیر دستش

 میز روی که سوشا های دندان خالل جعبه به نگاهم کردم باز که را چشمم

 درگیر حد از بیش کوروش برداشتم را اش یکی و کشاندم را دستم افتاد بود

 در را خالل.....نشد خالل برداشتن متوجه که بود شده ستهایشد بازی این

 هوا به را دادش که آوردم فرود دستش روی حرصم تمام با و فشردم دستم

  گرفت چشمهایش جلوی را دستش و شد بلند جایش از....برد

 کثافتتتتتتتت کثافت کثافت: گفتم ای شده کنترل صدای با

 دستمالی زد بیرون خونی که کشید بیرون دستش از حرکت یک با را خالل

 کرد نگاهم وقتی و گذاشت دستش روی و آورد بیرون اسپرتش کت جیب از

 که همونی شدی تازه خوبه: گفت و کرد ای خنده بود خونسرد خیلی

 میزدی بهم را حالم و بودی بره یک عین قبال میدونی میخواستم همیشه

 بری دستم از بزارم ممکنه غیر االن ولی

 .....میکرد صحبت منحرف هرزه یک مثل میزد بهم را حالم تشادبیا

 نمیخواستم من و میشد تر نزدیک بهم قدم یک میگفت که ای جمله هر با

  بروم عقب و بترسم

 روی را دستش و شد خیره چشمهایم به باال از هیچ شد بینمان فاصله وقتی

 عقب عقب حرکت این با که کشیدم عقب را سرم که گذاشت گردنم گودی
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 کنار من با زندگی چیه؟ تصمیمت: گفت و نشست اش قبلی جای و رفت

 زندان کثیف های سلول در و رادمان بدون زندگی یا بهتره رادمان

 دادی؟ را پیشنهاد این بهم داره خبر روشنک-

 آره: گفت خونسرد

 کرد؟ چیکار خب-

 تمگرف را تصمیم من ولی قهر بعدم گریه جیغ میکنن زنها همه که کاری-

 سرام حرم زنهای از یکی میشی تو و منه سوگولی اون گفتم خودشم به

 پا و نشستم روبرویش خونسرد ولی بود انفجار به رو سرم من خدای وای

 بشی گم و بری میتونی: گفتم و گذاشتم پا روی

 بهت شب تا و میکنم ارفاق بهت: گفت و شد بلند جایش از و کرد ای خنده

  پشیمونی زدی که حرفی از که بگی و بزنی زنگ تا میدم وقت

 .......شد گم واقعا و راگفت این

 خودم زود خیلی و پیچید گوشم در رادمان گریه صدای که بود لحظه همان

 کردنش بغل برای را دستهایش و آمد بند اشکش دیدنم با رساندم اتاق به را

 برد باال

 شانه روی را سرش و پیچاند گردنم دور را دستش کردم بغلش و رفتم جلو

 رسما.......کشیدمش نفس و بردم فرو گردنش توی را سرم من و گذاشت ام
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 رادمان با را وقتم تمام بود خوب هم این ولی نشین خانه بودم شده

 برای وقتی بود خوشحال خیلی خیلی موضوع این از هم رادمان میگذراندم

 این بین دمکر حس دیدم را روشنک و رفتم بیرون خانه از رادمان گرداندن

 بقای برای میخواستن را من از تکه کدام هر که افتادم گیر های آدم

 ......میکردن تر نزدیک مرگ به را من و خودشون

 :روشنک

 بزنیم حرف هم با باید

 ندارم حرفی باهات: گفتم قاطع و دادم هل جلو به را رادمان کالسکه 

 بده وشگ فقط تو: گفت و افتاد راه به کنارم و کرد تند قدم

 ندارم تو اراجیف شنیدن برای هم گوشی-

 پیشنهاد: گفت من ی گفته به توجه بی و برمیداشت قدم کنارم روشنک

 کردی قبول را کوروش

 ای دیگه چاره: گفتم ها بحث این از خسته و کردم نزدیک هم به را ابروهایم

 زندان میرم ساختی برام تو ای پرونده با نکنم قبول اگر ندارم

 کنیم معامله بیا......منه دست ها پرونده اون نه نه-

 غافل میترسید بکنم باهاش را بود کرده باهام که کاری اینکه از بود ترسیده

 را بقیه خورده دست و مونده پس نبودم الشخور اون مثل من اینکه از
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 و ایستادم همین برای بود آیند خوش برایم دادنش بازی اما نمیخواستم

 !!!!! کنم؟ معامله تو با: گفتم و گرفتم قرار روبرویش و چرخیدم

 پرونده هرچی هم من نه بگو کوروش به: گفت و داد تکان را سرش فورا

 میزنم آتیش خودت جلوی را داری

 میسوزی ساختی من برای که آتیشی تو داری!!!! میبینی: گفتم و خندیدم

 و دیمیش محو و میگرفتی را شوهرت دست بود بهتر اولشه تازه کن صبر

 و اومده خوشم بازی این از من حاال ولی میکردید گم زندگیم از را پاتون

 تا اومد صبح اصال گفتم هم خودش به مثبته کوروش به جوابم باش مطمئن

 کنیم مشخص را عقد روز

 ابرویش دو بین چین روشنک آمد می بیرون دهانم از من که ای کلمه هر با

 لذت برایم عجیب این و تر قرمز لحظه به لحظه صورتش و و میشد بیشتر

 ......بود بخش

 فکرش بهتره میکنم ات بیچاره: گفت و داد تکان جلویم را انگشتش عصبی

 نکنی هم را

 عادت که تو میشی ناراحت اینقدر چرا: گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم

 براش همیشه که میفهمی میکنی فکر اگر کوروش برای بودن دوم به داری

 ودیب دومی
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 [۲۱:۰۲ ۰۵,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 من داری نگه خودت برای را شوهرت نداشتی عرضه اینقدر تو نگو چرت-

 حدش در اصال تو نبودی تو لیاقتش هم اول از کردم خودم عاشق را کوروش

 نبودی

 شماها با جنسم چون نیستم و نبودم حدش در من فهمیدی درست آره-

 اینقدر باشم داشته خودم برای زور به را سیک ندارم عادت من میکنه فرق

 که رفتن یا موندن برای بزارم آزاد را طرفم که هستم قائل ارزش خودم برای

 نداشته ارزش یعنی رفت اگر

 های ناسزا و فریاد و داد و افتادم راه و دادم هل جلو به را رادمان کالسکه

 لجن توی نمیر دارن میدیدم که همین گذاشتم جا سرم پشت را روشنک

 .......بود کافی برایم

 

 و میگیرم تماس میکرد فکر که بود احمق نگرفتم تماس کوروش با شب آن

 فریاد و ها جیغ......فردایش درست کند عملی را اش تهدید شد باعث همین

 سنگش مثل سینه به را ضعیفم های مشت نبرد جایی به راه وقتی هایم

 ساکش درون را رادمان وسایل او و نداشت ای فایده هم باز ولی کوفتم

 نه نداشت حقی همچین ولی ببرد خودش با را او میخواست و میریخت

 همان که قطور پرونده با بودم کار خالف یک من ولی قانونی نه شرعی

 و گرفتم تماس سوشا با و ایستادم هال سط رفتم بود آنها های تهدید وسیله
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 خودش زود خیلی گفت که بود او و کردم هوار او سر را هایم بدبختی هم باز

 میرساند را

 رفتنش محض به که میداد را سوشا رفتن کشیک کوروش صبح انگار

 پشتش کی بفهمم اینکه بدون را در که کردم خریت چقدر......شد پیدایش

 رو آهسته و گرفتم آغوشم در را بود ترسیده که را رادمان.......کردم باز است

 کشتمت بخوره شبه دستت: گفتم کوروش به

 اگر ندارم شوخی باهات چون نکن مقاومت: گفت و کرد ای خنده کوروش

 خیلی و باش مطمئن هستم ات خونه در دم پلیس با فردا ببرمش نذاری

 باشی دیدنش منتظر زندان های میله پشت باید زود

 که کنه لعنت منو خدا کنه لعنتت خدا: کردم زمزمه و کردم پاک را ام اشک

  دادم بهت دل که روزی به لعنت میدیدم بودن پدر یقال را تو

 قبول بتونم باید بده فرصت بهم: گفتم و گذاشتم ام شانه روی را رادمان سر

 تو با زندگی لجن توی کنم فرو را خودم کنم

 را نفسش و کشید لبش روی را دستش آخر در و کرد نگاهم عمیق کوروش

 بیرون خانه در از و بوسید را مانراد سر نرم و آمد جلو و داد بیرون سنگین

 روشنک با بود بهتر شاید.....بدهد بهم فرصت کرد قبول یعنی این......رفت

 باید ولی بود سنگین برایم او با شدن روبرو حتی هرچند کنم معامله

 چیزی.......روشنک با معامله یا تره سخت کوروش کنار در زندگی میفهمید

 عنوان هیچ به اینکه و بود روشنک ویجل آمدن کوتاه بود تر  سخت که
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 بود وحشتناک کوروش با کردن زندگی شاید.....کنم اعتماد بهش نمیتوانستم

 شاید میشدم روشنک کام به زندگی کردن جهنم باعث که بود خوب ولی

 را بود داده بهم نامردش پدر و خودش که دردی از کمی فقط کمی

 ......میچشید

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_پنج_بیست_قسمت_پایان#

 

 [۲۲:۴۰ ۰۸,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 شش_بیست_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 دل و درد و مشورت باهاش و بودم نشسته سوشا کنار همیشه مثل شب

 دیگری پیشنهاد هم او ولی نبود کوروش با من ازدواج موافق او میکردم

 یا رادمان کردن جدا یا زندان در بودن از میدید بهتر حتی و نداشت برایم

 ......روشنک دست زیر رادمان شدن بزرگ حتی

 نمیزنی حرف دیگه رها از: گفت و گذاشت دستم روی را دستش سوشا
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 با نیاد یادم میخواستم ببرمش یاد از میخواستم مثال چون نمیزدم حرف

 یادم ودمب سپرده داستان بده آدم به دل هم باز نیاد یادم کردم چه خودم

 نکردم قبول من و گفت بهم سوشا چقدر نیاد

 بدجوری است فایده بی ولی کرده چیکار باهام بره یادم میخوام بگم چی-

 عاشق خواهر دو هر که جالبه داره رابطه روشنک خواهر با.....زده زخمم

 .بودم اشون دلبسته قبال که میشن کسایی

 یمیزد حرف ازش مطمئن خیلی قبال تو ولی: سوشا

 کنی؟ سرزنشم میخوای: گفتم تند

  اصال نه نه-

 بخوابم میرم من کن ولش: گفت و کرد مکث کمی

 خواب شبها بود مدتی کشیدم دراز کاناپه روی و کردم زمزمه را خیر به شب

 خواب به مجالی که داشتم خیال و فکر اینقدر بودم شده شبگرد و نداشتم

 ......نمیداد بهم رفتن

 مثل هم خودش کاش ای....نمیکرد رهایم ای لحظه که بود رها هم باز و

 .....بود همراهم همیشه و داشت معرفت خیالش

 بود گرفته دلم نشستم سوشا خانه آشپزخانه کف و  کردم پر قهوه از را ماگم

 برد خوابم کاناپه روی کی نمیدانم.......میترسیدم حد از بیش ام آینده از و

 انداخته راه به اش صبحانه کردن آماده یبرا سوشا که صدایی و سر از فقط
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 که فشردم دستم بین را دردناکم سر و نشستم جایم در و شدم بیدار بود

 کردم؟ بیدارت: گفت دیدنم با سوشا

 میخوابم اتاق توی میرم: گفتم و دادم تکان را سرم

 برو بعد بخور صبحانه بیا-

 و خسته ینقدرا و کشیدم دراز تخت روی و شدم اتاق راهی بهش توجه بی

 ........شدم گم رویاها بین و شد گرم چشمهایم دوباره که بودم آلود خواب

 که بودیم صبحانه خوردن مشغول رادمان با که بود ظهر یازده نزدیک ساعت

 خبری بد جز به مدت این آخه کرد راست تنم به مو خانه در زنگ صدای

 را کوروش کردم نگاه چشمی از و رفتم وقتی بود نزده را خانه این در کسی

 خانه کند فکر بود بهتر آشپزخانه، داخل برگشتم و کشیدم پوفی دیدم

 که رادمان و میفشرد هم سر پشت را زنگ و نبود بردار دست او ولی نیستیم

 د د ماما: میگفت بود افتاده حرف به تازه

 بخور را ات صبحانه عزیزم پارک میبرمت: گفتم و زدم رویش به لبخندی

 وقتی و در سمت برود و شود بلند اش صندلی روی از میخواست ادمانر اما

 سوشا میکرد فکر شد بنلد اش گریه و جیغ صدای بشوم مانعش خواستم

 بروند بیرون تا آمده و است در پشت

 نارین: گفت و کوبید آرام در به و داشت بر زنگ روی از را دستش کوروش

 کن باز را در بیا ای خونه میدونم
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 برای و بستم را در و اتاق داخل رفتم و کردم بغل را رادمان بهش هتوج بی

 کردن بازی مشغول هم بعد و دادم شیر بهش کمی کنم آرام را رادمان اینکه

 ناچار هم من بیرون برود میخواست و میگرفت بهانه مدام ولی شدم باهاش

 در رفتم بیرون خانه در از و نشاندم اش کالسکه روی را رادمان و شدم آماده

 داخل هم خودم و دادم هل درونش را کالسکه و کردم باز را آسانسور

 گرفتم پیش در را خایابان پایینی سر و رفتم بیرون مجتمع از وقتی.....رفتم

 ......شد بلند آهم و دیدم روبرویم درست را کوروش ماشین

 خیلی که برگردم تا زدم دور و فشردم هم روی را لبهایم.....نبود بردار دست

 مثل که هایش قدم صدای بعد و شنیدم را ماشینش در شدن باز صدای زود

 کشاند عقب به و گرفت را بازویم آخر در و بود قوی و مستحکم همیشه

 کن صبر-

 به کردم بازشان نفسم دادن بیرون با و گذاشتم هم روی را چشمهایم

 یاد و کردم نگاه نداشت خاصی جذابیت هیچ که اش مشکی چشمهای

 شود خیره بهم بود کافی که چشمهایی همان افتادم رها افسونگر چشمهای

 ......اش عابد و عاشق بشوم و ببازم را دلم و دست من تا

 بزنیم حرف ماشین توی بریم-

 نداریم حرفی هم با ما: گفتم هم باز اما نداشت ای فایده کردن مقاومت
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 حرف پس نیستم صبوری آدم اصال که میدونی میکنی خستم داری نارین-

  ماشین توی بشین برو بیا و نزن

 ماشینش جلوی و شدم قدم هم باهاش و کشیدم بیرون دستش از را بازویم

 بستن مشغول هم او و نشستم ماشینش داخل و کردم بغل را رادمان

 .....شد رادمان کالسکه

 رفت بیرون خیابان از وقتی و انداخت راه را ماشین حرفی هیچ بدون

 کردی؟ اتوفکر: گفت 

 دادم جواب فکر بی

 آره-

 خب؟؟-

  بود شده خیره کوروش به که کردم نگاه رادمان به

  کنم قبول پیشنهادتو تا مجبورم رادمان بخاطر-

 میای عقل سر داری خوبه-

 مگر.....فشردم خودم به بیشتر را رادمان و شدم خیره روبرو به حس بی

 !!!!!داشت؟ هم شدن رگو به زنده با فرقی کوروش با دوباره ازدواج

 بخوریم ناهار بریم-

 بریم داری دوست کجا بابایی: گفت و کشید رادمان سر روی را دستش
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 د د: گفت و کرد ای خنده رادمان

 .......میکرد تکرار را رفتن د د کلمه فقط شب تا صبح از

 بخوره بیرون غذای نمیتونه رادمان خونه برگردون را ما-

 باید اش معده....میگیریم سوپ براش سالشه یک ناال دیگه نداره اشکالی-

 کنه عادت

 

 [۲۲:۴۰ ۰۸,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 کردی؟ بزرگ بچه تا چند ااا-

  پزشکم رفته یادت تو ولی نکردم بزرگ بچه-

 همینه از هم تعجبم نرفته یادم نه-

 مبخوری ناهار بیرون خودمون بریم تا بیار رادمان غذای تو برمیگردیم باشه-

 شهربازی میبریم رادمان بعدم

 را خودم آور خفقان فضای این از میخاست دلم فقط....داشت ای خجسته دل

 !!!!!کنم تحمل کنارم را او ساعت چندین میتوانستم چطور کنم پرت بیرون

 به گردش هوس اگر هم تو بیام جایی ندارم حوصله خونه برگردم میخوام-

 برو بگیرو را زنت دست برو زده سرت

  زنم بشی قراره هم تو خب: گفت و کرد ای خنده کوروش
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 بخت که آنجایی از ولی شدم ساکت دیگر و فشردم هم روی را چشمهایم

 از یکی دادن خبر و گرفتن تماس باهاش بیمارستام از بود یار باهام

 و کرد پیاده خانه در دم را ما فورا او و است خورده کد بیمارانش

 گذاشتم ام شانه روی را آلود خواب رادمان افتاده اقاتف از خوشحال......رفت

 شدم مجتمع وارد و

 از اینکه از بعد و بگذارد خود حال به را من کمی نداشت خیال کوروش اما

 بیدار تازه رادمان.....شد پیدا اش کله و سر دوباره باز شد خالص بیمارستان

 از غیر به داشت ای هدیه برایش بار هر که کوروش دیدن از دیگر و بود شده

 من میشدم دلگیر بیشتر من و میشد خوشحالم بود کرده عادت اینکه

 را او نمیخواستم بس، و باشد خودم به متعلق فقط و فقط رادمان میخواستم

 خودخواه......کوروش مثل پدری هم آن کنم تقسیم پدر اسم به ای واژه با

 خودش به همه از تربیش و باشد خودخواه باید آدم گاهی ولی میدانم بودم

 ......کند فکر

 بمونی اینجا این از بیش ندارم دوست: گفت و نشاند پاهایش روی را رادمان

 میام شب فردا کن جمع را وسایلت هم تو گرفتم محضر وقت فردا پس برای

 خودم ی خونه و میریم و دنبالت

 خونه؟ کدوم: گفتم فورا و کشیدم هم در را صورتم

 زندگی روشنک با دارم االن که ای خونه پایین بقهط: داد جواب خونسرد

  میکنم آماده برات را اونجا خالیه میکنم
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 قیافه روز هر ندارم تحمل من نزن حرفشم اصال: گفتم و کردم ای خنده

 بگیر فعلیت خونه از دور ترجیحا مستقل خونه یک ببینم را نحضش

 در فعال: فتگ و انداخت پا روی پا و داد تکیه مبل پشتیه به کوروش

 میاد پیش چی ببینم بعد تا حاال کنی تکلیف و تعیین که نیستی جایگاهی

 روشنک روز هر ولی زندان برم حاضرم من بیرون بیا هم ازدواج فکر از پس-

  نبینم را

 

 او ولی داد بیرون سنگین را نفسش ندارم آمدن کوتاه خیال دید که کوروش

: گفت و شد بلند جایش از و بیاید هکوتا ها زودی این به که نبود آدمی هم

 خونه بریم تا دنبالت میام هم شب فردا باش آماده دوشنبه برای میرم من

 بچینی را وسایل و ببینی را جدیدت

 روی که رادمان کنار رفت و شد بلند کوروش و گرفتم چشم ازش نفرت با

 زانو بود گرم سر بود خریده برایش کوروش که ماشین با و بود نشسته زمین

 که زدم صدایش و شدم بلند که رفت در سمت به و بوسید را سرش و زد

 در مدرک هرچی محضر بریم اینکه از قبل: گفتم و ایستادم روبرویش ایستاد

  میخوام را و کردید تهدیدم باهاش و دارید من مورد

 .......بست سرش پشت را در و رفت بیرون و داد تکان سری کوروش

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_شش_بیست_قسمت_پایان#
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 [۲۲:۴۷ ۱۰,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 هفت_بیست_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 

 و عصبی میرم محضر به کوروش با دیگه روز دو گفتم سوشا به وقتی

 ولی کنم کاری برات نمیتونم که میشم له دارم: گفت و کرد نگاهم مستاصل

 گوشت توی شد باز زندگیت به رها پای که وقتی همون که پشیمونم خیلی

 با صبحم ایستادم می روبروت باید بدم دلت به دل اینکه جای به و نزدم

 این از بتونم اینکه برای هست راهی ببینم تا زدم حرف وکیل که دوستم

 و نداری اونا از مدرکی هیچ تو گفت اونم ولی نه یا بیرون بکشمت منجالب

 گذاشتی جا به مدرک دتخو از تو فقط و فقط

 لو را اونها اینکه بخاطر شاید کنم معرفی خودم پلیس به و برم نیست بهتر-

  بخوره تخفیف بهم میدم

 میبارید رویش از بیچارگی که طوری شد خیره بهم قبل از تر غمگین سوشا



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

196 
 

 وقت هیچ میدی دست از را رادمان حضانت همیشه برای وقت اون-

 میشه باطل هم مهرت اون از جدای نمیدن سابقه با مادر یک به را حضانتش

 از وقتی کردی فکر هوا باد میشه کردی تالش و خوندی درس هرچی و

 کنی؟ چیکار میخوای شغل بدون رادمان بدون بیرون بیای زندان

 آنها بدون حتما و بودن زندگیم های عشق شغلم و رادمان بود سوشا با حق

 به را سرم......بود گزینه بهترین کوروش کنار بودن واقعا انگار میشدم تمام

 !!!!!!تو رضای به راضیم خدایا بگم باید: کردم زمزمه و دادم تکیه مبل

 از تا بودم آمده دنیا به انگار داشت؟ وجود هم من زندگی از تر پیچیده اصال

 ......کنم امتحان را بودم بیزار آنچه هر

 ساعت گفت و گرفت ماست فقط و نشد پیدایش دیگر کوروش بعد روز صبح

 همه میگفت جوری کنم جمع را وسایلم همه و باشم آماده شب هشت

 و بود رادمان لوازم و اسباب شامل وسایلم همه!! داشتم چه انگار وسایلم

 همه چون خریدم بودم آمده سوشا خانه به اینکه از بعد که لباس دست چند

 بود مانده جا رها خانه در دلم و خودم تا گرفته شخصی لوازم از من ی

 را دستم میبارید نم نم باران....رفتم بیرون و کردم باز را تراس کشویی در

 قطره ده میشد و میکرد اصابت دستم به که هایی قطره به و گرفتم زیرش

 شدم خیره

 میوفتم تو یاد میزنه که باورن
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  همه این داغونم

  تو  من میگفتم یادته

 دو هر بارون زیر

 سیریم هم زا تامون دو هر

 میمیمریم هم از دور

 به رو و بردم باران زیر را سرم و کشیدم عقب را دستم و نیاورد طاقت دلم

 کشیدم نفس را باران بوی و بستم را چشمهایم و گرفتم آسمان

 از ای نقطه به چشمهایم کردم باز را چشمهایم وقتی و کشیدم عقب را سرم

 تا کردم دقت بیشتر و کردم بسته و باز را چشمهایم......ماند خیره روبرویم

  است درست ببینم

 که بود خودش بود، خودش نه.....شدم خیره بیشتر و کردم ریز را چشمهایم

 باران زیر و بود کرده فرو اش همیشه رسم به شلوارش جیب در را دستش

 زیر را لبم گوشه......میکرد چه اینجا او.....میکرد نگاه خیره بهم و بود ایستاده

 چانه.....خورد تراس ای شیشه در به پشتم تا رفتم عقب عقب و گرفتم نداند

 باور را بودن این نداشتم باور......ریخت ام گونه روی اشکهایم و لرزید ام

 نبود نبود نبود او نداشت حقیقت....نداشتم
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 کامل را ها پرده و بستم را تراس در و خانه داخل رفتم و برگشتم

 و کنارم و آمد و گذاشت زمین روی را رادمان دیدنم با سوشا......کشیدم

 !!!پریده؟ رنگت چرا شده؟ چی: گفت

 را در و اتاقم داخل رفتم فورا و دادم تکان را سرم و کردم نگاهی ها پنچره به

 و دلم با......میخواست چه اینجا......کشیدم موهایم بین را هایم پنجه......بستم

 طاقت اما نبینمش و نروم بیرون  وبارهد تا بودم جنگ در وجودم تک تک

 میکردم ساکتش و میکوبید مغزم روی به قدرت تمام با دلم نیاوردم

..... رنگش طوسی چشمهای دیدن برای بود تاب بی دلم ببینم میخواستم

 من و نباشد دیگر و برود که میترسیدم عجیب و میکوبید وجود با قلبم

 همه آن که حتما بودم دیوانه......بدهم دست از را دیدنش دوباره فرصت

 تن را ام پالتو......اش مجنون میشدم باز و میکردم فراموش را اش نامردی

 سرم روی و کشیدم خورد دستم به کشو توی از که شالی اولین و کردم

 و برمیداشتم قدم ورودی در طرف به تند وتند رفتم بیرون اتاق از و انداختم

  میگذاشتم جا سرم پشت را سوشا های کجا کجا

 دکمه این بیشتر هرچی میکردم خیال زدم هم سر پشت را آسانسور دکمه

 میرسم دیدنش به من و میشود بیشتر سرعتش بدهم فشار را

 از وقتی.......کردم پرت درونش را خودم تقریبا من و رسید آسانسور بالخره

 قدم هآهست......نبود سوشا خانه تراس روبروی کسی رفتم بیرون مجتمع در

 خالی خیابان ولی چرخاندم چپ به را سرم ایستادم خیابان وسط و برداشتم
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 وسط که دیدم را مردی فقط و چرخاندم راست طرف به را سرم بود خالی

 به راغب زیاد هایش قدم انگار برمیداشت قدم آهسته من به پشت خیابان

 میلنگید که بس از نیست رفتن این

 چرا که بودم این درگیر مدام و بودم رددم هرچند کردم تند پا طرفش به

 و فقط و بگم ندارم هیچی....بگم چی دیدمش وقتی ببینمش؟اصال برم؟چرا

 داد بازیم که درست کرد خیانت که درست.....همین ببینمش میخوام فقط

 کمی فقط کمی را دلم آتش شاید دیدن همین ولی کرد رهایم که درست

 کند آرام

 

 [۲۲:۴۷ ۱۰.۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 به آرام و ایستاد که کرد حسم هم شاید یا شناخت را هایم قدم صدای انگار

 ایستاد همانجا دید طرفش به را من رفتن وقتی و چرخید طرفم

 مبینیم و میبندم چشمام

 میبینم تو چشم با را دنیا

 میمیره نباشی تو که عشقی درگیره عشق با من دنیای

 آب به که ماهی مثل و بودم افتاده نفس نفس به ایستادم و رسیدم روبرویش

 بودم شده چشمهایش غرق باشد رسیده
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 میبافی رویاتو من مثل تو

  میبافی موهاتو من دست با

 کن روشن چشمهات با را خورشید

 کن من قسمت ماهو یکبار

 پاک را اشکهایم و کند نوزاش را صورتم خواست تا و آورد جلو را دستش

 عقب و زدم هق......رفتم عقب هم باز و فتمر عقب و رفتم عقب کند

 چشمهایم.....کرد نگاه و ایستاد تنها او و رفتم عقب و ریختم اشک......رفتم

 را هایم دارم دوست را، هایم چرا میزد داد

  داغونم قلب با نکن بازی

 میدونم را بازی آخر من

  باشیم هم از جدا حیف

 ام همخونه تو با وقته خیلی من

 خزیدم تختم درون و کردم حبس اتاق در را خودم روز تمام و نهخا برگشتم

 می در صدا به موبایلم گاهی.....بود گذشته بهم که اونی همه کردم مرور و

 مشتاق اینقدر آمد کوروش و هشت شد ساعت.......نداشت اهمیتی ولی آمد

 دقیقه یک و هشت بشود نگذاشت حتی که بود
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 در پشت از که صدایش از را آمدنش و ودمب اتاق داخل هنوز من رسید وقتی

 امشب آمد نمی امروز کاش ای شدم متوجه کنم باز را در تا میخواست اتاق

 بدپیله کوروش ولی کوروش دیدن بدون کنم صبح رها یاد با میخواستم را

 بود اینها از تر

 با و کرد ای قروچه دندان دیدنم با کوروش و کردم باز را اتاق در ناچار

 هایم لباس و کمدم سر رفت هم بعد زد زل ام اشکی چشمهای وندر حرص

 سمتم به پالتویی و ریخت کمدم داخل چمدان درون و کشید بیرون را

 بریم بپوش زود: گفت و انداخت

  بود چی برای عجله همه این

 براش چیز همه برندار چیزی رادمان برای: گفت میرفت بیرون که همانطور

 مچید اتاقش داخل و خریدم

 دل خجسته بذارم را اسمش میتونستم فقط لحظه آن

 دلش هرکاری و بود کامش به دنیا همیشه باشه دل خجسته بایدم هرچند

 دیده که بود موجودی ترین خودخواه میداد انجام تردید بدون را میخواست

 نمیدید را کسی خودش از غیر به بودم

 سوار و گذاشت دبو نصب ماشینش درون که ماشینی صندلی روی را رادمان

 شد
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 خیلی که شد پلی آهنگی ماشین افتادن راه با و افتاد راه نشستم وقتی

 که بستم را چشمهایم و  گذاشتم ماشین شیشه روی را سرم بود آشنا خیلی

 کردم حس گونه نوازش صورتم روی را دستی

 بکش را دستت: گفتم کنم باز چشم اینکه بدون

 دارم دوست میدم یاد بهت دارم کنی؟میدونی عادت نیست بهتر چرا؟-

 کنی نوازشم چطور

 حالم: گفتم و کشیدم عقب دستش زیر از را صورتم و شد چندشم حرفش از

 کثیف خوک میزنی بهم را

 گفت و زد ام گونه روی آرامی ضربه

 بابا شو خفه-

  زدم فریاد و شدم براق طرفش به

  میده گند بوی وجودت تمام-

 دهنتو ببند: گفت و زد مدهان روی آهسته به بار چند

 قفل فورا که در دستگیره سمت بردم را دستم و کردم باز را چشمهایم

 را ماشین تا خواستم و  کشیدم جیغ باز حرکتش این با که زد را مرکزی

 هیچ بدون آرام ها صحنه این دیدن با که پسرکم برای بمیرم دارد نگه

 داشت بغض و بود زده زل ما به العملی عکس
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 تا چرخیدم عقب به هم من داشت نگه را ماشین کوروش حرکتم نای با

 داد هلم بیرون به و کرد باز را من سمت در و شد مانعم که بردارم را رادمان

 سریع گمشو ببری رامان بزارم خوندی کور بیرون گمشو:گفت و

 بیرون ماشین از که زد ضربه کتفم و پهلو به دستش دو کف با محکم و

 شده جمع های باران آب که شد کنده کنارم از و داد گاز وریج.......افتادم

 نای نشستم زمین روی زانو دو همانطور......پاچید صورتم و سر به خیابان در

 برد خودش با را رادمانم......نداشتم ایستادن

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_هفت_بیست_قسمت_پایان#

 

 [۲۳:۴۷ ۱۲,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 هشت_بیست_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 ببینم رادمان نذاره دیگه کنم؟اگر چیکار حاال....انداختمتش لج سر

 کن کمکم من چی؟خدای

 و شد باز راننده کمک سمت در و کرد ترمز کنارم ماشینی لحظه همان

 بریم شو سوار: گفت که پیچید گوشم درون رها صدای
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 ماشین و شد پیاده هستم اش خیره حرکت بدون دید وقتی!!!!! کجا؟!!!!!بریم؟

 خوبی؟ نارین: گفت و زد زانو روبرویم و زد دور را

 !!!!!نبودم خوب؟قطعا

 کردم زمزمه و افتاد زیر به سرم

 برد خودش با را رادمانم-

 روزم به چه میتونه ازش دوری و مهمه برایم چقدر رادمان میدانست رها

 بیارد

 و کرد روشن را بخاری افتاد راه وقتی و شومب ماشینش سوار تا کرد کمکم

 شدی خیس:گفت

 کردم نگاهش و چرخاندم را سرم

 !!!میکنی؟؟ چیکار اینجا تو-

 میکردی؟؟ چیکار آدم اون ماشین توی بپرسم تو از باید من-

 چرا اصال....بپرسی سوالی همچین که نیستی جایگاهی در:دادم جواب فورا

 میکنی؟ تعقیبم اومدی؟

 دارم نظرت زیر وقته یخیل آره-

 منو تا فرستادت روشنک کشیدی؟حتما برام ای نقشه چه دیگه خوبه-

 ک با تا کنی منصرف
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 نکنم ازدواج روش

 العمل عکس این......زد بیرون اش پیشانی رگ و شد منقبض فکش که دیدم

 مثل اتفاقی اینکه یا روشنکه نوچه گفتم اینکه برای بود حرفم کدام برای

 کوروش با من ی رهدوبا ازدواج

 ی صیغه هنوز که رفته یادت: گفت اش چسبیده هم به های دندان بین از

 کنی؟ ازدواج میخوای منی؟چطور

 میکنم فسخش نیست مهمی مسئله اینکه: گفتم و زدم پوزخندی

 به را خودت و خودم شده: گفت و کشید صورتش روی را دستش کف

 آدم اون با کنی ازدواج نمیذارم ولی میدم بدم کشتن

 برای بعد به این از باشه: گفتم و کردم نگاه بهش و دادم تکیه را سرم

 میکنم مشورت تو با ازدواجم

 خونه میرسونمت هم بعد و میخوریم شام میریم هستی عصبی تو االن-

 سوشا از را آدرس هم بگو بزنی من با مالقاتت از حرفی نباید فقط کوروش

 اورژانسی مریض میگن و میگیرن تماس باهاش بیمارستان از وفردا گرفتی

 نیست الزم اصال میدم بهت که آدرسی به بیا و بردار را پسرت هم تو داره

 دودمانشون میتونم که دارم مدرک اونا از اینقدر االن من کنی ازدواج باهاش

  بدم باد به را
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 تا کنم ازدواج کوروش با میدم ترجیح: گفتم و کشیدم دندان زیر را لبانم

 بشم بدهکار خودم به و کنم اعتماد تو به باز هاینک

 !!! نمیکنی اینکارو تو-

 اطرافم به و نشستم سرجایم.....شد پیاده حرف بدون و کرد پارک را ماشین

 و کرد باز را سمتم در.....بود کرده پارک رستورانی روبروی که کردم نگاه

  دیگه شو پیاده: گفت

 مشد پیاده و بردم شالم زیر را موهایم

 هم با را ما نباید که داشت اعتقاد کرد ام پیاده کوروش خانه از جلوتر رها

 بود تلخ تلخ نیشخند یک بهش جوابم هم باز و ببینن

 شد باز در حرفی هیچ بدون زدم را اش خانه در زنگ وقتی

 بود شده سنگفرش باریک جاده یک روبرویم.....شدم داخل و دادم هل را در

 منتهی بود شده تزیین آالچیق و درخت با هک کوچک حیاط یک به که

 و بود جیبش داخل دستش که حالی در ها پله باالی کوروش......میشد

 ایستاده میکرد نگاهم ای مسخره لبخند با و بود کرده کج را گردنش

 روبرویش وقتی و کشیدم عمیقی نفس و فشردم هم به را دستهایم....بود

 وار اردک هم من و شد خانه دوار و کرد پشت بهم حرف بدون رسیدم

 باال را سرم من و رفت بود پایین سمت به که ها پله از....شدم راهی پشتش
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 که کردم نگاه میرسید روشنک و او خانه به احتماال که ها پله ادامه و گرفتم

 میپایید را ما و داده تکیه ها نرده به که دیدم را روشنک

 وارد........رفت و گرفت ازم ار رویش حرص با که زدم دراری حرص لبخند

 یک و داشت متری نه فرش یک فقط سالن شدیم متری صد خانه یک

 گاز یک و یخچال با فقط هم آشپزخانه!!! همین رنگ کرم راحتی مبل دست

 وارد سرش پشت من و اتاق داخل رفت کوروش......بود شده پر کابینتی رو

 شده طراحی کودک یک برای که بزرگ اتاق یک!!!!!رادمان اتاق دیدم و شدم

 بود چیز همه شدم متعجب بود گذاشته که وقتی و سلیقه همه این از بود

 ..... و شیر شیشه حتی لباس بازی اسباب

 .......است خواب تختش روی که دیدم را رادمان

 خشکیده صورتش روی اشک جای بوسیدم آرام را سرش و رفتم طرفش به

 بخوابد گریه با بودم نذاشته حال به تا بود رفته خواب به گریه با ام بچه....بود

 بیرون بیا: گفت آهسته کوروش......میخواباندمش بازی و خنده با همیشه

 دارم کارت

 تو بخاطر: گفتم و کردم نزدیک رادمان گوش به را سرم.....رفت بیرون و

 کنم انتخاب را راه بهترین امیدوارم فقط میجنگم

 روی را دستش شدم خیره اش کشیده و بلند پاهای به و نشستم روبرویش

 را رادمان زد سر ازت امشبت رفتار دیگه یکبار اگر: گفت و کشید هم

 کن فراموش
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 صبر......کردم نزدیک ام شانه به را سرم و گذاشتم هم روی را چشمهایم

 برابرش در سکوت میخواست

 ریمب باش آماده نه ساعت فردا و کن استراحت هم تو باال میرم امشب-

 و سرکارت برگردی میتونی هم تو بیمارستان برم باید هم بعدش محضر

 به برگردی باید کردی تخلیه را اونجا دارم خبر باش جدید مطب یک دنبال

 عالف قاچاقچی اون کنار از بهتر من کنار زندگی باش مطمئن زندگیت

 

 [۲۳:۴۷ ۱۲,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 بدون روتین زندگی یک که کردم فکر ینا به من و رفت شد و بلند و گفت

 زندگی یا عالی اجتماعی موقعیت با ولی بهتره کوروش کنار احساس و عشق

 خوبی پدر که کوروش کنار زندگی....دردسر از پر و عاشقانه ولی رها کنار

 نبود؟رادمان بلد را بودن پدر که رها کنار یا بود بهتر بود هم رادمان برای

 و افسرده مادرش که صورتی در بشه بزرگ مادرش و رپد کنار میده ترجیح

 یا کاره خیانت دومه زن که میشه سپری مردی کنار را جوونیش و غمگینه

 این از قبل بود سختی انتخاب!!!!! پدر بدون ولی خوشحال و شاد مادر یک

 ولی دارد نیاز تنها مادر من به فقط و فقط رادمان که بودم مطمئن ماجراها

 این که فرزندم بخاطر کنم فدا را خودم باید شاید.....هستم ددمر کمی االن

 قدیمیست داستان یک

 !!!!!میکردم خال احساس همیشه و شدم بزرگ پدر بدون من خود
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 باز داشتم دوست نگرفتم ای نتیجه متاسفانه ولی کردم فکر خودم با صبح تا

 ناردرک هم آن کوروش سنگین حضور بدون رادمان و باشم خودم فقط هم

 ازش مطمئنا کرده چه من با پدرش بفهمه و بشه بزرگ وقتی پسرم روشنک

 ......میشه متنفر

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_هشت_بیست_قسمت_پایان

 

 [۲۳:۴۸ ۱۷,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 نه_بیست_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 کوروش نه ساعت سر هم باز و بودیم آماده رادمان هم من هم نه ساعت سر

 سرم تکان با را سالمش جواب......شد داخل و کرد باز را خانه قفل در و آمد

 دستش به اکراه با من و گرفت آغوشم از را رادمان و شد نزدیکم دادم

 سپردم

 چطوره بابا نفس-

 (بابا)ب ب: گفت و خندید قشنگ رادمان

 کشیدم دندانم زیر را لبم گوشه حرص از
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 ای؟ آماده: کوروش

 طبق و خورد زنگ اش گوشی لحظه همان که کردم بسته و باز را چشمهایم

 نتوانستم شد تمام اش مکالمه وقتی.....شد احضار بیمارستان به رها حرف

 بیمارستان میرم: گفت و کرد نگاهم اخم با.....بگیرم را لبخندم جلوی

 محضر بریم تا برمیگردم زود ولی اورژانسیه

 را در وقتی شدم تر خوشحال و شدم خیره رفتنش به و دادم تکان را سرم

 خارج خانه از بالفاصله و شود دور تا ماندم منتظر دقیقه چند......نکرد قفل

 ماشینش از که دیدم را سوشا گذاشتم بیرون در از را پایم که همین و شدم

 میشد پیاده راننده کمک صندلی از که زنی به نگاهم من و میشد پیاده

 را دستم تا آمد بالخره مادرم آه......بود مادرم شک بی که نیز شد خیره

 آغوشم در رادمان که همانطور......بکشد بیرونم منجالب این از کمی و بگیرد

 تنش، عطر از آخ انداختم آغوشش در را خودم و کردم تند پا طرفش به بود

 مادرم دور را دستانم شده آزاد من و کشید بیرون دستم از را رادمان سوشا

 همیشه چرا.......آمدی که خوب چه: کردم زمزمه گوشش زیر و کردم حلقه

 آرامش؟؟؟ از پر و امنه آغوش این

 که وای بود من از تر بلند مادرم هم هنوز ولی داشتم بلندی قد اینکه با

 ......نداشت صورتش در چروک ای زره هم هنوز

 روی انگشتش سر با شدم خیره صورتش به دقیق و آمدم بیرون آغوشش از

 کردم بزرگت قوی من چیه؟ برای زرد صورت این: گفت و کشید ام گونه
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  بودم گاه تکیه یک دنبال همیشه من من مادر ام قوی میکردی خیال-

 تکیه میشم من نباش نگران: گفت و گرفت قاب را صورتم دستهایش با

 نمیذارم تنهات دیگه گاهت،

 خانه رفتیم هم با.......رفتمشگ آغوش در باز و زدم لبخندی خوشی از

 ام آواره که رها تو دست از امان دوش به خانه بودم شده....سوشا

 بود نگذشته هم ساعت یک هنوز......میبودم خانه خرید فکر به باید!!!!!کردی

 خاموش را ام گوشی و کرد ام کالفه کوروش هم سر پشت های تماس که

 ی خانه جلوی بود قرار...نبود خبری هیچ رها از چرا نمییدانم اما کردم

 بعد و چید خودش را میز و گرفت غذا بیرون از سوشا.......دنبالم بیاد کوروش

 زد صدا هم

 ناهار بیایید جان خاله نارین،-

 و سوشا و نشست میز باالی مامان نشستیم میز پشت و شدیم بلند مامان با

 ......نشستیم راستش و چپ طرف هم من

 مامان بگذارد کباب برایش خواست تا و کشید برنج مانما برای کمی سوشا

 که وقته خیلی من جان سوشا نزار: گفت و برد باال را دستش

VEGETARIAN هستم 

 برای بوده خوراکش و خودش به هواسش همیشه شدن گرد چشمهایم

 ......بود تر جوان و تر حال سر من از سن این با همین



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

212 
 

 مامان ظرف به و گذاشتم جوجه میک خودم برای میل بی و کشیدم پوفی

 سیفیجات سبزیجات از بود پر که کردم نگاه

 این به سامانی سرو نمیخوای: گفت و انداخت سوشا به نگاهی نیم مامان

 تو بدی زندگیت

 باال آستین برام و بیای شما بودم منتظر اتفاقا: گفت و کرد ای خنده سوشا

 بزنی

 داره نگه برات درتوما خدا: گفت و زد سوشا دست روی مامان

 راضیه اونم کنی تایید اگر شما گفته مامان خاله دیگ نه-

 بستی دل کسی به سال همه این بعد وقتی هستیم راضی ما بگیر زن تو-

 بودی عاقل همیشه تو داری درستی انتخاب تو مطمئنم کیه ببینم مشتاقم

 هیچ من آخر بشیند چشمم کاسه در اشکم نذاشتم و گزیدم را لبم گوشه

 نبودم مادرم مخصوصا کسی تایید مورد وقت

 مشکالتم و خودم درگیر زیادی من هرچند بود نزده من به حرفی سوشا

 دل واقعا سوشا بودم شده غافل برادرم و دوستم بهترین از اینقدر و بودم

 !!!!!!خبرم بی من چرا کی؟پس به بود؟ داده

 که شد بازم نیمه لبهای و ام خیره نگاه از من سوالهای متوجه سوشا انگار

 میشناسیش نیست غریبه نکن نگام اینطوری: گفت
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 سوشا کنار شک بی که زنی این بود کی شدن گرد قبل از بیشتر چشمهایم

 !؟!!!!میشد خوشبخت

 بهم را موهایم و گذاشت سرم روی و کرد دراز را دستش و خندید بلند

 تعجب از اومد در چشمات بشم فدات: گفت و ریخت

 نگفتی زودتر چرا کیه بگو نکن ا: گفت و زدم پس ار دستش

 کتی:گفت خونسرد خیلی

 

 [۲۳:۴۸ ۱۷,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 وقت خیلی بودمش ندیده!!!!!کتی کردم هالجی مغزم در را اسم این کمی

 من از سراغی وقت همه این چرا آه......ام عروسی روز فردای از درست.....بود

 از.....بود چی سر از بغضم این نمیدانم برچیدم لب.....رفتمع بی......بود نگرفته

 و من قدیمی دوست عاشق اینکه بود؟از شده عاشق بالخره سوشا اینکه

 فقط و فقط شرطش قید بی محبت دیگه اینکه بود؟یا شده خودش همبازی

 هم او که بپذیرم و باشم منتطقی کمی که بهتره خب نبود؟ تنها من برای

 بلند میز سر از بود بدی شوک من برای ولی بده خانواده تشکیل داره حق

 بلند هم سوشا که شدم متوجه شدم اتاقم راهیه حرفی هیچ بدون و شدم

 و شد اش مانع مامان ولی بپرسد را ام ناراحتی دلیل و بیاد دنبال تا شد
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 حق هم تو نیستی همیشه تو بپذیره باید: گفت که شنیدم را صدایش

 داری زندگی

 هم کمی میشد چی متنفرم مامان بودن منتطقی همه این از که وای

 .....کنه درک هم را من میتوانست وقت آن میکرد فکر احساسی

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_نه_بیست_قسمت_پایان#

 

 [۰۰:۲۶ ۲۳,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

[Forwarded from Elahe ahmady] 

 اتاق در سوشا تند عطر و شد باز و خورد تقه در که بود سقف به نگاهم

 را ام بینی انگشت دو با نشسته کنارم یعنی خورد تکان تخت وقتی....پیچید

 :گفت و خندید که گفتم آخی و شد غلیظ اخمم که فشرد

 نکن قهر ها بچه دختر مثل

 بابا برو _

 کردی حسودی االن بگی میخوای یعنی_

 نگفتی زودتر بهم که ناراحتم کنم؟فقط حسودی باید چرا!!!حسودی هه_

  میگیرم مشورت و میگم تو برای زندگیم ریز به ریز از من

 گفتم و گذاشتم چشمهایم روی را دستم و کشیدم دراز باز و کشیدم پوفی
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 کنه خوابم بد و بشه بیدار رادمان که االن کنم استراحت میخوام بیرون برو_

 گفت و برد موهام الی را هایش انگشت

 کردی؟ رنگی این برداشتی نبود کالغی پر یمشک موهای اون حیف_

 االن مصنوعی موهای البته ندیدم تو موهای از زیباتر حال به تا من میدونی

 نمیگم را

 میدونه اینو جونت کتی:گفتم و زدم پوزخندی

  کوچولو حسود:گفت و خندید

 و گذاشت لبانم روی را اش اشاره انگشت کنم اعتراض خواستم تا و

 غرق هم تو که کن قبول ولی میگفتم بهت زودتر باید میدونم هیس:گفت

 نداشتی من حرفهای برای وقتی و بودی مشکالتت

 از کمی میتونستی گفتنش با نمیکنی فکر: گفتم و نشستم جایم در شاکی

 خوشحال تو خوشحالی از کنی؟میتونستم کم را میکشم روزها این که دردی

 خودت شدی عاشق خودت ندیدی حد این در منو تو متاسفانه ولی بشم

 میبینی  رسیدی نتیجه به خودت و گذاشتی مدار و قرار خودت کردی اقدام

 هم تو میکردم فکر و میدیدم دوستم را تو زندگیم کل که منی من، بدون

 ضعیف زن یه منو هم تو ندیدی، دوستی حد در منو تو ولی منی دوست

  را خودش لمشک کوچیکترین نمیتونه حتی که مشکل از پر میدونستی

 کنه حل



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

216 
 

 بود گرفته اوج صدایم و نبودم آرام دیگه

 کسی هر به نبود صادق باهام هیچکس چرا میزدن ضربه بهم همه چرا آخه

 میخوردم زمین سر با من و میکرد خالی را پشتم جوری بد میکردم تکیه

 کردم زمزمه و کردم پاک صورتم روی از را اشکم

 میزنی زمینم ثانیه صدم رد و مردی یک هم تو بود رفته یادم

 کشیدم دراز بهش پشت و گفتم را این

 اشتباه از پر اینقدر میشدم بزرگ پدر اسم به مردی سایه زیر اگر شاید

  نبودم

 ای واژه همچین عجیب که نمیگشتم مرد دنبال و نمیگرفتم دستم فانوس

 .....است انقراض حال در

 برای زمانی فقط من یمیکن اشتباه داری:گفت و کشید نفس سنگین سوشا

 نکردم پیدا موضوع این کردن مطرح

 همون به بگی بهم میتونستی ساده خیلی تو لطفا نکن ترش گند سوشا_

 گفتی مامانم به که سادگی

 متاسفانه:گقت میرفت اتاق در طرف به که همانطور و شد بلند و کشید پوفی

 دلت از باش مطمین ولی نیست توجیح جای و کردم اشتباه من و تو با حق

 میارم در
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 های نامردی به جوابم که بود وقت خیلی بود پوزخند فقط جوابم هم باز

 بود پوزخند خودم دلی ساده و روزگار

 دلی چون بیاره بدست را دلم میتونه میکرد خیال که بود اشتباه در سوشا

 نمیشه اولش مثل دیگه شکست که

 نگهداری برای پرستار یک استخدام برای  کردم اقدام روز آن فردای از

 و خانه خرید اقدام اولین و میدادم ام زندگی به سامانی و سر باید.....رادمان

 از یکی ماشین نمایشگاه رفتم بود روز نصفه کار که ماشین خرید.بود ماشین

 خوش و جور و جمع ماشین یک دلم اینبار و خریدم ماشین و  آشناهایم

 خانه تا چند و رفتیم مامان و دمانرا با ظهرم از بعد و میخواست فرمان

 بخرم ویالیی خانه داشتم دوست هم بار این و ننشست دلم به که دیدیم

 بهم ولی نکردم کاری همچین بودم تنها زن یک اینکه دلیل به قبل دفعه

 و نگهبان با که برج یک در امنی خانه در من نداره ربطی هیج شد ثابت

 به بالیی رها مثل کسی هم باز بود سرقت ضد و مخصوص رمز و دوربین

 باغچه حتما ولی باال متراژ با نه ویالیی خانه یک.....ماندنی یاد به آورد سرم

 از بعد.....او خواست مادرم اگر و رادمان و من برای خانه یک..... باشد داشته

 را ماشین که همین و خانه برگشتیم خوردیم بیرون را شام مامان با اینکه

 ماشین از جلوتر که شدم کوروش ماشین متوجه شدم یادهپ و کردم پارک

 آغوش در را آلود خواب رادمان که گرفتم مامان دست.....بود کرده پارک من

 اینجاست کوروش مامان کن صبر: گفتم و داشت



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

218 
 

 کردم اشاره ماشینش به و

 :گفت و دوخت من به و گرفت ماشین از را نگاهش مامان

 میترسی؟ چی از باشه اینجا خب

 جیه؟ حسابش حرف ببینم بریم بیا:گفت و افتاد راه من از جلوتر و

 

 [۰۰:۵۵ ۲۵,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

[Forwarded from Elahe ahmady] 

 یک سی قسمت#

 ببافیم رویا بیا_

 احمدی الهه_

 و بود داده بزرکی درس بهم زندگی ولی مامان همراهی از بود گرم دلم کمی

 ژست با کوروش....همین بشوم بلند خودم دست با باید همیشه که بود این

 که سوشایی میکرد بحث سوشا با و بود نشسته مبل روی خودش خاص

 که میدانستم من ولی بفهماند بهش را چیزی میخواست و بود عصبی

 چشمش وقتی و ایستاد ما دیدن با بس و داشت پا یک فقط مرغش کوروش

 را او من مادر آخر شد شرمزده نگاهش کمی افتاد مامان سرزنشگر نگاه به
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 چه و مادی چه داشت را او حمایت و پشتیبانی همیشه و میپرستید

 اتاق تو ببرش: گفت و گذاشت آغوشم در را رادمان مامان.....معنوی

 و گذاشتم تخت روی را رادمان....کنند صحبت من بدون میخواهد یعنی این

 ایستادم اتاق باز نیمه در بین رفتم

 صدای هم بعد و شکست را سکوت مامان های کفش تق تق صدای اول

 آتش روی آبی انگار صدا این که کرد اصابت کوروش صورت با که دستش

 اتاق از کرده کاری همچین مامان نمیشد باورم و شدم شوکه.....بود دلم

 دویدم بیرون

 گفت و گرفت کوروش به رو را انگشتانش مامان

 سپردم تو به را دخترم من دیدنت از میشه شرمم چون باال نیار نگاهتو

 نبوده برات مادر از کم که ای خاله روی از نکشیدی خجالت

 گفت پرخاشگر شد ام متوجه وقتی مامان

 نیا بیرون نگفتم وقتی تا و اتاقت توی برو

 نمیخواست بشکند من جلوی پسرش غرور نمیخواست  چرا؟چون میدونی

 باال از همیشه که مردی ی افتاده یرز به سر ببینم را اش افتاده زیر به سر

 بود کرده نگاه بهم
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 [۰۰:۵۵ ۲۵,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

[Forwarded from Elahe ahmady] 

 و رفتم تخت طرف به و گذاشتم باز نیمه را در ولی برگشتم اتاق به آهسته

 ....گرفتم دستهایم بین را سرم و نشستم

 احمدی_ الهه_ببافیم_ رویا_بیا_یک سی_قسمت_پایان#

 

 [۲۳:۲۰ ۲۶,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 دو_سی_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 قلبم دنبال داشتم انگار دادم سر پایین به و گرفتم اش میخ نگاه از را نگاهم

 سر بود هرجا رها مشت توی یا پایم زیر قلب این!!!!! بود؟ کجا!!!! میگشتم

 منتظر مامان هم رها هم......نمیکردم حسش ام سینه درون.....نبود جایش

 انگار بودند سر پاهایم ولی میکردند نگاهم

 دارن کار تو با آقا بیا نارین: گفت و داد تکان را دستش مامان

 به....بردارد جلو به قدمی تا آوردم فشار پاهایم به و دادم فرو را دهانم آب

 کیست؟ آقا این که بگویم باید مامان
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 گفت رها به رو مامان

  داخل بفرمایید_

 سرش پشت را در مامان و شد وارد بود تعارف همین منتظر انگار که رها

 بست

 رها به رو و کشیدم هم در را صورتم آشپزخانه داخل رفت مامان وقتی

 میخوای؟ چی: گفتم

 سالم علیک:گفت و داد باال را ابرویش تای یک

 کنم یتمعرف مامان به و بشم مجبور بری؟نمیخوام میشه_

 جوونه مادرته؟خیلی واو:گفت و کرد ریز را چشمهایش

 تنگ را چشمهایش باز رها که  گرفتم دندان به را لبم ی گوشه حرص از

 شده کج باال به رو اش گوشه که بود لبی این عاشق من و کرد

 بیرون دندانم زیر از را آن و و کشید لبم زیر آرام و آورد باال را انگشتش....بود

 کشید

 بود زده حلقه چشمهایم درون اشک  االن که بودم باخته دل اینطور من اجر

 !!!!!بودم؟ دلتنگش اینقدر

 آورد بیرونم هوا و حال آن از مامان صدای

 نمیکنی معرفی جان نارین_
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 قدم پیش خودش که شدم خیره رها به و ریختم چشمهایم درون را دردم

 گفت و شد

 میخوام ولی میدونید چی شما و گفته چی من از نارین نمیدونم هستم رها_

 .....که باشم داشته را فرصت این

   رها  رها: گفت حرفش بین و گذراند نظر از را رها پای تا سر اخم با مامان

 رها

 !!!!! توئه سر زیر اومده سرش به که بالهایی درصد نود

 آشپزخانه سمت میرفت که همینطور و گرفت رها از را نگاهش خونسرد

 ام گرسنه شدیدا من بزنیم حرف میز سر یتونیمم: گفت

 تصور نبود درک قابل برایم این و بشناسد را رها بیشتر نمیاد بدش یعنی این

 مامان که هرچند داشت خواهد بدتر رفتاری رهاست بفهمد وقتی میکردم

  میبرید سر پنبه با همیشه

 وارد شسر پشت خودم  کنم باز رها برای را راه تا کشیدم عقب را خودم

 شدم آشپزخانه

 و کشید سبزیجات خودش برای مامان شدیم جاگیر ها صندلی روی وقتی

 رها جلوی را ظرف و گذاشتم بشقابم در جوجه کمی من و شد مشغول

 کافیه همین خوردم ناهار من: گفت و برداشت ای تکه که بردارد تا گرفتم
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 و ریختم لیوان توی را بودیم خریده مامان سلیقه به که تلخی دلستر کمی

 گذاشتم رها جلوی

 اینکه بخاطر فقط شده کم گناهت از کمی نکن فکر نشستی اینجا که االن_

 دلباختته دخترم

 مامان: گفتم معترض

 داد ادامه و باشم ساکت کرد اشاره و آورد باال را دستش مامان

 رها عروسیتون روز را دخترم میدونم من که اونجایی اینجایی؟تا چرا_

  کردی

 بعدش به اون از بود بازی جایی یه تا: گفت و نوشید را دلسترش از کمی هار

 خودش بخاطر بودم مجبور بدم ادامه بازی بودم مجبور ولی شدم گرفتارش

 دخترهاش و شاهین مقابل بتونم تا داشتم دستم توی چیزی باید خودم و

  کنم مراقبت نارین از و بایستم

 گفت و داد فرو را اش لقمه ردمیخو را غذایش خونسرد داشت مامان

 کنارت نداره اجازه نارینم نکنم باورت من تا میدونی و کنم باورت نمیتونم-

 کن ثابت بهم را خودت میتونی اگر  باشه

 یک نه ام ساله ۱۸ دختر من میکرد فکر شاید کردم نگاه مامان به متعجب

 خسته من ونچ نبود حرفی جای ولی....بود هم مادر قرار از که ساله ۳۱ زن

 داشتم نیاز امن گاه تکیه به بدجوری
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 بهم پیشنهاد این از راضیست که بود معلوم کامال کرد صاف را گلویش رها

 سر از لبخند با مامان که......دزدیدم ازش را نگاهم فورا که زد ریزی چشمک

  کنم استراحت کمی میرم: گفت و شد بلند میز

 نگاهم چرخاندم را سرم وقتی و بود یدمد در که وقتی تا بود مامان با نگاهم

 و کشید موهایم روی آرام و کشید جلو را دستش کرد پیدا تالقی رها نگاه با

 بود دیگه چیز یک مشکی کردی؟؟ رنگش چرا: گفت

 و نشده حل تو با مشکلم هنوز من: گفتم و زدم کنار را دستش عصبی

 هم مامان اگر حتی چون برنگردی دیگه و بری میتونی االنم نبخشیدمت

 کنم اعتماد بهت دوباره ممکن غیر من بپذیرتت

  میکرد نگاهم مسخره لبخند همان با هم باز

 جلب پس نمیدیدم خوابم توی وقت هیچ که چیزی منه برای قلبت االن تو-

 خوردنه آب مثل برام اعتمادت

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_دو_سی_قسمت_پایان#

 

 [۲۳:۵۸ ۲۹,۰۴.۱۷, ]باغ نویسان رمان

 سه_سی_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#
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 احمدی_الهه#

 را دلم بشوم خیره چشمهایش در نمیتونستم زدم ام چانه زیر را دستم

 لبخند بهم مدام بود همین برای بود رو بدجوری برایش دستم... میلرزاند

 میزند ژکوند

  کنم استراحت برم من میبینیم،: گفتم

 نگاهش سوالی و برگشتم گرفت را دستم مچ که شدم بلند ام صندلی روی از

 :گفت که کردم

 خستم شدید منم کنیم؟ استراحت هم با چطوره

 بابا برو: گفتم و کردم کج را لبم

 خوشه دلش: گفتم و کشیدم بیرون دستش از را دستم

 .....کردم نگاهش خسته....شد راهم سر فورا آمدم بیرون که آشپزخانه از

 و پیچاند انگشتش دور نرم و گرفت را موهایم سر اش اشاره انگشت نوک با

 بزنیم دوری یه هم با بریم نارین: گفت میکرد اغوایم نگاهش با که همانطور

 آرامش وجودم سر تا سر میکرد نوازش را موهایم هروقت بستم را چشمهایم

 هم باز یعنی این میشدم حرصی آرامش این از من االن اما میکرد تزریق

 و کردم حس ام بسته چشمهای درون را اشک هجوم......نیازمندم بهش
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 راست طرف دستش کف با......بود گرفته بازی به را گلویم سیبک بغضم

 کرد زمزمه و گرفت قاب را صورتم

 نارینم-

 اشکم و باختم را خودم من و گذاشت اسمم بند پشت را مالکیت م این

 شد سرازیر

 کردم زمزمه

 نامرد-

 معرفت بی نامرد: گفتم و کردم باز را هایمچشم و انداختم زیر را سرم

 مشتی و کرد بلند را سرم نامرد نامرد نامرد: گفتم باز و افتادم هق هق به

 گفت هم تو به میشه نیستی آدم اصال تو: گفتم و کوبیدم اش سینه روی

 !!!!مرددد؟

 ولی ماند جایش سر سنگ مثل که  کوبیدم اش سینه به دستم دو کف با

  زدم فریاد و برداشتم عقب به قدم یک من

 .....رفتی و کردی ول عروسیمون روز درست منو نامرد توی-

 و شدم خیره میزد فریاد را غم و بود سرخ رگ رگ که چشمهایش توی

 دویدم ات خونه در دم تا آرایشگاه خود از دیدی؟ منو روز اون حال: گفتم

 کنم باور ستمنمیتون کردی رهام کنم باور نمیتونستم ببینمت میخواستم



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

227 
 

 کرده گردنم بند را اسمت تو بوده دروغ هات کردن عشقم عشقم ی همه

 روی را دستم گردنمه توی هنوز ببین: گفتم و کردم اشاره گردنم به بودی

 از: گفتم و کردم پرت پاهایش جلوی و کشیدم را گردنبد و کشیدم گردنم

 االن ردیک خوردم بگذرم نمیتونم اونروزت های بوسه از بگذرم هرچی

 چی؟؟؟ دنبال اومدی

 میکرد فکر میدانی داد چشمهایم به و گرفت زمین روی گردنبد از را نگاهش

 باهاش بتونم بوده بازی چیز همه که بفهمم وقتی شاید یا میبخشمش من

 چند مثل دیگه که بودم خوشحال من و بود خیره بهم امید نا االن ولی باشم

  نمیکرد نگاهم غرور با قبل دقیقه

 بدم توضیح بزار نداری خبر هیچی از تو نارین: گفت و آمد جلو قدم یک

 بشنوم نمیخوام: گفتم و کردم پشت بهش

 اگر کنم قانعت میتونم باش مطمئن کن صبر: گفت و گرفت را بازویم

 میبخشی منو بشنوی

 زندگی سوال این با نمیخواستم دادم خودم به بلکه رها به نه را فرصت این

 من اگر و بوده رها با حق شاید که بدهم جون لحظه به لحظه و کنم

 میدادم تامون دو هر به فرصتی شاید میشنیدم

 انگار میخواست آزاد هوای دلم نشستیم تراس داخل های صندلی روی

 را خانه سنگین و تنگ هوای کنم تحمل نمیتوانستم
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  بزند حرف بودم منتظر و میکردم بازی انگشتهایم با

 و گرفت مشت در را دستهایم و شد نزدیک بهم و کشید ترجلو را خودش که

 بهت را دلم نمیدونستم شدم بازی این وارد وقتی کن باور نارین: گفت

 میبازم

 که بگو آنجایی از باشه گفتی بار یک را اینها: گفتم و آمدم حرفش بین

 چه داره که نگفتی بهم چرا دادی؟ بازیم چرا اون از بعد شدی ام دلباخته

 !بنده پسرم نفس به نفسم میدونستی که تو میاد؟ سرم یبالی

 دودش وقتی و کشید نفس عمیق را اول پک و زد آتش سیگاری و شد بلند

 را بازی این آخر تا باید بزنم حرفی بهت نمیتونستم: گفت داد بیرن را

 تا باید من میرفت باد بر چیز همه من سوتی کوچیکترین با چون میرفتم

 مدرک ازش بتونم بگیرم شاهین از را هام سفته بتونم تا میرفتم آخرش

 نتونن اونا و برگردونم تو به را پسرت اون با بتونم هم که کنم جور معتبری

 یک تو با و بیرون بیام سالم آنها دایره از بتونم اینکه هم کنن تهدید را تو

  کنم شروع را آروم زندگی

 .....وجودم همه آتش بر بود آبی آخر جمله همین

 نیستی؟ فروش مواد دیگه االن یعنی: گفتم من من با

 پاک هستم تو روبروی که االن: گفت و گرفت خودش به لبخند طرح لبش

 هستم آبرو با و حسابی و درست کار یک دنبال و پاکم
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  موهایم بین را هایم پنجه و شدم بلند ام صندلی روی از نگران و مستاصل

 نمیذارن راحتمون نننمیک ولت آنها ولی: گفتم و کشیدم

 چیزها این نگران تو: گفت و داد فشار آرام و گذاشت ام شانه روی را دستش

 و نمیان من دنبال عمرشون آخر تا که دارم مدرک ازشون اینقدر من نباش

 بشم عصبی نمیکنن کاری

 روی فهمیدم تنش وسیله به تنم شدن گرم از را این شد تر نزدیک بهم

 کرد زمزمه گوشم زیر و بوسید را برهنه ی شانه

 نمیذارن دنیا آخر تا االن از بکن من با زندگی و من درگیر فقط را فکرتو تو-

 بخوره تکون دلت توی آب

 

 [۲۳:۵۸ ۲۹,۰۴,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 داشتم دوست اما بود آمیز اغراق کمی جمله این ولی آمد لبم روی لبخند

 میرفتم؟ پیش وار دیوانه و یکردمم اعتماد هم باز اگر داشت اشکالی کنم باور

 فانوس و میشدم لیلی هم باز اگر داشت اشکالی منطق؟ و عقل بدون هم باز

 توی  عقل اصال!!!!میکردم؟ زندگی قدم به قدم مجنونم دنبال دست به

 !!!!آید؟ می کارم چه به زندگی
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 جدی اشون رابطه چقدر نپرسیدم و نگفتم چیزی رویا روشنک خواهر از 

 و نپرسیدم بوده اصل دیدم چشمهایم با که هایی بوسه اون قدرچ بوده

 سادگی همین به......کنم فراموش خواستم......کنم فکر و بشنوم نخواستم

 باش خودت مواظب هم تو برم دیگه من: گفت و گرفت دست در را دستم

 هم تو: گفتم و زدم پلک

 به رو را سرم و ایستادم کوچه به رو.....شد دور ازم و بوسید را ام پیشانی آرام

 یعنی عشقش....گذاشتی رویم پیش در بازیه چه باز: گفتم و گرفتم آسمان

 نداشت فرقی قبر با برایم دنیا او بدون من دنیای

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_سه_سی_قسمت_پایان#

 

 [۲۲:۲۵ ۰۱,۰۵,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 چهار_سی_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 که بودم صورتم آرایش حال در و بودم نشسته اتاق داخل کنسول جلوی

 جایی داری: گفت و گذراند نظر از را پایم تا سر و شد اتاق وارد مامان

 میری؟
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 میشه اذیت ببرم را رادمان بخوام اگر گفتم کنم قولنامه را خونه میرم آره-

  پیشش بمون شما میکنه اذیت هم ما

 میکردم رو و زیر را هایم مانتو که حالی در و مدمک سر رفتم و شدم بلند

 یکیشون عصر تا حاال رادمان از پرستاری برای دیدم هم نفر دو: گفتم

 میگیرم تماس باهاشون میکنم انتخاب

 سر رفتم و انداختم تخت روی و کشیدم بیرون رنگ کرم مانتوی یک

 نمیاری را لیقب پرستار چرا: گفت مامان که بود آن در هایم شال که کشویی

 داشت عادت بهش هم رادمان و بودی راضی کارش از که گفتی کار؟ سر

 همرنگ که انداختم ام مانتو کنار و کشیدم بیرون یشمی سبز شال یک

 بود شلوارم

 ندارم اعتماد بودند ام زندگی توی که آدمهایی از هیچکدوم به راستش-

 پدرش و روشنک یآدمها از یکی هم بهار همون که معلوم کجا از مامان

 کنم زندگیم وارد را جدید های آدم میدم ترجیح نباشه؟

 روی از را ماشینم سوییچ و برداشتم را کیفم و انداختم سرم روی را شالم

 رفتیم بیرون اتاق از مامان با و برداشتم پاتختی

 از و کردم خداحافظی مامان با و بوسیدم را بود بازی حال در که را رادمان

 رفتم نبیرو خانه
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 غیر برایم بدقولی از حجم این آمدم بیرون امالکی دفتر از داغون اعصابی با

 پول بودند؟برای فروخته دیگری کس به را خانه که چی یعنی بود تحمل

 به بدجوری و بود خانه آن با دلم!!!!!!راحت میزدند قرارشون و قول زیر بیشتر

 خودم برای را خانه آن.....شدم ماشینم سوار بغض با.....بود نشسته دلم

 دیگر که بود این آن از بدتر و بود سخت برای دادنش دست از و میدانستم

 در نداشتم دوست هم این از بیشتر و نداشتم را خانه دنبال گشتن حوصله

 فقط بودم برادرم خانه انگار نباشم راحت آنجا اینکه نه بمانم سوشا ی خانه

 ازش را آرامش و راحت زندگی ودمب معذب من و نبود صالح این از بیشتر

 .....بودیم گرفته

 وارد.....خانه برگشتم تهران سنگین ترافیک و ماه اردیبهشت گرمای از خسته

 و زدم ای خسته لبخند دیدم رادمان با بازی که حالی در را مامان شدم که

 کردم زمزمه ای آهسته سالم

 آوردم در را هایم کفش....آمد طرفم به و گذاشت زمین روی را رادمان مامان

 پکری؟: گفت و کرد نگاهم سوالی مامان پوشیدم را هایم صندل و

 بود فروخته دیگه یکی به را خونه اوهوم-

 دیگه یکی نشد خونه این!!!!خب؟: گفت و داد تکان را سرش خونسرد مامان

 نبوده صالح حتما
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 هیچ......شدم اتاقم راهیه و دادم تکان حوصله بی را سرم و کشیدم پوفی

 هیچ از وقت هیچ انگار کنم درک را مامان های استدالل نمیتوانستم وقت

 .....صالح و خیر میگفت همیشه نمیشد دلگیر اتفاقی

 بیرون اتاق از شدم بیدار وقتی و خوابیدیم ساعتی یک رادمان با ناهار از بعد

 .....است اش گوشی سرگرم و کشیده دراز کاناپه روی سوشا دیدم که آمدم

 لبش روی لبخند این با بودم ندیده حال به تا نشست لبانم روی لبخند

 خب....داده کسی به دل بالخره ما پیرمرد که خوبه......بگیرد دست به گوشی

 سرش پشت آهسته رفتم!!!!!دیره کمی دلدادگی بار اولین برای سالگی ۳۵

 اینکه بدون که بخوانم را عاشقانه های کلمه آن کردم سعی و ایستادم

 !!!زشته فضولی، خیلی: گفت برگرده

 و کرد نگاهم چپ چپ و شد بلند که خندیدم بلند و پریدم باال صدایش از

 نمیکشی؟ خجالت: گفت

  خورد افسوسی برایم که دادم تحویلش غلیظی نچ و دادم باال ابرو

 بود؟ کتی: گفتم و شدم نزدیک بهش

 پررو بچه برو: گفت و کرد اخمی

 لوس های کلمه آن و بکش خجالت سنت از: گفتم و کردم کج کمی را سرم

 میاد پرنسس به زرزرو لوس کتی اون کجای آخه نبر بکار را

 چندش اه: گفتم و کردم کج را لبم
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 کشیدم عقب را خودم و کشیدم جیغی فورا من و برداشت خیز ستم به که

 شدم نوجوون های پسر مثل نارین دارم دوستش: گفت و کرد ای خنده که

 خدا به

 از شدم پر حسش و خوشحالی از گرفت شکل لبانم روی عمیقی لبخند

 و انداختم گردنش دور را دستم و نشستم کنارش......خوب های حس

 سرید دلت بالخره پس خوب چه:گفتم

 بد سرید، بدم: گفت و داد تکان را سرش

 قول از: گفتم میشدم آشپزخانه وارد بهش پشت که حالی در و شدم بلند

 معرفت بی خیلی بگو بهش من

 شکر و شیر کمی و گذاشتم کابینت روی را ماگم و زدم برق به را ساز قهوه

 .....ریختم داخلش

 شنیدم نزدیک خیلی و سرم پشت از را سوشا صدای

 بگه بهت میخواست اینجا بود آمده کیا با که روز اون نیست معرفت بی-

 زدن حرف برای نبودی دمساع تو ولی فرانسه برگردند مجبورن مدتی برای

 ایران برگشتن همیشه برای میکردم فکر من چیکار رفتن فرانسه-

 را اینجا کارهای تا بودند آمده کیا و او و احواله مریض مادرش راستش-

  بیارنش و دنبالش برن بعد و کند درست برایش
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 مریضه؟ چرا-

 داره خون سرطان-

 بشه خوب ایشاال بد چه: گفتم و کشیدم پوفی

 خواسته مادرش و ندارن بهبودش به امیدی اونجا دکترای نارین میشهن-

 عمریش آخر باشه خودش کشور توی

 

 [۲۲:۲۵ ۰۱,۰۵,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 حالی چه چشمهایت جلوی هم آن مادر دادن دست از کشید پر خوبم حال

 کسی وجود هم باز.... بود سنگین هم فکرش من برای بود داشت؟هرچی

 عطفی نقطه کتی زندگی در بود امنیت و آرامش منبع هک سوشا مثل

 کاناپه روی و سالن داخل برگشتم و کردم تازه قهوه از پر را ماگم.....بود

 آمد پیغامی ام گوشی برای که نشستم

 شب هشت ساعت بود خواسته ازم که رهاست طرف از دیدم و کردم بازش

 دنبالم آید می باشم آماده

 از مامان لحظه همان و نشست روبرویم بود پر قهوه از که فنجانی با سوشا

 داد سالم بلند و آمد بیرون اتاقش
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 خوب سالم: گفتم و  کردم نگاه فرمش رو هیکل و بلند قد به لبخند با

 خوابیدی؟

 داد دست سوشا با و نشست کنارم و آمد و داد تکان را سرش

 بیارم قهوه برات میرم: گفتم و شدم بلند

 میز روی را فنجانش.....شدند زدن حرف مشغول وشاس با و کرد تشکر

 شدم دویشان هر ی خیره نگاه ی متوجه نشستم وقتی و گذاشتم روبرویش

 !!گرفت تماس گوشیت با رها: گفت مامان که کردم نگاهشان سوالی

 از رفته دست از تماس تا دو دیدم و برداشتم میز روی از را ام گوشی فورا

 سرم است من با دو هر نگاه هنوز دیدم کردم بلند را سرم وقتی و دارم رها

 چیه؟: گفتم و دادم تکان را

 داره؟ چیکارت: گفت و کشید موهایش بین دستی کالفه سوشا

 ....چیزه...اومم: گفتم و کردم صاف را گلویم

 ببینه منو شب میخواد: گفتم و کردم ای سرفه تک

 و فرستاد گوشش پشت را کوتاهش موهای که شدم خیره مامان صورت به و

 بود دیگه چیز یک ما قرار ولی: گفت

 چیه کارش ببینم برم بهتره ولی داره چیکارم نمیدونم-

 باشه اینجا صبح هفت ساعت سر فردا بگو بهش ولی برو باشه-
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 صبح؟ هفت: گفتم شده گرد چشمهای با

 سر اوهوم: گفت کند نزدیک لبانم به اینکه از قبل و برداشت را فنجانش

 روی پیاده میریم بپوشه هم راحت لباس بگو صبح فته ساعت

  روی؟ پیاده آخه قراری همچین بود عجیب برایم

 برایش که میدانستم میفشرد هم روی را لبهایش که کردم نگاه سوشا به

 ......رها با من ی دوباره رابطه سنگینه

 ام گوشی روی و بود منتظرم خانه در دم هشت ساعت سر رها ی گفته طبق

 .....آمد می وقت سر همیشه انداخت تک

 و بوسیدم را رادمان و کردم خداحافظی سوشا و مامان با و برداشتم را کیفم

 آینه در خودم به نگاهی شدم آسانسور سوار وقتی و آمدم بیرون خانه در از

 شال با باز جلو طوسی کتی مانتوی یک بودم زده ای ساده تیپ که انداختم

 روبروی درست رها ماشین......بود رها دورم یشههم مثل موهایم که مشکی

 گل ی دسته آن وقتی و شد پیاده ماشین از دیدنم با و بود پارک مجتمع

 قدم و زد برقی چشمهایم خوشحالی از گرفت روبرویم را قرمز رز گل بزرگ

 خوشش قرمز رز گل از که بود زنی کدوم آخه گرفتم دستش از و کردم تند

 کشیدم عمیقی نفس و گرفتم صورتم جلوی را گلها!!!!!همه این هم آن نیاید

 چشمهای به گلها انبوه پشت از نگاهم.......خوبشان عطر از شد پر هایم ریه و

 و اطمینان پا تا سر االن ولی نداشت قبال را آرامش این بود آرامش و خندان

 .....بود اعتماد
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 قشنگه خلی-

 تو ی اندازه به نه-

 دوست را بینمان سکوت.....شدم سوار و ماشین متس رفتم و کردم ای خنده

 دائمی کاش ای داشتم دوست را داشتم لحظه آن که حسی این اصال داشتم

 فقط و نبود میرود کجا اینکه و ها خیابان به حواسم اصال!!!! بود همیشگی و

 و ایستاد ماشین اینکه تا بود کرده مشغول را ذهنم ماشین در حاکم ملودی

 آمد آشنا برایم کوچه آن کمی هستیم کجا ببینم تا رخاندمچ سر وقتی من

 اینجا؟؟: گفتم و رها به کردم رو کرد آنالیز مغزم وقتی و

 که شو پیاده: گفت و کرد نگاهم اش داشتنی دوست آرام نگاه آن و خنده با

  دارم سورپرایز برات

 دمق با و گرفت دست در را دستم و آمد جلو که شدم پیاده ماشین از گیج

 که ویالیی خانه همان جلوی وقتی......کشاند خودش دنبال را من بلند های

 چیکار تو رها: کردم زمزمه ایستاد بودم داده دست از را خریدش امروز

 کردی؟

 خانم تو برو: گفت و گذاشت پشتم را دستش و کرد باز را در کلید با

 نمیشد کنم جمعش میخواستم هرچی نبود کنترل قابل لبم روی ی خنده

 و شده خشک برگهای از نبود پر دیگر بود شسته و تمیز حیاط من خدای

 و بود کرده تزیین رنگی ریز های چراغ با را حیاط تمام.....باطله های کاغذ
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 مثل آب دورش تا دور که آالچیقی آن از وای و بود زالل و تمیز استخر آب

 .....میشد روشن هالوژنی های چراغ با و بود ریز سر آبشار

 ببین را داخل بریم بیا: گفت و گرفت را دستم

 کامل خودم دور شدم سالن وارد وقتی و افتادم راه دنبالش خوشحالی با

 این خودم دستهای با خودم من انگار که سلیقه همه این از وای.....چرخیدم

 وقتی......بود شده چیده من سلیقه طبق که بس از بودم چیده را خانه

 دستم افتاد پنجره به رو سالن گوشه شکل ای کره دلیصن دو آن به چشمم

 را هایمان زدن گپ جای حتی....شدم خیره رها به و گذاشتم دهانم روی را

 مثبت انرژی و میداد زندگی بوی چیز همه چقدر.....بود کرده بینی پیش هم

 با که بود شده پر رنگی های بالشتک با که رنگ سفید های مبل آن داشت

 طاقچه روی که رنگی رنگی های گلدان آن از وای و......بود ست ها پرده

 ........بود شده چیده پنجره

 

 [۲۲:۲۵ ۰۱,۰۵,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 کنم تشکر ازت چطور نمیدونم.....عالیه چیز همه: گفتم و ایستادم رها به رو

 داغ هرم و بود هم با مماس تنمان کامال حاال شد تر نزدیک بهم قدم یک

 امیدوارم فردا به و میکرد گرم را قلبم بلکه را صورتم تنها نه ایشه نفس

 ....را شکسته دل من میکرد
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 کشیدی من بخاطر که دردی جبران برای این کنی تشکر نیست الزم-

 میخ هم او شدم خیره بهش و ریختم چشمهایم درون را ام قدرشناسی تمام

 او برای هم من مهایچش انگار بزند پلک حتی نمیتوانست که بود من نگاه

 !!!!!بود افسونگر

 ضربان و کشید جلوتر را سرش و گذاشت ام گونه روی را دستش کف آرام

 که بس از تجربه کم و نوجوان دختری مثل درست هزار روی رفت من قلب

 ......بود تازه و نو ها تجربه رها با

 که لبانی کردم حس و بستم پلک آرام که انداخت نگاهی چشمهایم توی

 صدا با را نفسش که شنیدم من و گرفت فاصله و بوسید نرم را لبم گوشه

 پنجه و ایستاده بهم پشت دیدم کردم باز را چشمهایم وقتی و داد بیرون

 .....میکردم تاب بی را او هم من انگار......میکشد موهایش درون را هایش

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_چهار_سی_قسمت_پایان#

 

 [۲۳:۱۹ ۰۳,۰۵,۱۷, ]باغ ننویسا رمان

 پنج_سی_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#
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: گفتم و کردم تشکر ازش داشت نگه را ماشین سوشا خانه در جلوی وقتی

 ببیندت میخواد مامان باش اینجا صبح هفت ساعت

 میام باشه: گفت و داد تکان را سرش

 تایم آن روی مامان که نکنی دیر فقط: گفتم میشدم پیاده که حالی در

 حساسه بودن

 انداختیم روزی چه به پیری توی میبینی: گفت و کرد ای خنده

 به فردا همین......شدم خانه راهیه و بستم را ماشین در و زدم بهش چشمکی

 میگفت رها.....بود من نام به سندش خانه آن.....میبردم اسباب جدید خانه

 خود....کنم زندگی و آنجا برم میتوانم بخواهم هروقت و است من خود خانه

 ......بود اش قبلی خانه در هنوز هم رها

 خیر: گفت و داد باال ابرویی دید را صورتم شادی و کرد باز برویم را در سوشا

 باشه

  ننداز مزه: گفتم و زدم بازویش به مشتی آرام

 مبل روی.....گرفتم را رادمان و بوسیدم را رویش و کردم سالم مامان به

  گلم؟ پسر احوال: گفتم و بوسیدم را رادمان سر و نشستم

  د د-

  برم تو قربون-
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 جمع را وسایلتون مامان: گفتم مامان به رو و بوسیدم عشق با را صورتش

 خودمون خونه میریم فردا کنید

 معامله گفتی که تو خودمون؟ولی خونه: گفت و کرد نگاهم مشکوک مامان

 فروختن دیگه یکی به را خونه و نشد

 بود کنترل قابل غیر بخندمل

 بده نشان بهم تا رفتیم امشبم خریده من برای را خونه اون رها ولی آره-

 آمد حرف به سوشا و کردن بدل و رد نگاهی هم با مامان و سوشا

 رفته شدی؟یادت راضی سریع حتما هم کنه؟تو خامت میخواد خونه یک با-

 آورده؟ روزت به چه

 یادم: گفتم و کرد خوش جا ابرویم دو بین اخم و شد محو کم کم لبخندم

 فرصت خودمون به دارم فقط بره یادم زودی این به نیست هم قرار نرفته

 تو باشم بدهکار خودم به عمر آخر تا نمیخوام دارم حق این....میدم دوباره

 نیست؟ یادت میگفتی بهم همین خودتم

 میری تند داری باز تو ولی یادمه-

 قبال در هم رها کردم قبول را اش هدیه فقط نمیرم تند: گفتم شاکی

 همه آن جبران برای گفت فقط نمیخواد چیزی من از هدیه این پذیرفتن

 کنه خوشحالم خواسته داده بهم که دردی
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 نیست کافی این ولی-

 حتی تاش چند میتونم ندارم نیازی خانه آن به من نیست کافی آره خب-

 همین دارم نیاز عشقش به من بخرم را بهترش

 خودت حضور با من فعال....ببینیش نمیشه دیگه: گفت و آمد حرف به مامان

 نه یا بسپرم بهش را دخترم میتونم بببینم میکنم معاشرت باهاش

 راهیه رادمان با و دادم تکان باشه نشانه به را سرم و فشردم هم روی را لبانم

 بار سر از یکردمم مکان نقل جدید خانه به فردا هرحال به ولی.....شدم اتاق

 .....برگردم ام قبلی زندگی به میخواست دلم.....بودم خسته بودن

 آماده رها و مامان کنار در روی پیاده برای صبح هفت ساعت ناچارا صبح

 هر کار که هم رها و میکرد روی پیاده ساعت همین روز هر که مامان....بودم

 رها......بودم بیزار صبح دم های رفتن پیاده این از همیشه من ولی بود روزش

 همراه به را من وقتی و بود منتظرمان ماشینش جلوی اش ورزشی ست با

 بعد و کرد پرسی احوال و داد دست مامان با اول و آمد نزدیک دید مامان

 گرفتیم پیش در را خیابان پایینی سر..... کرد محجوبی احوالپرسی من با هم

 نیمکتی روی من پارک به رسیدیم وقتی و نزدیکی آن پارک به برسیم تا

 دختر:گفت و انداخت خنده به را مامان که کشیدم ای خمیازه و نشستم

 من تنبل

 برید شما میشنیم همینجا من-
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 و آوردم در ام گوشی هم من شدن راهی مامان با و کرد نگاهم محبت با رها

 هم کنار که میدیدم را رها و مامان دور از......شدم مجازی دنیای مشغول

 و بود مداری سیاست زن مامان بودند صحبت مشغول سخت و میدویدند

 الیه به طریق همان از و کند باز را صحبت سر مرد یک با چطور میدانست

 میشدند نزدیک بهم وقتی......کند پیدا دست اعتقاداتش و وجود زیرین های

 با مامان و میکرد تعریف چیزی هیجان با رها شدم خیره بهشان تعجب با

 که گفت چیزی و زد رها کمر به ای ضربه آخر در و میخندید بلند صدای

 .....میبرد دل همه از راحت که رها از امان....شد خیره مامان به محبت با رها

 کنارم وقتی.....شد کم استرسم از و آمد لبانم روی لبخندی حالشان این از

 را چیزی و بود من به نگاهش رها و داشت لبخند هم هنوز مامان رسیدند

 رفت هوا به اش خنده صدای مامان باز که گفت مامان به آهسته

 به میخندید اینقدر چرا:گفتم و شدم خیره بهشان حسود کمی و متعجب

 بگید منم

 تو سن درد به نمیشه نوچ: گفت و انداخت باال ابرویی شیطنت با رها

 نمیخوره

 جا یک بریم: گفت رها به رو مامان که شدند گرد درجه آخرین تا چشمهایم

 بخوریم صبحانه

 موافقید؟ پاچه کله با این از بهتر چی: گفت خوشحالی با رها
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 شکمو ای: گفتم لب زیر و کردم نگاهش لبخند با

 خیلی من پسرم نه: گفت و کشید دست رها بازوی روی محبت با مامان

  خوارم گیاه که وقته

 خودش لذتی همچین از مآد میشه مگه آخه خوار گیاه: گفت تعجب با رها

 کنه محروم را

 بگذری چیزهایی یک از سالمتید برای مجبوری بزاری سن به پا وقتی بله-

 جای یک میریم من ماشین دم تا بریم پس باشه: گفت و داد تکان سری رها

 صفا با

 

 [۲۳:۱۹ ۰۳,۰۵,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 باز فضای در را هایش صندلی که وی پارک معروف کافه به برد را ما رها

 خاطره صبحانه و بود شده عالی صبح اول بهاری هوای آن با که بود گذاشته

 از فورا شدیم تنها و خانه رسیدیم وقتی.....خوردیم هم کنار دلچسبی و انگیز

 پرسیدم مامان

 بود؟ آدمی چطور نظرت به-

 ندارم نظری فعال: گفت و شد اتاقش راهیه عادی و خونسرد مامان
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 کشاندم اتاق به را خسته تن نمیداد بروز را افکارش وقت هیچ دمکشی پوفی

 من و گرفت تماس ام گوشی روی رها که بود ظهر......خوابیدم رادمان کنار و

 شدم تراس راهیه و کردم برقرار را تماس مامان نگاه زیر

 سالم-

 خوبی؟ خانم سالم-

 قربانت-

 نهار؟ بریم دنبالت بیام خلوتی اگر-

 دارم قرار رادمان جدید پرستار با  راستش-

 شد؟ چی جدید؟بهار پرستار-

 و روشنک های آدم از میترسم بکنم ام زندگی وارد جدید های آدم میخوام-

 باشن پدرش

 بود من آدم نبود روشنک آدم بهار-

 ذهنم رادر حرفش و دادم بیرون سنگین را نفسم و بستم را چشمهایم

 بهت؟ گمب چی:گفتم مکثی از بعد و کردم هالجی

 کن اعتماد بهم فقط هیچی-

 اعتماد؟ واسه گذاشتی باقی چیزی اعتماد؟اصال: گفتم و زدم پوزخند

 میکنم جبران: زد پچ گوشی داخل
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 خدافظ دارم کار برم فعال باشه: گفتم سریع و فشردم هم روی را لبانم

 صندلی روی و کردم قطع را تماس و کند خداحافظی او نشدم منتظر و

 خورده بازی بد......کشیدم عقب به ریشه از را موهایم و نشستم تراس داخل

 را، اعتمادم؟پسرم جواب بود این کردم اعتماد بهار به من.....همه از بودم

 زندگی....نمیداد نشان و بود زیرکی عجب بودم سپرد دستش را زندگیم

 من و نبود آیند خوش هم زیاد که میداد بهم بزرگی های درس داشت

 رادمان وسایل مامان کمک با......بسازد دیگری چیزی آرام من از میترسیدم

 داشتم دیگر.....گذاشت ماشین صندوق داخل برایم سوشا و کردم جمع را

 ....بود خوب خودم ی خانه میرفتم

 مدته این خیلی خب: گفتم و ایستادم و بود آغوشش رادمان که سوشا به رو

 دادم زحمتت

 بوده وظیفم کردم هرکاری حرف این زنن: گفت و گزید را لبش گوشه

 و برسون سالم هم کتی به ممنون هرحال به بود لطفت نبود ات وظیفه-

 ببینمش میخوام حتما برگشت وقتی بگو

 حتما: گفت و داد تکان را سرش

 سوار رادمان همراه مامان هم کردم روشنش وقتی تا و شدم ماشین سوار

 واقعا مامان وجود.....کنیم شروع را ای نفره سه زندگی میخواستیم.....شدند

 تنها پرستارش با را رادمان راحت خیال با میتونستم اینطوری بود خوب
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 را رادمان نمیشد رازی دلم اتفاقات ان از بعد مطب و بیمارستان برم و بزارم

  صبح بودم کرده شروع هم را کارم که بود روزی چند.....بزارم تنها

 نداشتم قرار و آرام اصال ولی مطب شب تا هم اه ظهر از بعد و بیمارستان

 که بودم نگران همش میگرفتم تماس مامان با مدام رادمان و خانه از دور

 نبود خبری هم کوروش از که شکر را خدا کنند دور من از را رادمان نکند

 رنگ دنیا چقدر.....بود رفته سفر به عزیزش همسر با انگار که بود روزی چند

 .....آنها بدون میشد بهتری

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_پنج_سی_قسمت_پایان#

 

 [۲۰:۵۸ ۰۶,۰۵,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 شش_سی_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 و بودند رفته بیرون مامان با باری چند بودم ندیده را رها دیگر روز همان از

 میکردم دوری زشا کمی من ولی میبرد دل مامان از داشت کم کم انگار

 آوردن بدست برای رابطه، این برای کند تالش او داشتم دوست

 رها خورد زنگ دوم بار برای ام گوشی که میدیدم را آخر مریض.....اعتمادم

 سالم: گفتم و کردم برقرار را تماس و برود بیرون مریض تا شدم منتظر بود
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 نمیدادی؟ جواب چرا-

 مطبم که میدونی داشتم مریض-

 بدی را تماسم جواب باید هستی که شرایطی هر در ولی آره-

 باید؟-

 میبینمت زور به و مطبت توی میام ندادی جواب دیگه دفعه باید آره-

 گو زور: گفتم لب زیر و نشست لبم روی لبخند

 هست که همینه-

 بگو کارتو خب: گفتم و کردم جمع را ام خنده

 نیست پارک جای که سریع پایین بیا-

 !!!رها: گفتم فورا

 بشم جریمه که االنه بیا زود-

 و آوردم در را رنگم سفید روپوش و کردم جمع را وسایلم و کشیدم پوفی

 را خودم آینه در کردم تن را جلوبازم مانتوی و گذاشتم لباسی چوب روی

 تند و کشیدم بیرون کیفم داخل از را لبم رژ بود پریده رنگم کمی کردم نگاه

 منشی با و رفتم بیرون اتاق از و برداشتم را کیفم و کشیدم لبم روی تند

 درست رها ماشین.....شدم خارج مطب از و کردم خداحافظی جدیدم
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 نیشخندی و کرد نگاهم دقیق شدم سوار وقتی......بود خیابان آنطرف روبرویم

 کردی تازه لعابتو و رنگ که میبینم: گفت و زد

 ندارم؟ ماشین امروز من میدونستی ازکجا: گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

  دیگه دیگه: گفت و انداخت جا را دنده و افتادم راه

 نشو لوس: گفتم و زدم اش عضالنی  سفت بازی به مشتی

 عزیزم زن مادر از-

 ......پرید باال ابروهایم که زد بهم چشمکی و چرخید و

 مامانت از بدجوری چون بخوری آب حتی من اطالع بدون نمیتونی دیگه-

 میذاره دستم کف زندگیتو جز به جز که مبرد دل

 قرار: گفت و خندید که  کردم کج برایش را لبم و کشیدم هم در را صورتم

 گفت و گرفت تماس ولی نرفته وقته خیلی میگفت دربند ببرمش امشب بود

 ماشین گفت ولی دنبالشون میرم گفتم منم دکترش پیش ببره رادمان قراره

  نشی اذیت خانما خانم که تو دنبال بیام و دستشه تو

 روی پیاده صبح روز هر گردی تهران  دربند شدید جور خوب هم با جالبه-

 خوبه

 بریم هم با همگی هفته آخر قراره تازه بودید گرفته کم دست منو شما-

 شما ویالی شمال
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 باور قابل غیر برایم خنده زیر زدم بلند و دارم نگه را خودم نتوانستم دیگر

 و بود پرست پسر مامان کال که هرچند بود شده جور مامان با حسابی بود

 یک بودند عاشقش فامیل پسرهای همه و آمد می کنار خوب باهاشون

 که بود مامان این میکردند گیر جایی هروقت بود آنها همه دوم مادر جورایی

 .....میگرفت را دستشان

 خوایمی کاری چه که نگرفتی تصمیم: گفتم و چرخیدم کامل طرفش به

 کنی؟ شروع

 هنوز نه: گفت کرد ای سرفه تک اینکه از بعد و شد هم در صورتش کمی

 نکردم فکر بهش

 مشکوک کمی.....دادم تکان را سرم و کشیدم دندان زیر را لبم گوشه

 می مشکوک بودم داده دست از را اعتمادم بهش که منی بود؟برای!!!نبود؟

 آمد

 میگو پیتزای من و داشت فدارطر پیتزاهایش که جایی رفتیم شام برای

 مخصوص پیتزای رها و دادم سفارش

 به را فکرم میکرد پنهان من از مسلما را چیزی اینکه و بود او درگیر ذهنم

 همونی با دارم: گفت و کرد خیره چشمهایم درون را نگاهش که آوردم زبان

 میرسم هایی توافق یه به بابامه مثال که
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 این وقتی که بدهد ادامه تا شدم خیره شبه کنجکاو و شد هم در صورتم

 دیگه همین: گفت و انداخت باال شانه دید را حالتم

 توافقی؟ چه: پرسیدم سمج

 میفهمی شد درست هروقت-

 بگو االن-

 اش کارخونه توی میخوام: گفت و داد بیرونش کالفه و کرد باد پر را دهانش

 کنه مشغولم اونجا و بده سهام بهم

 بود عالی که این

 کرد؟ قبول-

 چون نکنه قبول نمیتونه: گفت و داد تکان را سرش و گزید را لبش گوشه

 ببره گور به باید را دخترش و پسر دیدن آرزوی دیگه که آنوقت

 میری کج داری باز رها:  گفتم و دادم تکیه صندلی به خسته

 و شد اش چاشنی هم غلیظ اخمی شد هم در صورتش گفتم را این تا

 و بچگی همه بدهکاره من به اون نکنی دخالت اینقدر میشه: گفت عصبی

  بدهکاره بهم را ام شده تباه جوونی و نوجوونی

 بشه؟ آوریت یاد تلخت خاطرات و ببینیش روز هر داری دوست واقعا-
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 دل تنگ بره و بسپاره من به را وشرکت کارخونه قراره ببینمش نیست قرار-

 که میدونی بشه واریز بشحسا به حقشه که سودی هرماه و بشینه زنش

 خودشم بهتره نگم که دخترشم و ترکه حال در کمپ توی که پسرش

 کنه اداره را کارخونه اون میتونه من از بهتر کی است بازنشسته

 این قطعا شدم خیره چشمهایش توی و زدم میز روی آرام را دست کف

 فهمیدنش و بود راز و رمز از دنیایی انگار میکرد دیوانه را من روزی چشمها

 .....سخت

 میشه سرد بخور: گفت و کرد اشاره پیتزایم به

 .....و بیا کارخونه یک ی اداره از میدونی چی تو آخه-

 چفت فک پشت از و آمد حرفم بین عصبی و دهم ادامه را حرفم نگذاشت

 گفت اش شده

 میگی چی بفهمم-

 

 [۲۰:۵۸ ۰۶,۰۵,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 میرفت سرخی به رنگش و میشد عصبی ینطورا که بودم گفته چی مگه

 آمد طرفم به که دستش که میکردم نگاهش شده الل همچنین و متعجب

 برداشت دستمال برگ چند که چسباندم بیشتر صندلی به ترس از را خودم
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 اونها مثل چرا: گفت و کرد پاک را صورتش روی عرق و زد پوزخندی بهم و

  میزنی؟ حرف من با

 کارخونه قاچاقچی توی میگه من به: گفت و کشید شریش ته به دستی

 هیچ کنه اعتماد پسرش به نمیتونه کنار گذاشتم نداره باور چیکار میخوای

 را کارخونه اون میخوام اصال اجبار یک این ولی کنه قبول منو نتونست وقت

  مالمه چه؟ کسی به بکشم گند به

 نباید بود پدر اسمش که کسی آن بود رها با حق فشردم هم روی را لبهایم

 مقصر را خودم اش تازه زندگی دنبال میرفت و میکرد رها خدا امان به را رها

 دستم.....بود دیده زخم کافی ی اندازه به رها زدنم حرف بد برای میدانستم

 بدنش خفیف لرزش ی متوجه و گذاشتم بود میز روی که دستش روی را

 تکان سری برایم و داد سر یمچشمها به دستهایمان روی از را نگاهش شدم

 انگار!!!!!بود معنی چه به این کشید بیرون دستم زیر از را دستش و داد

 زودتر تا بخور: گفت و کرد صاف را گلویش......بود دلخور دستم از حسابی

 بریم

 شدم سیر: گفتم آهسته و کردم نگاه خورده نیمه پیتزاهای به

 روی از را سوییچش و شد بلند اش یصندل روی از فورا او و گفتم را این من

 خسته و کشیدم پوفی.....افتاد راه رستوران بیرون طرف به و زد چنگ میز

 ......تفریحم شد این کاری سخت روز یک از بعد.....شدم راهی دنبالش
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 پیدا حرفی کردم فکر هرچی من و بودیم ساک برسیم خانه به وقتی تا

 را سکوت مهر بیشتر هایش اخم نیمیدا..... سکوت این شکست برای نکردم

 بود فرمان روی که دستهایی لمس به عجیبی میل من ولی میزد لبهایم به

 و برگشتم طرفش به کامل من و کرد متوقف را ماشین خانه جلوی......داشتم

 قهری؟ مثال االن: گفتم و کردم نگاهش

 نیست من کار قهر: گفت خشدار

 میبرم من نمیکنم قهر من: فتگ تلخ و کرد نگاهم و برگشت طرفم به

 ......شدم خیره بهش حرفش شنیدن از گیج و نشست ابرویم دو بین اخم

 و گذاشتم دستگیره روی را دستم و گرفتم رو بود خیره بهم هنوز که او از

 نارین کن صبر: گفت که کشیدمش

 نگفته چیزی که من آخر برنگشتم طرفش به ولی شد ساکن همانجا دستم

 نبود مجازات این حقم و بودم

 از قبل میدونی نداشتم را کسی حال به تا که جوری دارم دوستت من-

 اعتقادی بهش اصال نمیفهمیدم را داشتن دوست معنی اصال تو دیدن

 اونو من ولی نیست میگن فرزند به مادر عشق از تر بزرگ میدونی نداشتم

 خوب پس شدم بزرگ نفرت با عشق جای به من نکردم لمس و ندیدم هم

 از پس موئه تار یک ی اندازه به تنفرم تا بهت عشقم بین فاصله بده گوش
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 عشقم اگر باش بیشتر بیرون میاد دهنت از که حرفی به هواست بعد به این

 میخوای را

 و شدم خیره نداشت شوخی باهام اصال که چشمهایش به دقیق و برگشتم

 من: گفتم و دمز پس را بگیرد شکل لبهایم روی تا آمد می که پوزخندی

 حاشیه بدون میدم ترجیح بزنی خودت به آسیبی نمیخوام نگرانتم فقط

 کنیم زندگی

 سیگارم اولین که منی از نمیتونی دردسر یعنی حاشیه یعنی من با زندگی-

 توقع کردم تجربه را هرگندی زندگیم توی و کشیدم سالگی یازده سن را

 همین یعنی من با زندگی مکن زندگی آرام مثبتا بچه مثل تا باشی داشته

 باشه نمیتونه این از غیر دیدی حاال تا که

 کردم زمزمه

 باشه-

  نمیخوام الکی باشه من باشه نگو من به-

 را صبرم و میکشید خط اعصابم روی داشت فشردم هم روی را چشمهایم

 راضیت بگم چی: گفتم و کردم نگاهش و برگشتم شاکی میکرد لبریز

 میکنه؟

 کنی باور را مردت میخوام میخوام را حمایتت: گفت و شد هخیر روبرو به

 همین
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 کوتاه بیشتر اجازه بهم غرورم هرچند بودم زده بهش زخم بدجوری انگار

 ارزشی چه غرور داشتم عشق ادعای من که االنی ولی نمیداد را آمدن

 داشت؟

 میخوام معذرت توئه با حق: گفتم و زدم لبخند بهش همین برای

 آرام و شد راحت انگار شد شل بدنش های عضله که دیدم و فتمگ که را این

 خانه داخل و شدم پیاده و نشدم لعملی عکسا و حرف منتظر دیگه گرفت

 که ام ساده خواهی عذر این از بیشتر او میدانستم و نبودم پشیمان.....رفتم

 کوتاه برایش وقتی که نبود کوروش مثل میکند جبران برایم بود هم حقش

 میشد شرمنده برعکس میشد بیشتر اش توقع و میشد سوار رویم دمآم می

 به مختص شعور از حجم این که بود جالب میگرفت پیش در بهتری رفتار و

 باطن سفیدش تصویر آن با کوروش ولی بود سیاه که بود رها مثل کسی

 داشت تری سیاه

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_شش_سی_قسمت_پایان#

 

 [۲۳:۱۴ ۰۸,۰۵,۱۷, ]غبا نویسان رمان

 هفت_سی_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#
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 جمع شمال رفتن برای را وسایلمان بود گفته رها که همانطور شنبه پنج

 دقیقه و میشدند همراهمان بود برگشته تازه که کتی و سوشا.....بودیم کرده

 ام مچی ساعت به......نبود رها از خبری هنوز ولی بودند رسیده که بود ای

 همه برای......بود نکرده دیر هم هنوز ولی نداشت تاخیر حال به تا کردم نگاه

 روی و شد بلند ذوق با کتی.....ام خانه سالن داخل بردم و کردم درست قهوه

 ها صندلی این واو: گفت و زد چرخی و نشست شکلم ای کره های صندلی

 عالیه

 از کمی فقط.....کردم نگاه عتمسا به باز و نشستم و کردم تعارف را ها قهوه

 مخصوصا بودم بیزار انتظار از من شد تداعی برایم ام عروسی روز خاطرات

 و برداشت را اش گوشی مامان......انداخت می تلخم خاطرات یاد را من وقتی

  مونده کجا ببینم بگیرم تماس رها با بزار: گفت

 چیزی و شتگذا پخش روی و کرد برقرار را تماس که شدم خیره بهش

 پیچید فضا در میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه که نگذشت

 دوست.....دادم تکیه مبل پشتی به را سرم و دادم بیرون سنگین را نفسم

 بودن تفاوت بی به کنم تظاهر میخواستم نگرانم و تاب بی که ببینند نداشتم

 نبودن مهم به

 حتما میاد خودش هم رها بریم ما میگم من: گفت و ایستاد روبرویم سوشا

 افتاده گیر جایی

 میمونم منتظرش من برید شما: گفتم و دادم تکان را سرم
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 جان سوشا: گفت و شد بلند مامان لحظه همان و کرد نگاه مامان به سوشا

  ماشینت داخل بزار منم ساک

 پس نارین: گفت و انداخت شانه روی را اش دستی کیف و شد بلند کتی

 ها بیایید زود

 رها میرفتیم هم تو آمدی می: گفت و بوسید را صورتم و ایستاد روبرویم

 آمد می خودش هم خان

 منتظر: گفتم ولی بست نقش لبم روی ناخوآگاه لبخندی خان رها لفظ از

  میمونم

 اش ببریم بود منتظر که بود ساعتی و میکرد بیتابی چون هم را رادمان

 زیاد بود او وقتی و بود کرده ادتع مامان به دیگه بردند خودشان با بیرون

 مبل روی را خودم شد ساکت و خالی خانه وقتی.....نمیشد من دلتنگ

 میگفت که زنی انگیز نفرت صدای باز گرفتم باز را اش شماره و انداختم

 کمی......رسید گوشم به دلواپسی به میزد دامن و است خاموش رهایم گوشی

 رها از هم هنوز ولی خوردم هم دیگر قهوه یک و رفتم رو قدم را سالن طول

 و بشینم نمیتوانستم دیگر.....بود خاموش هم اش گوشی و نبود خبری

 پیدا ازش خبری شاید اش خانه دم میرفتم.....بمانم او از خبری منتظر

 با رسیدم رها فعلی خانه و خودم خانه قدیمی خیابان به وقتی......میکردم

 بهم موضوع این از چیزی رها کردم هنگ بودند کوبیده که اش خانه دیدن

 هم اش خانه از حتی که بود کنده قدیمش دنیای از کال انگار.....بود نگفته
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 با نگهبان شدم پیاده و کردم پارک برج جلوی را ماشین......بود گذشته

 ان؟ منزل تاجیک آقای: گفتم و رفتم سمتش به شناخت، را من فورا دیدنم

 اومدن که شهمی ساعتی نیم خانم بله-

 آسانسور سوار فورا و کردم پشت بهش که بده توضیح میخواست هنوز

 و گذاشتی خبرم بی باز که بودی کجا.....رها بود انتظارم در چی باز......شدم

 .....ندادی نگران من به خبری ای خانه که االن

 سالم او و بود پوچ هایم نگرانی و تصورات همه انگار اومده ساعته نیم

 فشار را در زنگ و کشیدم عمیقی نفس رسیدم که اش خانه جلوی....است

 و شد باز رویم به در تا گذشت دنیایی و آمد می کش ها دقیقه انگار......دادم

 دیدنم با هم او کشیدم هم در را صورتم رها خانه در سیامک دیدن با من

  بود شده متعجب

 کجاست؟ رها: گفتم و کردم نگاهش اخم با

 و بود تاریک خانه  شدم وارد!!!!داخل برم یعنی این رفت کنار رد جلوی از

 خانه دور تا دور را نگاهم و رفتم جلوتر.....بود روشن آباژور نور با فقط

 هینی و پریدم باال سیامک صدای شنیدن با که ندیدم را رها ولی چرخاندم

 گفتم

 اتاقه توی رها-
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 باز نیمه در....بود کرده شارها که شدم اتاقی راهیه و گرفتم رو ازش حرص با

 در و بود خوابیده تختش روی من به پشت که دیدم را رها و کردم باز را

 اش گرفته و خشدار صدای که شدم اتاق وارد.....بود شده جمع خودش

 رسید گوشم به ای سرفه با همراه

 سیا؟ بود کی-

 عطرم بوی روی از هم شاید یا کرد حس را من که بود او ولی نگفتم هیچی

 دهانم روی را دستم او دیدن با من و زد لبخند دیدنم با او چرخید طرفم به

 حالی چه این.....شدند ام گونه راهیه اجازه بی اشکهایم و گذاشتم

 این با ببینم حال این با را رهایم نمیخواستم بستم را چشمهایم.....بود

 متورم و زخمی صورتم

 دراز طرفم به را دستش دیدم و کردم باز را چشمهایم صدایش شنیدن با

 کرده

 نمیای؟ جلو چرا اومدی که حاال-

 از صورتش بشیند تخت روی کرد سعی سختی به و کرد خشکی سرفه باز

 ......میکندم جون انگار دیدنش با من و بود شده جمع درد

 بهش تا کشید و گرفت را دستم و کرد دراز را دستش و کرد کج را سرش

 بشوم تر نزدیک

 بدم جون بخاطرت حاضرم ببین بیا-
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 انگشت سر با و چرخید بهم رو و بشینم کنارش تا کشید بیشتر را دستم

 میکنی؟ گریه چرا حاال: گفت و کرد پاک را اشکهایم

 !!روزیه؟ و حال چه این: گفتم سختی به

 بکش دراز: گفتم و شدم بلند که کرد سرفه باز و زد تلخی لبخند

 

 [۲۳:۱۴ ۰۸,۰۵.۱۷, ]باغ نویسان رمان

 کنارش تا کرد مجبورم و گرفت را دستم....بکشد دراز تا کردم کمک بهش و

 شاهین: گفت و کشید دست موهایم روی انگشتانش سر با بشینم تخت روی

 خورد دست رو ازم بدجوری خب کنه تالفی میخواست مثال اینطوری

 دختر میرم که خرم اینقدر من کرده فکر شرف بی: گفت و کرد ای خنده

 بگیرم را اش هرزه

 نمیزد رکیکی حرف و میکرد رعایت جلویم همیشه کشیدم هم در را صورتم

 برمیدارن؟ ما سر از دست کی رها.....بود پدرخوانده کار پس-

 کنه خالی را حرصش میخواسته اینطوری عزیزم شد تمام دیگه-

 دمیلرزی بغض از که صدایی با چکید ام گونه روی و گرفت راه اشکهایم باز

 میکردم؟ چیکار من افتاد می برات اتفاقی اگر: گفتم

 نالیدم و گذاشتم اش سینه روی را سرم اراده بی
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 میمردم-

 روی  آرام است کرده جمع درد از انگار را صورتش دیدم و کردم بلند را سرم

 و گرفتم گاز را لبم که کشید دست بودم گذاشته را سرم من که جایی

 با و کرد باز را چشمهایش رها که کنم ازب را هایش دکمه کردم شروع

  میکنی چیکار: گفت شیطنت

 نزن حرف هیش-

 با.....میکرد کجی دهن بهم ها زخم و کبودی جای زدم کنار را لباسش وقتی

 داشت درد خیلی حتما.....بودند کرده چه من رهای

 بگیری عکس باید باشه شکسته هات دنده شاید بیمارستان بری باید-

 میگن؟ چی من به رفته یادت نیست چیزیم تنیس الزم-

  بیمارستان بریم تا شو بلند گرفت شوخی چیزو همه که نمیشه بسته-

 چیزی که گفتم نمیام بیمارستان من نارین بشین: گفت و گرفت را دستم

 نیست

  نکن لجبازی اینقدر رها تو دست از وای: گفتم و کشیدم پوفی

 زود باش مطمئن کنی پرستاری ازم تو کافیه: گفت و زد بهم ریزی چشمک

 میشم خوب
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 معاینه خودم پس نمیشد آرام اینطوری دلم من ولی شد کج لبخند به لبم

 میرم: گفتم و شدم بلند باشه کوفتگی فقط که میزدم حدس و کردم اش

 میکنه کمتر را دردت بخوری بگیرم برات مسکن تا چند

 از بری جایی نمیخواد خوبم میگم نارین وای: گفت هایم نگرانی از خسته

 نمیخورم قرص من گذشته اون

 باید میگم هرچی تو نه دکترم من: گفتم و کردم گشاد برایش را چشمهایم

 چشم بگی

 که سیامک به رو و رفتم بیرون اتاق از و بزند حرفی تا نشدم منتظر دیگر و

 یا هست چیزی شام بگیرم دارو براش میرم: گفتم بود نشسته کاناپه روی

 م؟بگیر

 دارویی چه بگو فقط میرم من بمون: گفت و شد بلند جایش از

 روی را داروها اسم و کردم قبول فورا همین برای بود بهتری پیشنهاد این

 از چیزی هم شام برای شد قرار و دستش دادم و زدم مهر و نوشتم نسخه

 بگیرد رستوران

 جمع خودش در درد از دیدم که رها پیش رفتم هم من رفت که سیامک

 کرد سعی من دیدن با کردم زمزمه را مغرور لب زیر و کشیدم پوفی شده

 گفت آخی و شد هم در صورتش درد از خورد تکان تا ولی بخوابد تر راحت

 باهاش بودند کرده چه ها انصاف بی
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 [۲۳:۱۴ ۰۸,۰۵,۱۷, ]باغ نویسان رمان

 گرفتم استم مامان با و آوردم بیرون کیفم از را ام گوشی و نشستم کنارش

 نارین جانم-

 مامان سالم-

 خبر چه رها از عزیزم سالم-

     نیست راه به رو زیاد ولی کنارمه االن: گفتم و شدم خیره رها به لبخند با

 شده؟ چی: پرسید نگران

 رادمان مامان....است کوفته بدنش کم یک داشته کوچیک تصادف یه-

 نگرانش مراقبشم من عزیزم خوبه رادمان: گفت و آمد حرفم بین مامان

 برمیگردیم فردا هم ما باش رها مراقب فقط و نباش

 کمکم و داشتم را مامان که بود خوب کردم خداحافظی و دادم تکان را سرم

 ......بود نشسته دلش به رها که بود خوب میکرد

 نداری؟ الزم چیزی خب: گفتم و چرخیدم رها طرف به

 به و کرد باز هم از را دستش و کشید تخت کنار سختی به را خودش

 دارم الزم را تو: گفت و زد اشاره کنارش
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 خیال بی و شد خیز نیم که دادم تکان را سرم و گزیدم را لبم ی گوشه

 که کشاند طرفش به و گرفت را دستم شد پیچیده تنش در که دردی

 زدم کنار را بود ریخته صورتم روی که موهایی انگشتم سر با....افتادم کنارش

 من به زورش بود احوال مریض که هم االن حتی شدم خیره شبه و

 میچربید

 زد پچ گوشم توی

 باشه؟ سرت باال زور باید همیشه-

 ازش کمی کردم سعی  و کردم کج را گردنم کمی میداد قلقلکم هایش نفس

 لبم گوشه آرام و فشرد بیشتر خودش به را من و نداد اجازه که بگیرم فاصله

 را من تایید انگار شد خیره چشمهایم به و کشید عقب را سرش....بوسید را

 دانست دارم؟نمی دوستش چقدر که دانست نمی مگر ادامه، برای میخواست

 حس را شهوت رها با من تنم؟ در میشود جان هایش بوسه این چقدر که

 .....میکردم لمس را عشق نمیکردم

 میخواست که کاری برای بود تاییدی این و گذاشتم هم روی را چشمهایم

 را هایش نفس اوج به رسیدن و شدن وصل منتظر شدم منتظر دهد انجام

 با میکرد ثبت را صورتم اجزای تک تک داشت انگار میکردم حس لبم باالی

 من چقدر کردم آزاد را نفسم کردم حس لبانم روی که را لبش تاخیر، این

 قتیو داشتم دوست داشتم دوست را میشد نامنظم که هایی نفس این

 میشود ناسازگار ریتمش چقدر میدیدم بود اش سینه روی دستم
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 باز را چشمهایم فورا خورد اتاق در به که ای ضربه با که بودیم خلصه توی

 از من و کشید عقب خوشرنگش چشمهای درون شد میخ نگاهم و کردم

 زیر که میگشتم شالم دنبال چرخیدم خودم دور و شدم بلند تخت روی

 و گرفت را بازویم رها که دارم برش تا و شدم خم کردم شپیدای رها دست

  نرو جایی: گفت

 در به تری تیز ضربه سیامک باز که انداختم سرم روی و کشیدم را شالم

 رهااا: گفت و کوبید

 لعنت معرکه خرمگس بر تو بیا: کشید فریاد رها

 را سرم و نشستم اتاقش صندلی تک روی.....نخندم تا کردم جمع را لبهایم

 بردم فرو ام گوشی توی

 خوابیدید؟: گفت شاکی و شد وارد سیامک

 آره که فرض بر: رها

 و انداخت تخت روی را داروها است خیره من به سیامک که دیدم چشم زیر

 که شما خونه میرم دیگه من خریدم واستون شامم گرفتم اینارو: گفت

 دیگه؟ اینجایید امشب

 بود؟ من با

 کرد نگاه رها به و زد نیشخندی که کردم نگاهش الیسو و کردم بلند را سرم

 ..... چته: گفت داشت خنده ته که صدایی با ولی عصبی رها که
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 وقتی و شد گشاد چشمهایم کرد سیامک نثار که رکیکی فحش شنیدن از

 گوشی مشغول وباز انداختم زیر را سرم میخندد بلند صدای با سیامک دیدم

 ....شدم ام

  من داداش بگزره خوش: گفت میرفت بیرون اتاق از که حالی در سیامک

 چشمک برایم رها ولی کردم نگاه رها به شاکی بست را اتاق در وقتی و

 هستم دیوونت همینطوریشم من نکن نگام اینجوری: گفت و زد ریزی

 دیوانه دو هر بود دیوانه که شک بی دادم تکان را سرم و کردم ای خنده تک

 .....میچسبید وانگیدی این عجیب ولی بودیم

 [۱۹:۴۵ ۱۴,۰۵,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 هشت_سی_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 کنارش و ریختم ظرفی داخل را بود خریده رها برای سیامک که سوپی

  بود جوجه خوراک که را خودم غذای و گذاشتم هم فلفل و نمک و آبلیمو

 و زدم باز نیمه در به ای ضربه......شدم اتاقش راهیه و گذاشتم سینی روی

 بهش و شدم نزدیک رها به و گذاشتم آرایش میز روی را سینی......شدم وراد

 باشد تر راحت تا کردم تنظیم پشتش را بالشت و بشیند تا کردم کمک
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 دراز پاهای روی را سینی و برداشتم سینی روی از را خودم غذای بشقاب

 خوردن مشغول و نشستم تخت بهل کنارش هم خودم و گذاشتم رها شده

 میشد گوشت لقمه هر انگار اصال چسبید نهایت بی ولی بود ساده شام شدیم

 .....رها گرم های نگاه زیر مخصوصا مینشست تنم به و

 بردم برایش مسکن با و کردم داغ شیر کمی خورد را غذایش اینکه از بعد

 من نارین کنن اذیت: گفت و کشید هم در را صورتش مسکن دیدن با که

 نمیخورم اینو

 بخوابی کمی و بشه کمتر دردت تا بخور رها نشو بچه: گفتم و کشیدم پوفی

 بزنم گپ تو با باشم بیدار میخوام صبح تا بخوابم نمیخوام آخه-

 حرف باشه: گفتم و گرفتم طرفش به را مسکن ولی رفت قنج دلم حرفش از

 بخوری این باید ولی میزنیم

 و گرفت دستم از را مسکن و داد بیرون سنگین و کرد دبا از پر را دهانش

 کشید سر نفس یک را داغ شیر و خورد

 شد حاال آفرین: گفتم و گرفتم اش شده دراز دست از را لیوان

 برگشتم وقتی و کردم جور و جمع را ظرفها کمی و آشپزخانه داخل برگشتم

  که دیدم را رها

 لبخندی.....بود برده خوابش.....کشد می نفس آرام و است بسته چشمهایش

 ......کشیدم دراز کنارش و زدم
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 خورد تکان تخت وقتی و شدم هشیار کمی ای ناله صدای با که بودم خواب

 را دستش و میفشرد هم روی را چشمهایش رها.....کردم باز را چشمهایم

 درد شده چی: گفتم و نشستم تخت روی سریع بود گرفته پهلویش روی

 داری؟

 هل واقعا چرخیدم خودم دور و رفتم پایین تخت روی از داد تکان را سرش

 بود نشسته صورتش روی درد از عرق بودم کرده

 پهلویش روی از را دستش عمیقی نفس کشیدن با و شدم نزدیک بهش

 باشی؟ داشته خونریزی نکنه: گفتم و گرفتم

 کشید تیر خوردم تکون بد بشم دنده به دنده خواستم.....نه: گفت سختی به

 آآییی دردش نمیکنه ولم المصب

 دردی چه بود صبور درد توی که رهای نشست چشمهایم توی اشک

  بود افتاده در به بدنش تازه بود رفته باال اش ناله و آه صدای که میکشید

 بیارم مسکن میرم: گفتم و رفتم اتاق در طرف به

 متوجه الاص و بردم اتاقش به شیری لیوان با همراه قوی مسکن یک باز

 خیس صورت و شدم نزدیک بهش وقتی است خیس اشک از صورتم نبودم

 گریه چرا: گفت نگران که کرد فراموش را خودش درد انگار دید را اشکم از

 میکنی؟
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 وضعیتی چه در فهمیدم تازه و کشیدم دست صورتم روی سوالش از متعجب

 هستم

 هیچی: گفتم و گرفتم طرفش به را مسکن و لیوان

 را لیوان و خورد را مسکن بود خیره بهم دقیق که درحالی و ردک سکوت

  گرفت را دستم و گذاشت پاتختی روی

 کنم بغلت بزار بیا-

 بگم اگر: گفت و بوسید را سرم روی شدم گم آغوشش درون خواسته خدا از

 میشی؟ ناراحت میکنی گریه برام که خوشحالم

 داد ادامه او و کردم نوچی

 یعنی......میشم بیخود خود از داری دوستم اینقدر میبینم وقتی راستش-

 برات اینها همه اندازه به من خواهر؟ و مادر رفیق، زن، بشی برام هم میتونی

 آغوشش در اینجوری بتونم که نداشتم را کسی حاال تا من.....همسر میشم

 ولی سخته تو برای زندگی که میدونم اینم میدونم ایم عقده بکشم

 میکنم که هرکاری رها عاشقم من: گفتم و دهد ادامه را فشحر ندادم اجازه

 را همه جای که بدم قول بهت نمیتونم قلبمه و دل درون از و ارادی غیر

 بهترین میشم برات دنیا معشوقه بهترین میدم قول بهت ولی کنم پر برات

 بشم برات میخوام میخوام بشه یکی نفست با نفسم میخوام همسر همدم

 باشه خوب حالمون همیم کنار وقتی میخوام مگر آشیونه یک
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 خبری صورتش در ریز های عرق از دیگر کردم نگاهش و چرخاندم را سرم

  نبود

 نداری درد دیگه-

 بهترم-

 بخوابی؟ میخوای شکر را خدا-

 شدم خواب بد نه-

 نیستی؟ گرسنه منم،-

 درد همه این با االن ولی ام گرسنه دائنم که من: گفت و کرد ای خنده

 ندارم غذا به میلی

 بگیره خوابمون تا بزنیم حرف پس باشه-

 میشم دیوونه دارم نارین گرممه خیلی: گفت و فشردم خودش به بیشتر

 در که هم رکابی همان که نمیشد کردم فکر کمی و فشردم هم روی را لبانم

 بکشد بیرون تن از داشت تن

 بکشم سیگار یه حداقل و سرم توی بخوره آزاد هوای میخواد دلم راستش-

 تحمل اصال میشدم دیاونه حتما سیامک با االن وگرنه اومدی تو شد خوب

 ندارم را خوابیدن تخت روی
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 چطوره: گفتم و آمدم بیرون تخت روی از و شدم بلند  زد سرم به فکری

 تراس؟ بریم

 نیست بدی فکر نمیدونم: گفت و کشید موهایش به دستی کالفه

 داری؟ حصیر-

 نه-

 داخل بردم و کشیدم را تلویزیون جلوی کوچک فرش و هال لداخ رفتم

 بردم و زدم بغلم زیر را ها پتو و بالشت و اتاق به برگشتم و کردم پهن تراس

 بود بهاری و خنک هم هوا کردم پهن فرش روی

 اینو: گفتم و دادم دستش و کشیدم بیرون کشوهایش داخل از تیشرت یک

  بپوش

 تراس داخل تیمرف هم با و کردم کمکش بعد 

 

 [۱۹:۴۵ ۱۴,۰۵,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 را سرم کشیدیم دراز آسمان به رو تراس کف شده پهن پتوی روی دو هر

 سیگار به عمیقی پک بود تهران ی ستاره بی آسمان به هم او نگاه چرخاندم

 کرد فوت بیرون را دودش و زد دستش درون
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 بودم سبک امشب چقدر بوسیدم محکم را اش گونه و شدم تر نزدیک بهش

 به فکر بی و خیال بی و میکنه پرواز هوا توی آزاد که داشتم را پر یک حس

 آزاد اینقدر رها اینقدر میره سویی و سمت هر

 پیچید گوشم درون داشت خاصی گیرایی که صدایش

 رفتیم که روزی همون شدی؟ آماده من اتاق توی که روزی اون یادته-

 شاهین مهمونی

 تلخ چه شیرین چه رها با بودن ثانیه به ثانیه اصال بودم یادم دقیق را روز آن

 بودم کرده ثبت ذهنم در را

 داد ادامه او و کردم هومی

 بود دوربین اتاقم توی-

 ام شده گشاد چشمهای با و نشستم جایم در سریع جمله این شنیدن با

 میشی آتیشی چرا: گفت و کرد نگاهم خندون و برگشت که کردم نگاهش

 عزیزم؟

 روی تا بردم باال را دستم نهایت در کردم دم باز و دم سنگین را نفسم

 نزنیا: گفت فورا  که بکوبم بازویش

 پست: گفتم و کشیدم عقب را دستم و کشیدم پوفی

  گذاشتم دستش روی را سرم من و کرد دراز را دستش
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 بود موقع همون نشد ولی نزنم دیدت تا رفتم کلنجار خودم با خیلی خدایی-

 نقشه همین بخاطر بشی تنها باهام تا بکشم ای نقشه بودم فکر این توی که

 نبود هم الزم تو آمدن وگرنه باغ خونه بریم تنها تا کشیدم

 نوک با را زخم جای آن و شدم خیره رخش نیم به و چرخیدم پهلو روی

 چیه؟ بخاطر این: گفتم و کردم لمس انگشتم

 گنده بشم میخواستم مثال بودم وجوونن خودمه کار: گفت و زد پوزخندی

  الت

 خودش به آسیبی همچین سن آن در بود ممکن چطور پرید باال ابرویم

 هایی پسر دور که منی برای بود باور قابل غیر چیزی همچین برایم برساند

 میدادن اهمیت چیز همه از بیشتر صورتشون و مو مدل به که شدم بزرگ

 میکردند مراقبت بودم دختر که منی از ربیشت پوستشون از که هایی همان

 به کسی یک دوره همان توی بعد کنند کمتر را زیباییشان جوشی مبادا تا

 که بود این فکر به بودن شاخ و زیبایی و پوست از مراقبت جای به رها اسم

 تنهایی بخاطر فقط هم آن باشه الت گنده

 زیر که دستش.....کردم پنهان اش سینه روی بیشتر را سرم و کشیدم آهی

 بین دستشهایش آرام نوازش با کم کم من و برد موهایم الی را بود سرم

 رفتم خواب موهایم

 بیام بیرون خلصه این از نمیخواست دلم اصال بخوابم داشتم دوست بیشتر

 صورتم روی رحمانه بی که آفتابی آن از بعد و ها گنجشک صدای ولی
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 ضربه وقتی ولی بودم ها این از تر سمج من ولی نمیداد را اجازه این میتابید

 رها و کردم باز را چشمهایم خورد تراس ای شیشه در روی پی در پی های

 در به شده جمع چشمهای با سرم باالی از و بود کشیده گردن که دیدم را

  میکرد نگاه تراس

 محل بی خروس چته: گفت بلند صدای با که

 این که بیایید: گفت و کشید سرک در بین از سیامک و نشستم جایم توی

 ...... و بگیری جون من، داداش بخوری گرفته کلپچ خروس

 زد داد حرفش بین عصبی رها

 ببند-

 بشو آتیشی بعد بگم بذار نگفتم چیزی:گفت و کرد ای خنده سیامک

 را پتو افتاد دارم آستین ی تنه نیم به نگاهم و کشیدم موهایم به دستی

 ......شدم رها اتاق راهیه و خانه داخل رفتم و پیچیدم دورم

 فقط را شب نداشت عادت که مخصوصا است گرسنه حسابی بود معلوم رها

 نشستیم زمین روی هم دور.....برساند صبح به سوپ بشقاب یک خوردن با

 خورد زمین روی باید را پاچه کله داشتن عقیده سیامک و رها

 بین که نگذشت یچیز ولی نشستم کنارشان شلوارم بودن تنگ از معذب

 وقتی آمدم در بودن معذب حالت از رها و سیامک های خنده و ها شوخی

 و میخندم بلند صدای با همراهشان که ایست دقیقه دیدم شد جمع هواسم
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 بدون و فکر بدون ی خنده طور این به چقدر من و بود دور من از کمی این

 .....شتمدا نیاز میخوره بهم پرستیژم که باشم این نگران اینکه

 اصال چسبید بهم ولی نداشتم صبح اول هم آن پاچه کله خوردن به عادت

 محلی های ترشی آن با مخصوصا بود نظیری بی تجربه

 انگیز هیجان های اتفاق از پر تازه های تجربه از بود پر رها با بودن اصال

 .....میگرفت شکل درونم داشت که بودم نارینی این عاشق من اصال

 به و گذاشتم جا را رها سوالی نگاه و شدم بلند جایم از ام وشیگ صدای با

 بود مامان رفتم اتاق طرف

 کردم سالم بود مشخص ازش خوشحالی که صدایی با

 دخترم سالم-

 نمیگره؟ منو ی بهانه خوبه؟ رادمانم مامان خوبی-

 صدای شنیدن با االن ولی بودم نگران کمی نباش نگران عزیزم خوبیم-

 میاد پیش خوبی های اتفاق داره یعنی این شد تمام یمنگران شادت

 مامان؟-

 جانم؟-

 ابدی خوشبختی این عمر که کن دعا واسم خوشبختم خیلی رها با من-

 باشه
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 بودن خوشبخت طعم هم تو که وقتشه عزیزم: گفت و کرد ای خنده مامان

 بچشی را

 چشم تداش اگر یا نداشت وجود روشنک و کوروش اگر شاید بود وقتش آره

 رها اگر شاید یا نداشت وجود شاهینی اگر شاید یا نداشتن رادمانم به داشتی

 اگر این است زیاد میبینی نمیشد ها باند این اسیر و نبود فروش مواد اول از

 ثانیه ثانیه از باید نیست ما های زدن دل دل آن منتظر دنیا ولی ها شاید و

 کنی استفاده خوشبختیت های

 

 [۱۹:۴۵ ۱۴,۰۵,۱۷, ]یمبباف رویا بیا

 رویی رنگ دیروز از که را رها دیدم و سالن داخل برگشتم خوش حال با

 داد جواب گفتم بهش را این وقتی که داشت بهتر

 کنی پرستاری ازم تو کافیه که گفتم-

  میرسن عصر تا بود مامان: گفتم و نشستم کنارش

 میری؟ یعنی: گفت و کشید هم در را صورتش

 .....رادمان برم باید دیگه نه-

 و گذاشت لبش گوشه سیگاری حرف بدون و داد تکان تکان را سرش

 ....زد آتشش
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 بزن: گفت و گذاشت میز روی را نبات چایی سینی ها کدبانو مثل سیامک

 شی روشن داداش

 میچسبه چایی این االن داداش چاکرم: گفت و آمد در لمیدگی حالت از رها

 ممنون نمیخورم: گفتم هک گرفت من طرف به استکانی اول

 میشه سردیت بخوری باید پاچه کله روی نخوری که نیمشه ا-

 چایی سیامک.....چرخاندم را درونش قاشق و گرفتم ازش را استکان ناچار

 داشتی کاری میرم دیگه من: گفت و شد بلند و کشید سر نفس یک را اش

 بگیر تماس

 نکنه درد دستتم برو آره-

 که بودم ام چایی مشغول هنوز.....رفت بیرون و ردک زمزمه چاکرمی سیامک

 در که شدم اش خیره و کردم بلند را سرم کردم حس را رها نگاه سنگینی

 چیه نظرت: گفت داد تکان را سرش میجوید را لبش گوشه که حالی

 برگردی عصر نذارم و بدزدمت

 نیست بدی فکر: گفتم آخر در و گرفتم خودم به کردن فکر ی قیافه

 فرو موهایم درون را سرش و و انداخت گردنم دور را دستش و کرد ای خنده

 دوست همینجا یا اتاق توی بریم: گفت گوشم زیر و کشید نفس عمیق و برد

 داری
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: گفتم و کردم نگاهش سوالی و کردم ای سرفه پرید گلویم به دهانم آب

 ... برم من اصال اووم....خوبه

 سینه درون بالفاصله من و کشید و گرفت را دستم که شدم بلند جایم از

 کوچه: گفت و زد کنار صورتم روی از را موهایم محبت با شدم پخش اش

 عزیزم؟ خبر چه چپ علی

 سیامک که دیشب: گفت و زد ای قهقهه که کردم نگاهش گیج و سوالی باز

 و قبراقم حال و سر که میبینی االن ولی نبود خوش حالم بعدم شد مزاحم

 جاشه سر مردونگیمم

 و دادم فشار اش سینه روی را دستم و کردم درشت برایش را چشمهایم

 پست: گفتم و بشم بلند کردم سعی

 پست؟ چرا-

 دست یک با و کرد حلقه کمرم پشت را دستش و کرد مهار را دستم

 مردم من که رفته یادت: گفت و کرد نوازش را ام گونه روی هم دیگرش

 بیخود خود از حرکتت هر با و عاشقتم شدت به عالوه به نیستم که برادرت

 میشم

 بود پایین سرم که همانطور و شدم بلند و کردم آزاد کمرم دور از را دستش

 قشنگه خجالتتم جان ای: گفت خوش سر که افتادم راه آشپزخانه سمت به
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 این کمی تا سرکشیدم و کردم آب لیوانی یخچال سر رفتم و کشیدم پوفی

 ....بخوابد التهاب

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_هشت_سی_قسمت_انپای#

 

 [۲۰:۰۴ ۱۷,۰۵,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 نه_سی_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه_

 اش ابریشمی موهای روی و کرد نگاه بود خوابیده پاهایم روی که رادمان به

 صدای با!!!!! بس و بود برده ارث به من از را موها این فقط کشیدم دست

 دوختم مامان به و گرفتم رادمان از را نگاهم نماما

 کتی با ماه آخر تا که بده خبر بهت میخواد اینجا میاد شب فردا سوشا-

 میکنن عروسی

 خبر بی چه: گفتم و دادم تکان را سرم

  خوبیه دختر....بگیرن عروسی زودتر میخوان کتی مادر بخاطر-

 برده را سوشا دل که خوبه حتما-

 قضیه؟ این از ناراحتی تو-
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  بود کرده برداشتی چنین مامان چرا نمیدانم شدند هم در ابروهایم

 مهمتر اون از و میگیره سامون و سر سوشا که خوشحالم اصال: گفتم فورا

 مهربونیه و شاد دختر کتی

 کالمم حقیقت و قلبم اعماق به میخواست انگار بود خیره چشمهایم به دقیق

 نگفتم چیزی حقیقت جز من ولی ببرد پی

 زمزمه خوشی شب و شدم اتاقم راهیه و گرفتم بغل را رادمان و کشیدم آهی

 کردم

 باور نمیتوانیم نمیدارد بر زنها ما مخصوصا ما سر از دست افکار این راستش

 معشوقه ولی باشن صمیمی دوست هم با سوشا و من مثل مردی و زن کنیم

 دلیل به من میکرد رفک بود روشنفکر مثال که من مامان حتی نباشن هم ی

 به را سوشا وقت هیچ من ولی نزدیکم بهش دارم سوشا به که ای عالقه

 اصال بود برادر بود حامی بود دوست همیشه او ندیدم ام معشوقه عنوان

 تا بچگی همان از بگیرد را دستم سختی مواقع در که بود انگار بود، همیشه

 االن

 

 تا داشتم وقت ساعت یک بودم استراحت حال در بیمارستان در اتاقم توی

 مطب بروم و کنم ریلکس کمی



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

283 
 

 از قبل ولی کردم بلند میز روی از را سرم شد باز و خورد اتاق در به تقه

 حوصله اصال شد هم در صورتم  رسید مشامم به تندش عطر ببینمش اینکه

 !!!!!داشت؟ کار چه من با بدخبری جز به او اصال نداشتم را اش

 فرو شلوار جیب درون را دستش که دادم را جوابش هستهآ من و کرد سالم

 میمونه پیشم هم شب کن حاضرش رادمان دنبال میام شب: گفت و کرد

 میارمش ظهر فردا

 بیای مردم من هروقت میتونی: گفتم خونسرد و بردم باال را ابرویم تای یک

 همچین من کنی پدری براش نمیتونی ام زنده من وقتی تا ولی ببریش و

 نمیدم ای ازهاج

 آخه؟ باشی کی تو: گفت و زد پوزخندی

 به کمی را خودش و گذاشت میز روی و آورد بیرون جیبش از را دستش

 شکایت ازت نکن کاری...نذار من دم روی پا: گفت و کرد مایل من سمت

 کنم

 دو حرص از که صدایی با شدم بلند و کوبیدم میز روی را دستم دو هر کف

 گفتم بود شده رگه

 نشو سبز من راه سر وقت هیچ دیگه فقط بکن میخوای غلطی هر برو-

 توی نره پسرم اسم که روزی تا من: گفت و کشید عقب را خودش

 نیستم کنت ول شناسنامم
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 زیر......کوبید هم به سرش پشت را در و رفت بیرون اتاق در از و گفت را این

 فشردم دست در را سرم طرف دو و کردم بارش ناسزایی لب

 احمدی_الهه_بافیم_رویا_بیا_نه_سی_قسمت_پایان#

 

 [۰۱:۱۴ ۲۲,۰۵,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 چهل_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 دهانش از را کلمه این وقتی میکرد دیوانه شک بی را من.....پسرم پسرم

 کالفه.....تو به لعنت نبودی وقت هیچ کاش ای کوروش وای ای.....میشنیدم

 را مطب حوصله....زدم بیرون بیمارستان از و ریختم کیفم درون را وسایلم

 را رادمان میخواستم نداشتم را کسی هیچ و چیز هیچ حوصله اصال نداشتم

 پدری نداشت نیازی پدر به او ام کافی برایش من کنم باور میخواستم ببینم

 ......کوروش مثل

 های نوبت و بگیرد استم هایم مریض با خواستم و گرفتم تماس ام منشی با

 ......کند منتقل دیگری روز به را امروز
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 و گذاشتم تاب روی را رادمان نیاوران پارک بودم آمده رادمان با تنها

 نگاه رها اسم به حوصله بی خورد زنگ ام گوشی میدادم هلش که همینطور

 متوجه گفتنم سالم همان از که بود او و دادم جواب تر حوصله بی و کردم

 اش شده چیزی و او خوبی منتظر انگار تنها من و شد اوضاعم نبودن خوب

 میترسم، که گفتم و زدم هق گوشی توی و شد روان اشکهایم که بودم

 ببینم من و بگیرد ازم را ام زندگی امید کوروش که روزی از میترسم

 آن ولی بمیرم بودم حاضر من میکشد دست پسرم سر روی که را روشنک

 ......نبینم را روز

 و بمانم جا همان خواست و پرسید آدرس ازم گوشی در که بود او هم باز و

 زود خیلی و گذاشت زمین روی را بود دستش اگر آب که بود او هم باز

 مجرد مادر یک بودم، تنها زن یک که من به رساند، خسته من به را خودش

 قبل شکسته هم در نارین دیگر من تا بود آمده که بود او انگار اصال تنها، و

 ......نباشم

 شدیم جمشیدیه راهیه کرد بازی پارک وسایل با حسابی رادمان اینکه از بعد

 فرش سنگ روی رفتن راه به داشتم نیاز آنجا آزاد و خنک هوای به من

 آن روی وقتی اصال اش تنیده هم در درختان بین کشیدن نفس به هایش

 انرژی و میشد خوب محس میگذاشتم قدم پیچش در پیچ های فرش سنگ

 سخت زندگی این برای میگرفتم دوباره



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

286 
 

 روی را سرم و کردم نگاه بود رفته خواب اش کالسکه درون که رادمان به

 پیچاند کمرم دور را دستش که کردم حس و گذاشتم رها شانه

 کردم زمزمه

 کسی دیگه که جایی برم برم کشور این از میخواد دلم رها ام خسته خیلی-

 و اون مثل کسی وجود از را اطرافم کنم پاک اصال نبینم را شکورو مثل

 خیابان توی هستن فامیل توی هستن اونها کارم سر میکشم عذاب روشنک،

 نمیکشم دیگه من هستن

 بری؟ میخوای واقعا: گفت و کرد نوازش انگشتهایش سر با را کمرم

 گرفتن برای تهدیدی اون و بشم دادگاه درگیر کوروش با باشه قرار اگر آره-

 برم میخوام آره باشه پسرم

 تا میکنم بگیرم؟فکر وکیل برات میخوای: گفت سکوت ای دقیقه از بعد

 باشه خودت با حضانتش سالگی هفت

 اصال اینکه من مشکل: گفتم بغض با و کردم بلند اش شانه روی از را سرم

 من اشمب سهیم اون با را پسرم نمیخوام رادمان برای کنه پدری اون نمیخوام

 انگار میبینمش هروقت میده عذابم هم دیدنش ببینمش دیگه نمیخوام اصال

 زخممه روی نمک اصال میکنه باز سر زده بهم که زخمهایی

 پدرش با بود مدتی او بود شده حرفها این درگیر انگار شد خیره روبرو به

 بود االرثش سهم گرفتن درگیر
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 جدیدی زندگی دیگه جای یک و میریم ایران از بخوای اینطوری تو اگر-

 میسازیم

 نالیدم و گرفتم دستهایم بین را سرم

 استرس بدون رادمان داشتن اما خریدم جدید مطب گرفتم خونه تازه من-

 ارزه می آرامشمون به ارزه می بیوفتد خطر توی کاریم آینده اینکه به

 شام یمبر شو بلند هم االن میکنم اقدام فردا از: گفت و زد پلک اطمینان با

 ام گرسنه حسابی که بخوریم

 

 برای کتی و سوشا که گفت و گرفت تماس مامان شدیم ماشین سوار تا

 برگردم بخورم شام رها با اینکه بدون شدم مجبور من و اند آمده من دیدن

 خانه

 داخل بریم بیا: گفتم و بهش کردم رو خانه در جلوی

 بعد دفعه عزیزم برو: گفت و کرد خم کمی را سرش

 شدم پیاده و گرفتم آغوشم در را خواب غرق رادمان و زدم لبخندی

 رادمان به و دادم تکان سوشا و کتی و مامان برای سری شدم که خانه وارد

 اینکه از بعد و خوابوندمش تختش روی و شدم اتاقم راهیه و کردم اشاره

 سالن داخل به برگشتم آوردم در را شالم و مانتو
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 عجب چه: گفتم و بوسیدم را رویش و کتی طرف مرفت و کردم سالم بلند

 طرفها این

 ای خونه وقت هیچ تو اینکه نه: گفت و کوبید بازویم روی کتی

 مبل روی و بوسیدم را مامان گونه و و دادم دست سوشا با و کردم ای خنده

  نشستم

 آخر واسه میبینیم را عروسیمون تدارک داریم کتی و من: گفت سوشا که

 کردیم کرایه باغ دیگه ی هفته

 همه این از بعد عالی چه وای: گفتم خوشحالی با و زدم لبخند دل ته از

 خوبیه اتفاق این تلخ روزهای

 لباس برای کنیم رو و زیر را ها پاساژ باید فردا از: گفتم و مامان به کردم رو

 و هامون خرید برای بیای و بگیری مرخصی باید نارین: گفت هیجان با کتی

 عروس لباس انتخاب

 میکنم را ام سعی ی همه: گفتم و کردم کج کمی را سرم

 میکردم دنبال و شدم خیره نشست کتی دست روی که سوشا دست به

 میکرد نوازش را دستش که انگشتهایی

 و ترس بی هم رها و من کاش ای و میشدن خوشبخت هم کنار شک بی

 باشیم داشته آینده هم کنار استرس
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 [۰۱:۱۴ ۲۲,۰۵,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 بخشید ما همه زندگی به هیجان و شادی کمی عروسی جشن همین و

 و مزون آن به مزون این از شب لباس دنبال عادی های آدم مثل که همین

 باعث و بود عالی سرگرمی خودش میزدیم سر دیگری پاساز به پاساژ این از

 زندگی ارانگ ولی کنم دور ذهنم از را هایش تهدید و کوروش کمی میشد

 تدارک حال در رها اینکه از بودم خوشحال من و بود تغییر حال در هم من

 همین داشت همراه به آرامش برایم ایران از کوچ و رفتن این بود سفرمان

 دور زنش خاندان و کوروش از و نداشتم را رها دستگیری استرس که

 بود برکت از دنیایی خودش میشدیم

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_چهل_قسمت_پایان#

 

 [۰۰:۵۱ ۲۴,۰۵,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 یک_چهل_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#
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 داشتم رفتن قصد که االن انگار میگذشت مطب و بیمارستان در روزم هر

 انگار هایم مریض معاینه و و مطب به رفتن برای بودم مشتاق قبل از بیشتر

 .....بود هایم آخرین این

 گردش و پارک به رادمان و رها با یا و آمدم می بیرون مطب از هن ساعت

 شان عروسی روز برای خرید به مامان و سوشا و کتی با یا میگذراندم

 کتی و سوشا عروسی روز زود خیلی و میگذشت باد و برق مثل روزها

 تمام سنگ برایش میخواستم من و برادرم هم بود دوستم هم سوشا.....رسید

  آمد نمی بر دستم از کاری ندهرچ بگذارم

 صبحانه میز برویم جشن به هم با بود قرار و بودم آمده رها خانه به قبل شب

 تنه نیم به آمد بیرون حمام از رها که دادم بهش را رادمان حریره و چیدم را

 اش سینه روی که عمیقی زخم جای روی نگاهم و کردم نگاه اش برهنه ی

 ولی بپرسم را زخم جای این دلیل خواستممی بود مدتی ماند خیره بود

 از راستش باشد رسانده آسیب بدنش به خودش هم بار این میترسیدم

 میشدم ناراحت شنیدنش

 هیزی خیلی: گفت و زد ریزی چشمک

 میاد بدت تو که هم چقدر: گفتم و کردم ای خنده

 میز پشت و کشید موهایش روی را بود سرش روی که کوچکش حوله

 نشست
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 و بودم شده کدبانو حسابی نشست لبانم روی لبخندی و ریختم چایی برایش

 چایی این وقتی اصال میدادم انجام عشق با را اش دونه به دونه که بود جالب

 میشد من تن در جاودانگی اکسیر انگار میخورد رها را

 چیه؟ امروزت برنامه: گفت و نوشید را اش چایی

  بعد میخونم کتاب منم میکنی درست ناهار شما: گفتم و انداختم باال شانه

 عروسی به رفتن برای شدیم بلند وقتی و میخوابیم رادمان با هم ناهار از

 میشم حاضر

 بده جا منم خوابیدنت برنامه در فقط خوبه: گفت و انداخت باال را ابرویش

 میخورد چرخ حوالی همین در فقط مغزش کشیدم هم در را صورتم

 عاشق نه منحرف: گفت و زد ای قهه قه که ودب او و کردم خطابش منحرف

 داری؟ میل چی ناهار بگو خب: گفت و گرفت دستش در را دستم

 پر کباب: گفتم و کردم فکر کمی

  عالیه-

 برای رفت رها و گذاشتم بار را رادمان سوپ و کردم جمع را صبحانه میز

 خرید
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 را دمانرا تا رفتم خوردم را بود رها دستپخت که خوشمزه ناهار وقتی

 میدانستم بعید نداشتم ظهر خواب از سهمی خودم میدانستم ولی بخوابانم

 .....بدهد را اجازه این رها

 کشیده آغوشم در تنگ که را دستهایش رها تا خوردم تکان جایم در کمی

 ولی بخوابم اینطوری نمیتوانستم من نمیدانست هم هنوز کند تر آزاد را بود

  میرفت خواب به میکشید آغوش در را من تا عجیب او

 آمدم بیرون آغوشش توی از من و کرد تر آزاد را دستش کمی و کرد نوچی

 نشستم کاناپه روی و

 رها روش به بخوابیم؟هرچند هم با دو هر کاناپه یک روی میشد مگر آخر

 به بود خواب رادمان تا و شدم بلند و کشیدم پوفی.....میشد حتما خوابیدن

 .....رفتم حمام

 شده خسته میکردم فر با شب برای را موهایم و بودم نشسته آینه یجلو

 از بود تنوعی هم این بود آزاد دورم شالقی و لخت همیشه اینکه از بودم

 و کش اینکه از بعد و شد بیدار خواب از که دیدم را رادمان آینه داخل

 من دنبال چرخاند اتاق دور را چشمهایش داد کوچکش بدن به قوسی

 فورا میکند چه ببینم میخواستم ندادم نشان العملی عکس من لیو میگشت

 ماما: گفت و زد لبخندی دید را من تا و نشست

 !!!!مامان جان: گفتم نشست لبانم روی جانم عمق به لبخندی
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 این عاشق آمد پایین تخت روی از عقب عقب و شد دراز شکمش روی

 تخت از عقب از و دبیای پایین نمیتواند روبرو از میدانست بودم هوشش

 و ایستاد می که بود مدتی.....برسد زمین روی پاهایش اول تا آمد می پایین

 نمیرفت راه هنوز ولی میرفت پا دست چهار کمی

 کردم نگاه رادمان به دوباره تا و دادم موهایم به را هواسم و برگشتم

 زمین روی و ترسید که کشیدم جیغی خوشحالی با و شدند گرد چشمهایم

 بودم غافل اش شدن بزرگ از من انگار بود افتاده راه که نمیشد باورم فتادا

 پسرم تکامل سیر این دیدن بود شیرین عجیب ولی

 اصال خندید برایم باز که بوسیدم محکم را اش گونه و کشیدمش آغوشم در

 یک کند خوب را من حال تا بود آمده انگار کند گریه یا بزند نق میشد کم

 نا اوج در بگوید بهم میخواست هم او بود خدا طرف زا مخصوص هدیه

  زندگی این ی ادامه به امید و خوشحالی برای دارد چیزی برایم امیدی

 نمایان در چوب چهار در بود پریده خواب از من جیغ صدای از انگار که رها

 شده؟ چی: گفت و داد باال را ابرویش دید را من ی خنده وقتی و شد

 کمرش دور را دستهایم و رفتم رها سمت به و گذاشتم مینز روی را رادمان

 !!!!داشت؟ لذتی چه نمیدونی نمیشه باورم افتاده راه پسرم: گفتم و پیچاندم

 کنان تاتی رادمان که دیدم و گرفتم فاصله رها آغوش از رادمان گفتن ماما با

 افتاد زمین به هنوز نداشت تعادل چون و میشود نزدیک بهم
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  کردم بغل را رادمان ذوق با و خندیدم بلند

 حاال تا نمونه مادر: گفت و بوسید را ام گونه لذت با شد نزدیک بهم رها

  عادیه امر یک این کنه ذوق اینقدر اش بچه افتادن راه از کسی ندیدم

 روی االن من بفهمی که نیستی مادر نمیفهمی تو نه: گفتم و کردم نوچی

 میکنی درک منو النا حس حتما بشی پدر اگر ولی ابرام

 

 [۰۰:۵۱ ۲۴,۰۵,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 میتونم خوبی پدر میکنی فکر: گفت مکث کمی بعد شد خیره بهم دقیق

 بشم؟

 صورتش روی آرام و بشوم نزدیک بهش شد باعث و داشت غم کمی صدایش

  بگویم و بکشم دست

 میشی که ندارم شک-

 تلخ کمی هرچند زد لبخندی

 میاد در عالی تو منو بچه میدونی هستی ای عادهال فوق مادر هم تو-

 یعنی بودم نکرده فکر نزدیک اینقدر بهش حال به تا!! رها؟ و من ی بچه

 میشدیم که شک بی کنیم بزرگ را هایمان بچه هم کنار رها و من میشد

 همه برای ای قصه میشد خوشبختیمان و زد زبان
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 و کشیدم هایم مژه روی را ریمل و ریختم دورم را ام حلقه حلقه موهای

 گلبهی های گونه به و رفتم عقب کشیدم هایم پلک پشت نازکی چشم خط

 .....شدم خیره رنگم قرمز لبهای و رنگم

 نبودم رنگ این پوشیدن به مایل زیاد کشیدم دست رنگم شیری لباس روی

 قایقی یقه لباسم......بودم نفهمیده رنگ این انتخاب برای را رها اصرار هنوز و

 داشت گیپور جنس از بلندی های آستین و داشت بازی

 ساعدم روی و کردم جمع زمین روی از را لباس حریر متری نیم دنباله

 رفتم بیرون اتاق از و انداختم

 به که بود رها این البته بود شده نظیر بی  کیتون شلوار کت آن با هم رها

  نقصش بی هیکل آن با میداد جلوه شلوار کت آن

 و گرفتم آغوش در را داشت تن در مارک همان از شلوار و کت که را رادمان

 شدیم باغ راهیه سه هر

 ماشین جور این به ای عالقه چه نمیدانم شدم پیاده سختی به رها هامر از

 داشت ها

 را دستم لبخند با من و گرفت طرفم به را بازویش  شد پیاده هم خودش

  کردم حلقه بازویش دور

 بود راست زد حلقه چشمهایم در اشک کتی کنار سوشا مانما خاله دیدن با

 مادری کم برایم هم من های خاله نیست مادر از کمتر خاله میگفتن که
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 من و بود دنیا خاله بهترین شک بی کوروش مادر حتی و بودند نکرده

 با صحبت گرم که هم او و کردم پرواز طرفش به بودم دلتنگشان عجیب

 دید اش قدمی یک در را من وقتی و چرخاند را سرش بود سوشا و کتی

 را من و کرد باز را دستهایش نشدنی وصف ذوق با و شدن گشاد چشمهایش

 کشیدم نفس را اش مادرانه تن عطر من و کشید آغوش در

 !!!! نارینم من خدای: گفت گوشم زیر

 زیبا همیشه مثل: گفت آخر در و کرد نگاه را پایم تا سر و گرفت فاصله ازم

 گفتم و کوبیدم کنارم صندلی چوبی دسته به خنده با

 میشی تر خوشگل روز به روز میمونی کرمان قالی عین خاله ماشاال-

  گذشته ما از دیگه: گفت و کوبید بازویم به آرام

 چشمهایش و افتاد بود اش کالسکه درون رادمان به نگاهش لحظه همان و 

 پسرته؟ این: گفت و زد برقی

 کوروش شبیه چقدر: گفت قصد بی و بوسید را اش گونه و و کرد بغلش فورا

 کردن نصف وسط از که سیبیه انگار

 زندگی از را کوروش من هرچی چرا شد محو کم کم نمایم دندان لبخند آن

 میشد؟ تر پررنگ میکردم دور رادمان و خودم
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 کردم نگاه چپم طرف به لحظه همان من و شد ام ناراحتی متوجه فورا خاله

 دیدم خودم از فاصله با کمی را رها و

 باشد نزدیکم خواستم و کردم دراز طرفش به را دستم

  رها نامزدم خاله: گفتم خاله به رو

 تویی معروف رهای پس: گفت و کرد نگاه رها به دقیق فرح خاله

 خوشبختم آشناییتون از: گفت و داد دست فرح خاله با وار آقا رها

 میگم تبریک بهتون هم من همچنین و: تگف و داد تکان را سرش فرح خاله

 ببینه مهرناز تا ببرم فسقلی این من: گفت و من به کرد رو

 نکن اینکارو لطفا خاله نه: گفتم ارادی غیر و کشیدم هم در را صورتم

 ببیندش میخواد بزرگشه مادر هم او نارین اوه: فرح خاله

: گفتم قاطع ولی کردم ناراحتش که میدانستم و گرفتم خاله از را رادمان

 رادمان ببینه را اش نوه و بشه دار بچه همسرش از کوروش تا بمونه منتظر

 خواهرشون نوه عنوان به فقط ببینن را رادمان میخوان هم اگر منه پسر فقط

 من پسر ببیننش، میتونن

 و کردم حلقه رها بازوی دور را دستم و گذاشتم اش کالسکه درون را رادمان

 شدم دیکنز سوشا و کتی به

 نرفتی؟ تند کم یک: گفت گوشم زیر رها
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 روی من بفهمن باید همه نه: گفتم عصبی لحن با و کردم نگاهش تند

 که کارهایی چه به دست بخاطرش که میدونی خودتم دارم تعصب رادمان

 نزدم

 چون بزند حرفی نتوانست دیگر و کرد اخم بود فهمیده را منظورم که رها

 بودیم ستادهای داماد و عروس روبروی

 میزی پشت و رفتیم و کردیم احوالپرسی و سالم آنها با اینکه از بعد

 مهرناز خاله و فرح خاله کنار مامان دیدم و چرخاندم را نگاهم نشستیم

 هم از خواهر سه این ندارم یاد بود جمع جمعشون هم باز بود خوب نشسته

 ابستهو هم به شدید و بودند قلو سه بود هرچی باشن مانده دور

 شکل مراسم و کند جاری را عقد صیغه و بیاید عاقد بودیم منتظر همه

 بگیرد خودش به تری رسمی

 با باشن دعوت هم آنها نمیکردم فکر شد میخکوب ورودی در  روی را نگاهم

 محو را آنها میخواستم شدم مسمم کشور این از رفتن برای بیشتر دیدنشان

 بودن من دست سرنوشت اینکه از غافل کنم

 آن از را نگاهم بود شده مشت میز روی که دستم روی رها دست فشار با

 شدم صورتش به خیره و گرفتم نقطه

 

 [۰۰:۵۱ ۲۴,۰۵,۱۷, ]ببافیم رویا بیا
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 کتی و سوشا بین را عقد و آمد هم عاقد لحظه همان و زد پلک آرام رها

 ارزش با شخص که داشتم را کسی حس دلم ته ولی بودم خوشحال خواند

 قبل مثل سوشا دیگه نه چه بخواهم چه میدهد دست از را اش زندگی

 او که بودم واقف این به من البته کند خرجم را هایش برادرانه نمیتوانست

 من ولی داشتم را رها دیگر هم من و داشت شدن عاشق و زندگی حق هم

 او هب اندازه از بیش اصال بودم مند نیاز سوشا های حمایت به هم رها وجود با

 دلم اعماق از آهی میرفتم ایران از داشتم اینکه آوردی یاد با و بودم وابسته

  کشیدم

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_یک_چهل_قسمت_پایان# 

 

 [۲۳:۴۷ ۲۷,۰۵,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 دو_چهل_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 همه ها عروسی بقیه مثل کرد اعالم شوهر و زن را سوشا و کتی عاقد وقتی

 را ام کادو هم من دادند را هایشان کادو هم بعد و زدند دست و کشیدند کل

 قلبش روی و کشیدم آغوش در را سوشا ولی بوسیدم را یکتی گونه با و دادم
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 که بزند حرفی خواست و بوسید را ام پیشانی احساس با که بوسیدم را

  کردم زمزمه و گذاشتم لبانش روی را دستم

  یشه-

 این هم او انگار ماند دستش در دستم لحظه آخرین تا و گرفتم فاصله ازش

 نمیخواست را جدایی

 به و گرفت را کتی دست سوشا و شد پخش رمانتیکی آهنگ لحظه همان

 سنگینی که بود آنها روی دقیق نگاهم بودم نشسته که همانطور رفت سن

 خودم از دور ییجا چرخاندم سر وقتی و کردم حس خودم روی را نگاهی

 متوجه وقتی......بود خیره من به و میکرد دود سیگاری که دیدم را کوروش

  شد کج لبخند به لبانش و کرد خم کمی را سرش شد نگاهم

 دور من از باید که میفهمید را این کاش ای گرفتم ازش را رویم و زدم پلک

 چرا نمیکرد پافشاری رادمان داشتن و من ماندن روی اینقدر کاش ای بماند

 کمی و بودیم فامیل او و من بود که هرچه میسوزاند را من داره نمیفهمید

 حرمت قبلمان روزهای به کاش ای داشتیم عاشقانه هم با کمی فقط

 برسد اش خواسته به نباید قیمتی هر به که میفهمید کاش ای میگذاشت

 دادم او به و گرفتم کوروش از را نگاهم آورد دستم به رها که فشاری با

 میدی افتخار: گفت و کرد کج را گردنش

 کرد؟ اشاره رقص سن به و
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 !!!!برقصی نمیاد بهت اصال رها اوه: گفتم و خندیدم

 به برد خودش دنبال و کشید هم را من دست و شد بلند و کرد اخمی

 این متوجه رها که ماندم خیره ماند تنها اش کالسکه درون که رادمان

 پیشش میره االن مادرت رسنت: گفت و شد نگرانی

 رفت رادمان کنار زود خیلی مامان بود او با حق

 هایم پنجه بین را هایش پنجه و گرفت چپش دست درون را راستم دست

 روی را چپم دست من و گذاشت پهلویم روی را راستش دست و پیچاند

  دادم قرار اش سینه

 بود گوشم زیر خواننده با رها خوانی هم به حواسم

 میبندی من جز هرکسی رو چشماتو مرسی

 عزیزم میخندی وقتی منی قلب

 بیدارم شبها

 میارم را اسمت میرم هرجا

 عزیزم دارم دوستت تامون دو جای

 آمیخته ادکلنی هیچ با که تنش عطر و گذاشتم اش سینه روی را ام پیشانی

 نم اینبار و بوسیدم را گلویش زیر و کردم بلند را سرم  کشیدم نفس را نبود

 کردم زمزمه
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  چشماتم تا دو محو جوری یک باهاتم وقتی

 عزیزم عکساتم، با میبری را دلم

  بیتابم تو بی

 اعصابم آرومه تو کنار

 

 :گفت و کشید دست موهایم روی و کشید عمیقی نفس

 میمیمرم موهاتو الی به ال میزاری دستاتو وقتی

 عزیزم داری نوم نره یادت اینو بیزاری دنیا از وقتی یا داری غم وقتی

 مگر میپرسیدم را مرد این شک بی من زد حلقه چشمهایم درون اشک

 !!!!!بود؟ این از غیر پرستش

 ادامه را این و گردنم به رسید و کرد لمس را ام گونه روی انگشتش سر با

 را دستم و انگشتم به رسید تا کشید را انگشتش و بازوهایم به رسید تا داد

 ای حلقه دستش یکی آن با و بوسید را ام حلقه انگشت روی و آورد باال

 بندگی طوق همان این نبود ساده حلقه انگشتر این....انداخت انگشتم درون

 که بس از بمیرم لحظه همان در و ببندم را چشمهایم بودم حاضر بود من

 خالی را احساساتم اشکهایم ریختن با توانستم فقط من و بودم خوشبخت

 کنم
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 را سرم...... ساده ی حلقه یک گرفتم ام بارانی چشمهای جلوی را انگشتم

  زد لب که شدم خیره بهش و کردم بلند

 کن ازدواج من با-

 این و بود شده قاطی خندیدم با ریختنم اشک خندیدم اشک میان خندیدم

  احساساتتم شدن ارضا یعنی این زن یک خوشبختی اوج یعنی

 در جیغ سوت و دست صدای وقتی و شد روشن سالن های برق لحظه همان

 از اول چشمم بودند جمع ما دور همه شدم اطرافم متوجه پیچید گوشم

 نگاهم اطمینان با و بود ایستاده عروسش تازه کنار که افتاد سوشا به همه

 سمتم به مامان همه از اول میکرد تایید را امشب رهای هم او انگار میکرد

 از بیشتر را تو که کسی با یزندگ شک بی: گفت و کشید آغوشم در و آمد

 خوشبختی یعنی داره دوست خودت

 مادرانه را اش گونه و کرد حلقه گردنش دور را دستش و رها به کرد رو

  بوسید

  نرفته عاقد تا بریم بدو: گفت و گذاشت کمرم پشت را دستش هم بعد و

 و کتی شب االن؟امشب آخه کردم نگاهش متعجب و کردم گرد را چشمهایم

 بود سوشا

 نکن ناز اینقدر خانم عروس باش زود: گفتن و آمدند کنارم به کتی و سوشا

 بود شده ریخته قبل از برنامه این
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 نتونستم دیگر بودم خبر بی من و بود شده ریزی برنامه چیز همه پس

 از بیشتر چیزی به من کنم تخلیه ریختن اشک و زدن لبخند با را احساساتم

 دستهایم اگر حتی وجود تمام با رها گرفتن شآغو در مثل داشتم نیاز این

 بود من برای دنیا آغوش ترین امن این شک بی ولی نرسد کمرش دور به

 االن شب؟ آخر واسه باشه اش بقیه میشه: گفت و کرد زمزمه گوشم زیر رها

 بدم را شدنت احساسی جواب حسابی و درست نمیتونم

 زدم بازویش روی شوخی به و گرفتم فاصله ازش

 میخوام که بدی را بله این زودتر تا بریم پس: گفت و کشاند را ستمد

 بیام در خجالتت از حسابی و بدزدمت

 

 [۲۳:۴۷ ۲۷,۰۵,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 و دادم را بله اول بار همان میدانم فقط شد خوانده صیغه کی نفهمیدم اصال

 همین و دادم سوتی چه فهمیدم پیچید سالن در همه ی خنده صدای وقتی

 رفت در زده هول عروس به اسمم که شد

 باغ در دم فقط بود دیده برایم سوپرایزی و تدارک چه دیگر رها نمیدانستم

 نگران: گفت رها که بذارم تنهایش اینکه به نبود دلم و بودم رادمان نگران

 امشب فقط میرسونم بهت را پسرت صبح نباش
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 سفارش مامان به حسابی نداشت؟ بخواهد تنها مرا شب یک داشت حق

 ماشینش سوار رها با و نگذارد تنهایش ای ثانیه گرفتم قول ازش و کردم

 شدیم

 بی کردم نگاه بهش دقیق و چرخاندم را سرم لواسان ویالی سمت به میرفت

 در هایم خاطره بهترین جزو کشیدن نفس لحظه آخرین تا امشب که شک

 او و میکردم بازی را نز نقش من رها با که بود خوب قدر چه میماند ذهنم

 یک یا همیشه نبودم زن حد این تا ام زندگی در وقت هیچ را مرد یک نقش

 او برای نبودم هیچی اصال نبودم، زن کوروش برای دختر یا بودم دکتر زن

 نفس به اعتماد و میشدم کامل او با من میداد را بودن زن حس بهم رها ولی

 بودنش همسر با بودنش زن با نز اصال میشد کامل نفسم عزت و میگرفتم

 زنی که هم هرچقدر کند رفتار ملکه یک مثل او با مردش وقتی میشد کامل

 زندگی در وقتی ولی میزدم را اول حرف تحصیالتم و شغلم در که باشم

 میکنم پوچی احساس باشم داشته کمبود ام احساسی

 رها؟؟-

 جانم؟-

 بودی؟ چیده را امشب برنامه کی از-

 با وقتی و بگیره عروسی جشن میخواد سوشا فهمیدم که قتیو همون از-

 کردم هماهنگ سوشا با هم بعد و کرد استقبال گذاشتم میون در مادرت
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 نرم و کرد نزدیک لبش به و گرفت دست در را بود پاهایم روی که را دستم

 دیگه ولی میگرفتم عروسی جشن برات باید که هرچند: گفت و بوسید

 نداریم فرصت

 چیز همه نداشتم جشنی که نبود مهم برایم اصال زدم لبخند جانم قعم به

 نمیشد این از تر عالی و بود عالی

 

 و کش و کشیدم عمیقی نفس.....نبود رها شدم بیدار خواب از وقتی صبح

 از را ام گوشی تا شدم خم کمی نشستم تخت روی و دادم بدنم به قوسی

 از افتاد تختم پایین شده پر رپ های رز به نگاهم که بردارم پاتختی روی

 نگذارم ها رز این روی پا تا بود جمع حواسم و آمدم پایین تخت روی

 در دم تا گلها این دیدم و کردم باز را اتاق دربسته و گرفتم را مسیرشان

 بی نه کردم نثارش ای دیوانه لب زیر و زدم لبخند دارد ادامه ویال ورودی

 تر نزدیک و برداشتم قدم.......برساند جنون به را من میخواست رها شک

 ادامه که بود ها رز به نگاهم و شدم خارج ویال از و کرد باز را در و شدم

 های یال با رنگ مشکی اسب یک به چشمم کردم بلند را سرم وقتی نداشت

 به دادم را نگاهم بود اصیل نژاد از اسب.....بود العاده فوق واقعا....افتاد بلند

 بود ایستاده اسب کنار سینه به تدس که رهایی

 کیه؟ برای اسب این رها: گفتم ذوق با

 اومده؟ خوشت:گفت و آمد تر جلو
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 رفتم طرفش به

 آره:گفتم و کشیدم دست اسب های یال روی آروم

 .....هم این هم تولدته هدیه-

 خودم که بود این مهم نبود مهم دیگر اصال دهد ادامه را حرفش ندادم اجازه

  بودم کرده فراموش را تولدم روز

 روی.....بود من زندگی اکسیر عطر این....کشیدم نفس را تنش خوب عطر

 بود؟ چطور سوپرایزم:گفت و بوسید را سرم

 العاده فوق خودت مثل-

 کردم دراز را دستم من و گرفت چشمهایم جلوی و آورد در جیبش از پاکتی

 دهان با پاریس مقصد هب هواپیما بلیط دیدن با کردم بازش وقتی و گرفتم و

  کردم نگاهش باز

 ندم؟ انجام من و بخوای چیزی تو میشه مگه: گفت و بوسید را سرم روی

 نگران دیگه میکشم عذاب منم میشی اذیت موندن اینجا از میبینم وقتی

 میریم هاشو آدم همه میکنیم ترک و کشور این از میریم هم با نباش هیچی

  رادمان و تو و من...هم کنار بسازیم ای تازه زندگی یک تا

 عقب خواستم تا و بوسیدم نرم را لبانش روی و شدم بلند پاهایم پنجه روی

 دار ادامه را بوسه این و کردم قفل پشتم را دستش و نداد را اجازه این بکشم

 خواستنی و گرم همیشه مثل کرد
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 پنجه!!!!!داشتم دوست میشد قرار بی که را ها نفس صدای این من چقدر

 تا کمرم من که بود شده خم رویم جوری و شد تر محکم کمرم پشت هایش

 بود او و چرخاندم را سرم و آوردم می کم نفس داشتم کم کم دیگه بود شده

 عمیقی نفس شد خیره بهم خمارش چشمهای با و کند دل ازم اکراه با که

  و کشیدم

 شدم سوپرایز بود؟واقعا یادت تولدم چطور: گفتم

 بدم یاد را نفره دو سواری بهت میخوام: گفت و فتگر را دستم

 بشیم؟ سوار دو هر یعنی: گفتم و کردم گرد ر چشمهایم

 کردم اشاره اسب به و

 ترسیدی؟ نکنه بله: گفت و داد تکان را سرش قاطع

 خطرناکه ولی خب نه-

 خطرم خود من بابا بیا: گفت و کشید را دستم

 دادم تکیه کمرش به را سرم......یدکش باال را من بعد و شد سوار خودش اول

 میزد حرف برایم و میرفت جاده کنار از آرام....بستم چشمهایم و

 چیه؟ ازدواج خوبیه میدونی نارین-

 چیه؟-
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 دوتایی مثال باشه دوتایی باید چیز همه نداری معنی تنهایی دیگه اینکه-

 حمام ممیری دوتایی میشیم بیدار دوتایی میخوابیم دوتایی میکنیم سواری

 دوتایی

 یک حوش حول فقط فکرت واقعا تو من خدای: گفتم و زدم ای قهه قهه

 میخوره؟ چرخ چیز

 بده؟: گفت و خاروند را اش گونه ی گوشه

 

 [۲۳:۴۷ ۲۷,۰۵,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 عالیه چیز همه تو با: کردم زمزمه و دادم تکیه کمرش به را سرم

  و خوردیم بیرون را ناهار

 میگیرم دوش میرم من اول:گفتم من و ویال برگشتیم شد که غروب

 بیام منم تا کن صبر: گفت و زد چشمکی رها

 نکن هم را فکرش اصال: گفتم و کردم نازک برایش چشمی پشت

 آرام و کشید عقب به و گرفت را دستم راه وسط که حمام سمت افتادم راه 

 دوست همیشه.....کرد ام احاطه درست و داد ام تکیه سرم پشت دیوار به

 رفتارش این من عجیب و روحی چه جسمی چه.....باشه حاکم من بر داشت

 را ام بینی نوک آروم و کشید لبم روی انگشتش سر با.....داشتم دوست را
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 با که رفت نشانه را گردنم روی درست او و چرخاندم را سرم که بوسید

 درست کباب رها شام برای....شدم حمام وارد و دادم هلش عقب به خنده

 رویش را کباب های سیخ و کرد برپا اتش آالچیق باربیکیوی توی و کرد

 که کشیدم ساالد کمی و گذاشتم بشقابم داخل کباب سیخ یک... گذاشت

 نمیخوری؟ برنج چرا:گفت و کرد نگاهم شاکی رها

 میشم سنگین شبه-

 بعدی قاشق و میخور خودش قاشق یک ولی شد خوردن مشغول حرف بی

 چپ میکردم اعتراض تا و میکرد دهانم داخل و میکرد کباب و برنج از پر را

 فنچول: میگفت و میکرد نگاهم چپ

 من کنار و سالن داخل آمد شیشه یک و پیک تا دو با رها که بود شب آخر

 پیک و خورد من سالمتی به را اول یپک.....کرد پلی را دی سی و نشست

 عقدم که روزی سالمتی به را سوم پیک دید را من روزی سالمتی به را دوم

 داشت کم کم....بمونه کنارم همیشه اینکه سالمتی را چهارم پیک و کرد

 و کرد نگاهم خمارش چشمهای با شد پلی قشنگی آهنگ میشد مست

 کنی؟ تشکر ازم میخوای چطور:گفت

 برقص برام:گفت که کردم نگاهش سوالی

 بلدی خوبم بلدی که میدونم:گفت که کردم گرد را چشمهایم

  شدم بلند بحث بدون انگیز خاطره شب این پاس به
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 منی یلدای شب تو آخ

 داشتنی دوست ی دیوونه 

 .....چرخیدم و کشیدم موهایم الی را دستم و عقب رفتم کمی

 داشتنی دوست دیوونه

 کردم زمزمه و لبهایش روی کشیدم دست و جلو رفتم

 نداره غم نداره غم نداره غم تو های بوسه

 را هایم پنجه......زدم چشمک بهش و رفتم عقب من و بوسید را انگشتم نوک

 عقب و جلو آهنگ ریتم با......کشیدم طرف دو به و کردم فرو موهایم توی

 تابم بی وجود تمام با و میکرد نگاهم خاص که بودم خیره او به و میرفتم

 شد بلند اراده بی که کشیدم را دستش و جلو رفتم......بود

 که اش سینه روی را سرم و گذاشتم بلندش و پهن های شانه روی را دستم

  کردم زمزمه......گذاشتم بود ام همیشگی گاه تکیه

 داشتنی دوست دیوونه منی یلدای شب تو

  انار رنگ تو لبای

 یاره جنس که تو های بوسه پیش میاره کم شیرینی

 زدم ضربه قلبش روی انگشتم سر با

 جونی که تو واسه میمیمره دلم دلم دلم مونیمه دل تو بارونی مثل تو
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 کردم حس چرا شد خیره بهم و کرد بلند اش سینه روی از را سرم تاب بی

 !!!!!میبینم؟ خوشرنگش چشمهای توی اشک از ردی

 واست؟ میمیرم میدونی:گفت و گرفت قاب را صورتم اش بزرگ دستهای با

 دادم تکان را سرم

 میدونی که خوبه: گفت کنه شکار را لبام اینکه از قبل

 این به چی همه انگار ولی....زد رقم من برای را دیگه رویایی شب یک باز و

 کنارم رها شدم بیدار خواب از وقتی صبح که بودند کرده حسادت ما شب

 در که را شبهایی از بودم متنفر بودم بیزارم حرکت این از چقدر من و نبود

 همه که انگار نبود حرفی یچه بدون ها صبح ولی میکردم صبح کنارش

 ......باشه بوده خواب یک دیشب

 

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_دو_چهل_قسمت_پایان#

 

 [۰۰:۵۹ ۰۱,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 ببافیم_رویا_بیا#

 سه_چهل_قسمت#

 احمدی_الهه#
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 اینقدر.....بیمارستان رفتم صبحانه خوردن بدون کردم حمام اینکه از بعد

 یک نزدیک ساعت.....بود رفته یادم از رها که بودم کارم و ها مریض سرگرم

 صدای که زدم را ماشینم دزدگیر پارکینگ داخل رفتم که بود ظهر از بعد

 سمتش به لبخند یک با و خونسرد خیلی......شنیدم سرم پشت از را کوروش

 کینه هیچ دیگه نبودم دلگیر ازش دیگه.....کردم نگاهش خیره و برگشتم

 .....بود کرده پر رها را درونیم های خال همه که االن نه نداشتم دل به ازش

 خاله دختر سالم-

 که چشمهاش به زدم زل بدم را جوابش اینکه بدون و زدم پوزخند

 واجبه سالم جواب:گفت

 بعدش؟ علیک که گیریم-

 بودی تر زبون بی قبال افتادی راه نه: گفت و زد وری یک لبخند یک

 را تو رعایت اندازه از میدونی،بیش خودت نبودم ونزب بی وقت هیچ-

 میکردم

: گفت که ماشینم سمت افتادم راه و کردم پشت بهش و گفتم را این

 بگم تبریک بهت میخواستم

  خدا آخه کردم نگاهش خیره و برگشتم طرفش به باز

 !!!!!!بود؟ وقیح اینقدر آدم این چرا
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 انگشتش تا دو سر با و کرد نگاه پایم تا سر به شد تر نزدیک بهم سکوتم با

 دور و گرفت را بود زده بیرون شالم زیر از آزاد که را موهایم پایین

 بیزاری؟ موهات بستن از هنوزم: کرد زمزمه و پیچاند انگشتانش

 قدم یک.....میشد بازدم صورتم توی هایش نفس که بود نزدیک بهم اینقدر

 خونسرد ظاهر به قیافه با را رها چون بود دیر انگار ولی برداشتم عقب به

 دست کف با.....گرفت ای لحظه برای واقعا نفسم.....دیدم کوروش سر پشت

 شازده: گفت و زد کوروش ی شانه به

 را دستم....صورتش توی زد مشت یک رها برگشت کوروش اینکه محض به

 روی را کوروش رها......کردم خفه را جیغم صدای و گذاشتم دهانم روی

 نشی سبز من زن راه سر دیگه که زدم اینو: گفت و کرد خم شینما کاپوت

 ولی کردم را رعایتت امروز نشی صحبت هم باهاش کاری مسائل غیر به و

 بزارم ات زنده نمیدم قول بکنی خوری ه...گ همچین دیگه دفعه

 در و آورد بیرون مشتم توی از را سوییچ و کشید را دستم و اومد سمتم به

 .....شد سوار و بست محکم را در و داد هلم داخل هب و کرد باز را

 حسابی میفهمیدم بلندش های نفس از فقط نزد حرفی هیچ راه توی

 نگیره اوج میکرد سعی که صدایی با و نیاورد طاقت آخر ولی......عصبیه

 خودم خدا خداوندی به ریختی دورت موهاتو ببینم دیگه یکبار نارین: گفت

 میکنم قیچیشون قیچی

 من: گفتم و کردم اهشنگ
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 چشم جز نشنوم هیچی: کشید فریاد حرفم وسط

 .......میزد زنگ فریادش صدای از گوشهام بود زده خشکم صندلی روی

 نشنیدم: گفت کوبید مشت فرمون روی

 و برگرداندم را رویم شد خیره بهم بزرخیش نگاه با که کردم نگاهش سوالی

 صورت به رها که مشتی آن از واقعا ولی.....چسباندم شیشه به را سرم

 داشت نگه ام خانه جلوی را ماشین.....بودم خوشحال بود کوبانده کوروش

 را پایش که بزنم حرف باهاش خواستم و زدم دور را ماشین و شدم پیاده

 را کلید و کردم نگاهش غم با شد کنده جا از ماشین و فشرد گاز پدال روی

 .....کردم باز را در و انداختم در درون

 لبخند با بودن ناهار خوردن حال در سالن در مامان با که رادمان دیدن با

 دلم فشردم ام سینه به و کردم بلند را رادمان رفتم سمتشان به مصنوعی

 شدم شادی غرق شنیدم دهانش از را ماما کلمه وقتی بود شده تنگ برایش

 خندید که زدم اش بینی به را ام بینی نوک و

 ناهار بیا کن عوض را ساتلبا برو: مامان

 باشه-

 ای تکه برایم که حالی در مامان نشستم میز سر و کردم عوض را لباسهایم

 گذشت خوش: گفت میگذاشت سوخاری مرغ
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 کمرنگ را روز یک آن نخواهد رها رفتار که بود گذشته خوش بهم اینقدر

 بود رویا مثل چیز همه خیلی: گفتم اطمینان با پس کند

 شکر را خدا: گفت و زد رضایت روی از لبخندی مامان

 خیابان کنار درست را رها ماشین که آمدم بیرون مطب در از خسته شب

 بهش و کردم پنهان را لبخندم رفت بیرون  تن از خستگی انگار دیدم

 کشید پایین را شیشه که زدم شیشه به سوییچ به و شدم نزدیک

 سالم-

 داد تکان را سرش

 نباشی خسته سالم علیک-

 ممنون-

 شو سوار بیا-

 دارم ماشین-

 من ی خونه میریم بیا سرم پشت پس باشه-

 راهی سرش پشت و شدم ماشینم سوار رفتم و گفتم ای باشه فکر بدون

 از....شد پارکینگ وارد رها و کردم پارک برج روبروی را ماشین.....شدم

 و کردم باز را در من و ایستاد آسانسور رفتم باال پله از و شدم پیاده ماشین

 روی را خودش رها شدیم که خانه وارد......رفتیم اش طبقه به رها همراه
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 راهیه و مبل روی کنارش را کیفم میبارید رویش از خستگی انداخت مبل

 ام مانتو و انداختم تخت وی ور کشیدم سرم روی از را شالم شدم خواب اتاق

 چیده آنجا قبل از مرتب لباسهایم هنوز که رها کمد از و اوردم در تنم از را

 روبروی کردم تن کشیدم بیرون رنگ لیمویی حریر پیراهن یک بود شده

 رفتم بیرون اتاق از و بستم سرم باالی را موهایم و ایستادم آینه

 

 [۰۰:۵۹ ۰۱,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 خاصی ژست با را سیگارش و بود گذاشته روبرویش میز روی را پاهایش رها

 باز را چشمهایش ها پارکت روی هایم صندل صدای شنیدن با......میکرد دود

 و نشست صاف..... نشستم روبرویش و گذاشتم کنارش از تفاوت بی.....کرد

 کنارش به و کرد خالی کریستال جاسیگاری درون را سیگارش خاکستر

 بشین اینجا بیا:گفت و کرد اشاره

 راحتم همینجا-

 خستم خیلی که بیا نکن ناز-

 با که آشپزخانه سمت رفتم و شدم بلند و کردم نازک چشمی پشت برایش

 ببینم اینجا بیا: گفت بلند صدای

 دادم تکان را سرم و ایستادم سرجایم

 بستی؟ موهاتو چرا-
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 نزارم؟ بازشون دیگه نکردی امر مگه: گفتم و دادم باال را ابرویم تای یک

 همان با و کرد متمایل چپش شانه طرف به را سرش و گزید را لبش گوشه

 پرخاش صدای با ولی رفت ضعف حالتش این برای دلم.....کرد نگاهم حالت

 کشید پر خوبم حس و پریدم جا از گرش

 تو آشغال  مردای اون واسه شوهرتم که منی برای نه ببند گفتم نفهم د-

 کن جمعشون گفتم خیابون

 

 کن صحبت درست: گفتم و کردم اخم

  برخورد خانم به اوه اوه-

 دارم کارت بیا: گفت و گرفت طرفم به را دستش

 با و برداشت میز روی از خورد زنگ اش گوشی بزنم حرفی خواستم تا و

 به توجه بی که کردم نگاهش سوالی رفت هم در هایش اخم شماره دیدن

 با من جلوی نمیتوانست که بود کسی چه.....تراس داخل رفت و شد بلند من

 رها امروز هرچند باشم داشته شکی او به منمیخواست دیگر کند صحبت او

 انگار ولی میگذاشتم کوروش رفتار پای به را این من و بود عصبی کمی

 و شد سالن وارد عصبی..........بود کرده مغشوش را ذهنش این از فراتر چیزی

 از را فندکش و سیگار و کرد پرت تراس در کنار کاناپه روی را اش گوشی
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 که کردم تند قدم طرفش به که شد تراس راهیه زبا و زد چنگ میز روی

 وایسا همونجا نارین: گفت عصبی

 ریخته؟ بهمت اینطور که بود کی چی؟ یعنی: گفتم شاکی

 هم هنوز ولی کرد فوت بیرون را نفسش و برد موهایش بین را هایش پنجه

  بود قرمز خشم از صورتش

 !!!بود؟ پدرت-

  رسید مدهان و ذهن به سوال این چرا نمیدانم

 که نکشید ثانیه به و شد باران آتش چشمهایش و فشرد هم روی را لبانش

 افتادم سکسکه به و پریدم جا از فریادش صدای از من و کشید فریاد

 ندارم پدری من نیار من جلوی عوضی اون اسم آخه پدر کدوم پدرممممم-

 یعصب اینقدر را رها بود؟ شده چه ماندم خیره بهش شده خشک همانطور

 کشید فریاد باز صورتم دیدن با که لرزید ام چانه بغض از بودم ندیده

 دیوار به میکوبم سرم بریزی اشک اگر خدا به-

 دستم کف به را هایم ناخن و کشیدم عمیقی نفس و بستم را چشمهایم

 تخت روی از را شالم مانتو اتاق داخل رفتم و کردم پشت بهش و فشردم

 ورودی در طرف به و زدم چنگ را کیفم و مبرگشت و کردم تن و برداشتم

 زمانی تا او ولی بشود رفتنم مانع بودم منتظر کنم باز را در وقتی تا و رفتم
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 و زدم آسانسور دکمه روی بار چند......بود ایستاده جایش سر ببندم را در که

 بشوم تر آرام شاید تا بریزن بگذار نشدم اشکهایم ریختن مانع دیگر

 به من بود سنگین رفتارش برایم آخر ریختم اشک خانه رسمب که زمانی تا

 با فقط نحس امروز ولی بودم کرده عادت بکشد را نازم رها اینکه و کردن ناز

 زندگی او لبخند با من که نمیدانست مگر بودم شده روبرو او بداخالقی

 که شبی نمیدانست دارم؟مگر اعتیاد هایش نوازش به نمیدانست میکنم؟مگر

 است؟ زمستان شود صبح او تن عطر بدون

 مینوشید چایی و بود نشسته مبل روی مامان خانه رسیدم وقتی

 و کشید هم در را صورتش مامان لرزید ام چانه و کردم بغض دیدنش با

 نارین؟: گفت و شد بلند زده هول و بست را کتابش و آورد در را عینکش

 دلداری به االن که بچه دختر یک بودم شده..... شدند سرازیر اشکهایم

 سرم بودم کرده گریه سیر دل یک.....داشت نیاز او امن آغوش و  مادرش

 بودیم شومینه کنار دو هر بود مامان شده دراز پاهای روی

 شدی؟ آروم: گفت و کشید موهایم الی را دستش

 کرده مشوش را اعصابش موضوعی حتما: گفت او و زدم پلک

  کرد؟ اررفت اینطور من با چرا!!! هرچی-

 براش بودی کوتاهه دیوار همون تو: گفت و زد لبخند مامان
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 اسم دیدن با زدم چنگ را ام گوشی و نشستم ام گوشی ملودی شنیدن با

 رهاست: گفتم مامان به رو رها

 باش زود بده جواب نیاورده طاقت: گفت و زد لبخند مامان

 سالم: گفتم و کردم برقرار را تماس

 شد گم ها اتاق راهروی پیچ توی و شد بلند کنارم از مامان

 امشب همین المصب آخه میرفتی؟ میذاشتی امشب باید معرفت بی نارین-

 دارم؟ نیاز بهت که

 اختیار چرا ام شده نازک دل اینقدر من چرا خدایا کشیدم عمیقی نفس

 نیست؟ خودم دست اشکهایم

 نباشم خواستی خودت-

 جلو را ها بلیط کن جمع امشب همین را وسایلت  نارین!! کردم غلط من-

 بمونیم ایران این از بیشتر نمیتونیم میندازم

 افتاد شور به دلم و گرفت طپش قلبم

 شده؟ چی رها چرا-

 نگو هم کس هیچ به کن جمع را وسایلت زود خیلی فقط عزیزم میگم بهت-

  من خونه میای داری بگو هم مادرت به میریم داریم ما که

 ....آخه رها-
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 با اینقدر: گفت نگیره اوج داشت سعی که صدایی با عصبی و آمد محرف بین

 را هامون بلیط ساعت و میزنم زنگ بهت صبح نارین نکن دو به یکه من

 میگم بهت

 باشه: گفتم و کشیدم پوفی

 

 [۰۰:۵۹ ۰۱,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

  میریم داریم ما که بفهمه نباید کس هیچ گفتم بهت نره یادت نارین فقط-

 خدافظ باشه-

 او که بود شده چه کردم قطع را تماس و کردم جدا گوشم از را گوشی

 .....بود بسته یخ دستهایم استرس از بود کرده هول اینقدر

 هرچقدر بودم رادمان و خودم وسایل کردن جمع مشغول صبح به نزدیک تا

 اب و کردم پر چمدان تا سه حال این با ولی نبرم وسایل زیاد میخواستم هم

 شدم بیهوش که نکشید ثانیه به و افتادم تخت روی خسته تن

 و داد دستم را ام گوشی و کرد بیدارم مامان که بود چند ساعت نمیدانم

  گرفته تماس بار چند رهاست: گفت

 نشده ام گوشی ملودی متوجه اصال کشید تیر سرم که نشستم جایم در فورا

 بودم
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 :گفتم درگوشی و کردم صاف را صدایم

 ه؟بل

 بگم؟ چی تو به من نارین-

 میکردم جمع را وسایلم داشتم بودم بیدار صبح تا چرا؟-

  دنبالت میام نه ساعت حدود باش آماده داریم پرواز شب دو ساعت-

 منتظرم باشه-

 میریم داریم بفهمه نباید کس هیچ میگم بهت دارم هم باز-

  خب خیلی-

 اینقدر چرا نمیدانم گرفتم دستهایم بین را دردناکم سر و کردم قطع تماس

 کارهایش این با رها که بود این بخاطر شاید میزد شور دلم و داشتم استرس

 میداد استرس بهم

 چشمم و میرفتیم ایران از دیگر اینکه به کنم فکر خوب چیزهای به بهتره

 تازه زندگی پسرم و همسر کنار در میتونستم و افتاد نمی کوروش چشم در

 و حمام رفتیم رادمان با.....بود اورده رو هم من به آرامش رانگا بسازم را ای

 مدتی گفتم مامان به وقتی کردم مشغول را خودم نه ساعت تا بود طور هر

 وقتی هرحال به کردن باور به کرد تظاهر هم شاید کرد باور رها خانه میروم



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

324 
 

 کنار نفر چهار هر و برمیگشت هم او و میگرفتم تماس باهاش آنجا رسیدیم

 میکردیم زندگی هم

 همراهمان در دم تا مامان گذاشتیم صندوق درون را ها چمدان رها کمک با

 زنگ بهت: گفتم و بوسیدم را رویش و گرفتم آغوشش از را رادمان آمد

 میزنم

 باش خودت مراقب: گفت و کرد بسته و باز را چشمهایش

  شدید تنها هم شما: گفت و ایستاد مامان روبروی و بست را صندوق در رها

 پیشم میان خواهرام پسرم نباش من نگران-

 که داشت دوست هم رها انگار و آمد خوش مزاجم به پسرم این چقدر

 میزد لبخند عمیق اینطور

 میریم: گفت افتاد راه وقتی شدیم ماشین سوار و کردیم خداحافظی مامان با

 بهتره اینطوری میخوریم شام فرودگاه

 ترافیک آن با فرودگاه رسیدیم تا برد زمان اعتیس دو و دادم تکان را سرم

 رفتنمان ساعت به بیشتر هرچه چرا نمیدانم....تهران ساعت آن کننده دیوانه

 میشدم تر مضطرب من میشدیم نزدیک

 رنگت اینقدر چرا: گفت و گرفت را ام کرده یخ دستهای و کرد نگاه بهم رها

 پریده؟
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 نگرانم کمی یک نمیدونم-

 نباش هیچی نگران: فتگ و زد لبخندی

 کنی؟ عجله رفتن توی اینقدر شده باعث چی نگفتی بهم تو-

 نمیخواستی؟ تو مگه-

 سوال-

 رها نده جواب سوال با منو

 زد زنگ بهم رویا دیشب: گفت و داد بیرون سنگین را نفسش

 !!!!رویا؟

 در وضعی چه به صورتم نمیدانم انداخت می تنم به لرز خواهر دو این اسم

 هیچ دیگه و میریم االن ما نمیشه چیزی نارین نترس: گفت رها که آمد

 افته نمی اینها به چشممون وقت

 داشت؟ چیکارت: گفتم لرزونی صدای با

 بهش بود امیدوار هم کردم؟هنوز ازدواج تو با که راسته ببینه میخواست-

 تهدید به کرد شروع شد مطمئن وقتی برگردم

 آمد رفتی تو وقتی دیشب: گفت و کشید صورتش روی را دستش کالفه

 از تا دو با او دیدم که کردم باز را در هوا بی تویی میکردم فکر من اونجا
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 من گرفتن ازم زور به را داشتم ازشون مدرک هرچی دره پشت بادیگارداش

  نیست دستم هیچی آنها از االن

 میشنیدم؟ چی گذاشتم هم روی را چشمهایم

 ایران  دیگه ساعت چند تا کن فکر این به میشه درست چیز همه ولی-

 نیستیم

 گرفتم دستهایم بین را سرم

 میمیرم استرس از دارم بریم زودتر بیا: گفتم و شدم بلند صندلی روی از

 حالم همین نشم هواپیما سوار وقتی تا من

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_سه_چهل_قسمت_پایان#

 

 [۰۰:۴۴ ۰۶,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 چهار_هلچ_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#
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 به.....ایستادیم ها گیت صف در هم ما و داد باربری تحویل را ها چمدان رها

 عرق که را دستهایم کف و بودم خیره میرفت جلو مورچه مورچه که صف

 میدادم بیرون پی در پی را هایم نفس و میکشیدم دستمال را بود کرده

 من؟ بغل بدی رادمان میخوای: گفت و کرد اشاره بهم رها

 راحتم نه-

 سیستم داخل مرد و داد را ملی کارت و ها پاسپورت رها و شد رها نوبت

 ماند صورتش روی و کرد نگاه دقیق رها صورت به و کرد وارد چیزی

 ایست دستور قلبم برداشت را دستش کنار تلفن وقتی و افتاد طپش به قلبم

 رد چشمهایم جلوی از آهسته ها نهصح و آمدند می کش ها ثانیه داد

 شروع مرد با رها نمیشود سابق مثل چیز هیچ دیگر میدانستم من و میشدند

 شان بهانه و کردند پر ها مامور را دورش که نکشید دقیقه به و کرد بحث به

 در پشت ها ساعت.....همین و همین است خروج ممنوع رها که بود این

 دهانم نمیداد را جوابم کسی و نشستم ندبود برده را رها که اتاقی بسته

 خواب به آغوشم در رادمان میزد نبض گلویم در قلبم و بود شده خشک

 اتاق از بسته دستهای با را رها وقتی.....بود رفته خواب بدنم من و بود رفته

 .....رفتم سمتشان به و شدم بلند زده هل آوردند بیرون

 !!!!رها؟!!!!! رها-

  میبارید رویش و سر از گیکالف و خستگی رها
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 شده؟ چی: گفتم و کردم سد را روبرویشان

 میدزدید؟ ازم را نگاهش چرا نداد جوابی و انداخت زیر را نگاهش

 بیوفت راه: گفت و آورد فشار رها به مامور

 پرسیدم مامور از و گرفتم را راهشان جلوی باز

 !!!!میبرینش؟ کجا-

 کنار برین خانم-

 نه یا بره کجا قراره بدونم باید منه شوهر مرد این چی؟ یعنی-

 ندارم اطالع من بپرسید سرهنگ جناب از برید-

 زدن در بدون و کردم تند قدم فورا شدند راهی و زدند کنارم راهشان سر از

 از را اش چایی استکان ورودم با که شدم سرهنگ جناب همان اتاق وارد

 کرد نگاهم سوالی و کرد دور لبش

 پرسیدم میلرزید خستگی و استرس و بغض زا که صدایی با

 بردید؟ کجا را شوهرم-

 شوهرت؟-

 وکجا چیه جرمش بدونم نباید معطلی ساعت سه از بعد شوهرم بله-

 !!!!داشتیم پرواز امشب ما بردینش؟



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

329 
 

 مخدر مواد قاچاق جرم به شوهرت: گفت و شد خیره آغوشم در بچه به

 رسیده من همکاران دست به وزامر که مدارکی با هم االن بوده تعقیب تحت

 شده ثابت جرمش

 چرخید چرخید میچرخید سرم دور دنیا نه که اتاق!!!!!میشنیدم؟ چی

 این آرزویم تنها و...شد بسته رنگ هزار دنیای این روی پلکهایم و چرخید

 را رها بود؟من نیامده خوشبختی من به چرا نشود باز گاه هیچ دیگر که بود

 زندگی هم وکنار هم با میخواستم من اسمش ثلم درست میخواستم آزاد

 توبه بود شده عوض هم او نبود قاچاقچی دیگر که رها کنیم شروع را آرامی

 بود کرده

 روبریم زنی و بودم شوم اتاق همان در هم هنوز کردم باز که را چشمهایم

 آغوشم و دستهایم به بریزد حلقم در را چیزی داشت سعی و بود نشسته

 و فهمید را ام نگرانی زن که شدم هشیار رادمان ندیدن با فورا و شدم خیره

 خوابیده تخت روی پسرت نترس: گفت

 کرد اشاره اتاق آخر تخت به و

: گفت و گرفت را جلویم زن و بشوم بلند کردم سعی و کشیدم راحتی نفس

 دنبالت؟ بیان بگیرم تماس کسی با میخوای بشین نیست خوب اگر حالت

 که هم سوشا نداشتم هم پدری و برادر بود بازداشت که یمداشتم؟رها را کی

 مثل پس کنم نگران و خواب بد نداشتم دوست هم را مامان بود عسل ماه
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 حرف نای رفتم بیرون اتاق از و گرفتم آغوش در را پسرم تنها وقتها اکثر

 نداشتم کردن تشکر و زدن

 و گذاشتم بعق صندلی در را رادمان من و بود پارکینگ در رها ماشین

 و شدم خانه وارد بود صبح رسیدم وقتی شدم خانه راهیه و بستم را کمربند

 نگران هم او کردم تعریف برایش را چیز همه و کردم بیدار خواب از را مامان

 ولی دهد ام دلداری میخواست ولی بارید چشمهایش از اشک هم او شد

 ندارد وجود برگشتی میدانست هم او انگار

 بودند برده را رها که بازداشتگاهی همان رفتم و سپردم دستش به را رادمان

 جواب سری یک فقط نداد را جوابم کس هیچ بود کردن تلف وقت فقط که

 کردند ام راهی اتاق آن به اتاق این از و شد عایدم ته و سر بی

 وکیل باید کنم کاری نمیتوانستم تنها من بود افتاده سوزش به پاهایم کف

 تحمل چقدر مگر من بدن این آخر بود ترکیدن حال در مسر میگرفتم

 که هایی خواب همان از میخواست راحت خواب یک دلم داشت استرس

 میشد وصل خدا به که هایی همان نداشت صبحی دیگر

 بهم خبری هیچ: گفتم فقط مامان های سوال جواب در خانه رسیدم وقتی

 بگیرم وکیل باید ندادن

 سوشا با: گفت و آمد سرم پشت مامان کردم کج ماتاق سمت به را راهم و

 نباش نگران میرسن دیگه ساعت چند برمیگردن کتی با دارن گرفتم تماس

 نیستی تنها کنارتیم همه ما
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 داده هویت بهم که رها بدون من که نمیفهمید کردم بغض حرفش این از

 هیچم؟ بود

 نگاهم که ودب ها ساعت بود سفید سقف به نگاهم و کشیدم دراز تخت روی

 یا ماندن خیره سوزش از چشمهایم نمیدانم و بود مانده خیره همینطور

 بود خیس اشک از قلبم سوزش

 

 [۰۰:۴۴ ۰۶,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 نخوردی هیچی حاال تا صبح از بخور شام بیا: گفت و شد اتاق وارد مامان

 رها به و باشی قوی باید باختی خودتو اینطور که نشده چیزی که هنوز

 نداره را کسی تو از غیر به که اون کنی کمک

 که رهایم از آخ میکرد؟ تازه را دلم داغ مامان حرفهای همه امروز چرا

 کرده حسادت بهش زمونه بود شده دار کس که االن و بود کس بی همیشه

 بود

 نداده ام دلداری اینقدر وقت هیچ حال به تا گرفت آغوشش در را سرم مامان

 درمانده دخترش بخت از هم او انگار بود نگرفته آغوشم در نطورای و بود

 بود شده

 هم سوشا که هاست االن دیگه میگیره را ات بهانه هم رادمان بریم شو بلند-

 برسه
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 میشد پر که بود میزی به نگاهم و نشستم میز پشت و شدم بلند همراهش

 شد سرازیر اشکهایم باز من و ماست و ساالد و برنج و سبزی خورشت از

 دور و شدم بلند جایم از بمونه؟فورا گرسنه میخورد؟نکنه چی رها االن یعنی

 چرخیدم خودم

 میخوای؟ چی نارین چیه: گفت متعجب مامان

 مامان برم باید: گفتم و کشیدم موهایم الی را دستم

 ببرم غذا براش باید است گرسنه رها االن: گفتم و آشپزخانه سمت افتادم راه

 میمونه گرسنه نیست خوب که دانزن غذاهای

 تا گاز سر رفتم و برداشتم ظرفی بالخره تا کردم باز را ها کابینت یک به یک

 کنم پر خورشت و برنج از

 تو بخور شام بریم بیا عزیزم نارین تو چته: گفت و شد مانعم مامان که

 ببینی را رها نمیتونی

 بدن بهش تا میدم را غذا این و اونجا میرم ببینمش نمیخوام-

 من مامان نکن نگاهم: گفتم بغض پر که کرد نگاهم مستاصل مامان

 است گرسنه میخوره چی غذا اون نفهمم وقتی تا من نمیخورم غذا اینجوری

 و میدم پول سربازا این به میرم نمیشم آروم نه یا خوبه حالش نفهمم نه یا

 را غذا این بدن بهش میگم
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 به نگاهم که وقتی تا میزنم فریاد ارمد بفهمم اینکه بدون که نمیدانستم

 بی افتادم زمین روی و شکستم دیگر او دیدن با افتاد ام ترسیده رادمان

 میماندم تنها و میدادم دست از هم را او که شک

 من نمیدانست گرفت آغوش در را رادمان رفت مامان ریختم اشک بلند بلند

 کند دور من از را ترسیده رادمان یا کند آرام را

 تازه همراه نبود تنها اینبار فقط رسید ام ناجی همیشه مثل سوشا ولی

  رفتم خواب به کردن تزریق بهم که بخشی آرام با.....بود آمده عروسش

 که بودم نشده آگاه هنوز شدم بیدار خواب از که بود میش گرگ هنوز هوا

 از یا بود حس این از نمیدانم و آمده ام زندگی سر بر بالیی چه فهمیدم

 راهیه فورا و داد دست بهم تهوع حالت که بودم نخورده چیزی اینکه

 را زندگی این زدم عق و زدم عق و شدم سرویس

 شنیدم دستشویی در پشت از را کتی صدا

 خوبی؟ جان نارین-

 قطع به نفسم وقتی و کردم حبس را نفسم و گرفتم آب شیر زیر را سرم

 هایم ریه مهمان را اکسیژن جمح و آوردم بیرون را سرم بود رسیده شدن

 بود خوب امید داشتن امید یک مثل پیچید وجودم توی خوبی حس و کردم

 رها با من که چیزی آن مثل چیز هیچ دیگه هرچند باشم امیدوار باید آره

 .....نمیشد بودیم بافته رویا
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 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_چهار_چهل_قسمت_پایان#

 

 [۲۳:۳۲ ۰۶,۰۶.۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 پنج_چهل_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 

 دیدم را کتی نگران صورت و کردم باز را در

 چشمهایم برعکس بود شده خشک ولی کنم کج کمی را لبهایم کردم سعی

 بودند خیس همیشه که

 شد بد حالم همین بخاطر نخوردم چیزی.....خوبم-

 کنم حاضر برات چیزی یک بریم بیا: گفت و گذاشت پشتم را دستش

 بخوری

 انداختم صندلی روی را ام شده کرخت بدن و شدم آشپزخانه وارد همراهش

 مرغ تخم از نمیتونستی بودی که بچه یادمه: گفت و یخچال سر رفت کتی

 بگذری زیتون روغن با گوجه
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 آینده به میخواستم همیشه ولی بودم خوشبخت که روزهایی آوری یاد از

 تر تلخ میرویم جلوتر هرچی میدانستم کاش ای دمز تلخ لبخند برسم

 زندگی این میشود

 گذاشت جلویم را سوخاری نان و گوجه مرغ تخم همراه را قهوه فنجان

 بی و درد سر و شد کم ام معده درد تا خوردم ام قهوه با همراه لقمه چند

 پرسید و شد آشپزخانه وارد سوشا لحظه همان شد تمام ام حالی

 خوبی؟-

 دادم تکان ار سرم

 کو؟ زبونت-

 تماس وکیل که دوستم با: گفت و شد خوش سر ام خنده از که خندیدم

 میریم گرفت وقت ها وکیل بهترین از یکی از ده ساعت برای و گرفتم

  میبینمش

 ممنون خوبه-

 بیدارت کن استراحت دیگه کم یک برو: گفت و کشید دست ام گونه روی

 میکنم

 دمش اتاقم راهیه و شدم بلند
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 شده ام زندگی ماهه یک ببینم را رها نتوستم هنوز من ولی گذشته ماه یک

 هم هنوز و دادگاه و زندان و رها وکیل نیازی آقای دفتر برم خانه از اینکه

 خبر برایم ازش و دیده را او بار چندین نیازی....ام نشده دیدنش به موفق

 ها نامه همین من و میدیم نامه بهم نوجوون های پسر و دختر مثل آورده

 تا میشم منتظر و میشینم زندان در پشت میرم روز هر داشته نگهم زنده

 پرونده قاضی بود ممکن غیر این ولی بدهند را رها دیدن اجازه بهم شاید

 من که نمیفهمند قانونه قانون میگفت هم هنوز ولی بود کالفه دستم از اش

 هستم چشمهایش دیدن تاب بی

 میخواستم بود رها دادگاه اولین چون دارم استرس یشههم از بیشتر امروز

 نظر در را ام پژمرده صورت و چشمهایم زیر گودی اگر برسم نظر به خوب

 نارین همان او برای هم من بود رها من برای او هم باز ولی نگیریم

 رفتم بیرون و انداختم دوشم روی را کیفم و کردم سر را ام مغنعه

 خاله و پرستارش با را رادمان و آمد می من همراه هم او آمد سمتم به مامان

 آمدند می خودشان کتی همراه سوشا میگذاشتم فرح

 تر منقطع نفسم و میرفتم باال میرفتم باال را دادگستری ورودی های پله

 دلم میکردم حسش و میرفتم باال میگرفت طپش قلبم و میرفتم باال میشد

 دلم ببینم را روبرویم را او و ببندم را چشمهایم لحظه آن میخواست

 آن با میخواست دلم بکشم بو را عطرش و بگیرمش آغوشم در میخواست
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 از را اسمم میخواست دلم بکشد دست ام گونه روی پهنش و بزرگ دستهای

 بشنوم زبانش

 عقب به برگشتم ناخودآگاه خیلی کشیدم عمیقی نفس و بستم را چشمهایم

 ولی برگرداندم را رویم من و نبود نبود یکس هیچ کردم نگاه را سرم پشت و

 به دیگر که را او دیم میشد پیاده ون از که دیدم را آشنایی قامت آخر لحظه

 نداشت شباهتی هیچ من رهای

  غمگین لبخندم و بود بارونی چشمهایم

 همدمم؟ شده سیگار او از دور که میگفتم؟بگم بهش چی

 چیه؟ از دستها این لرزش بگم

 کنم؟ تحمل هام شونه روی بار نمیتونم رفت وقتی از بگم

 بگم؟ چی نیست سابق رهای دیگه که رها این به من خدایا

 اش شده میخ نگاه این با بگه چی بهم میخواد اون

 نیست؟ شونه چهار هیکلش دیگه چرا نیست؟ سابق رنگ چشمهاش چرا

 ایسته؟ نمی رق و شق دیگه چرا

 شده؟ الغر اینقدر چرا

 زرده؟ و نیست برنز پوستش چرا

 است؟ خورده ترک فرمش خوش لبهای چرا
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 را غم این سنگین حجم نکرد تحمل جونم بی پاهای و بستم را چشمهایم

  است؟ بسته جونش به من جون نمیدونه بگم بهش

 بودم؟ دلتنگش بگم بهش

 برمیگرده؟ کی پس بگم بهش

 هیچ و بود من به نگاهش هنوز او ولی برود راه تا آورد فشار بهش مامور

 بدهیم دست از را ای لحظه میترسیدیم نمیشدیم سیراب کدام

 من نداشتم را رها این دیدن توقع من میشد تر سنگین لحظه به لحظه قلبم

 شکسته هم در و خمیده اینطور نه باشد صاف اش شانه هنوز او میخواستم

 تراشیده را سرش چرا بودند؟ کرده چه حالتش خوش موهای با من خدای

 !!!!!اند؟؟

 پخش.....شدن قطع برای رفت نفسم و شد بدل زجه و هق هق به اشکهایم

 پیچید گوشم در که بود او فریاد و شدم زمین

 شنیدم را صدایش باز که مرسی خدایا بشوم صدایت اون فدای من

 عطر استشمام با مجنون من ولی رساند من به را خودش طور چه نمیدانم

 کردم باز ار پلکهایم الی و کشیدم نفس تنش

 زمزمه و گرفت انگشت سر با را بشه فنا تا میرفت چشمم گوشه از که اشکی

 کرد
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  نریز اشک-

 هنوز من رهای ولی کنن بلندش تا کردن سعی و ریختن رویش ها مامور

  کنن مجبورش کاری به نمیتوانستند نمیخواست اگر و بود قوی هم

 کرد زمزمه گوشم کنار و بوسید و گذاشت ام گونه روی را سرش

 من شو بلند شو بلند دلم عزیز.....داریم درازی راه نارین... باش قوی نارین-

 ببینم هات گونه روی چال تا اومدم اصال اومدم تو لبخند دیدن عشق به

 

 [۲۳:۳۲ ۰۶,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 دیدن با من و خندیدن لبانش همراه هم چشمهایش که دیدم و زدم لبخند

 روی که دادم نشانش را صورتم های چال و شد تر عمیق ندملبخ صحنه این

 کشید دست صورتم

 که کردند پرخاش و کشاندنش عقب به بیشتری خشونت با مامورها اینبار

 شود بلند

 وقتی تا ماند خیره صورتش به چشمهایم من و کشاندش عقب به و شد بلند

 رفتم هوش از آن از بعد و رفت کنار دیدم از که
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 بیمارستان راهیه رها همراهی و دادگاه به رفتن جای به که شد همین و

 است گناه بی او که بگویم همه به میخواستم نمیخواستم را این من....شدم

 است من مرد فقط دیگر من رهای بگویم

 تزریق هایم رگ به و میشد رد لوله از تاخیر با که بود هایی قطره به نگاهم

 و شدن تمام برای بودم تاب بی من و بود آخر های قطره تقریبا میشد

 هم باز میتوانستم شاید دادگاه برگردم میخواستم.....تخت این از خالص

 به دلشان اینبار شاید کنم خواهش هم باز و زندان در دم بروم نه یا ببینمش

 .....رها با دیدار برای بدهند اجازه و بسوزد حالم

 میخواست دلم.....مکشید عمیقی نفس و گذاشتم صورتم روی را دستم

 دستهایش درون دستم و است کنارم االن او کنم تصور و ببندم را چشمهایم

 رها از دفاع برای باشم قوی باید نمیرسیدم جایی به ها بافتن رویا این با ولی

  باشم کنارش باید

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_چهار_چهل_قسمت_پایان#

 

 [۱۶:۲۲ ۰۸,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 پنج_چهل_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

341 
 

 از را صورتم شد قبل از بدتر حالم دیدنش با من و شد اتاق وارد کوروش

 دادم پنجره به و گرفتم رویش

 داده تکان سر برایش انگار نشنیدم مامان از جوابی که کرد سالم مامان به رو

 بود

 آزمایش سری یک فقط شده تمام سرمت: گفت و کرد سرمم به نگاهی

 بدی باید نوشتم واست هست

 پرسید نگران شد نزدیک بهش و شد بلند مبل روی از مامان

 چی؟ برای آزمایش-

 هر به خاله نباش نگران: گفت و گرفت دست در را مامان دست کوروش

 بشه مشخص شدناش بیهوش دلیل باید حال

 داشته مدت این که روحی شرایط بخاطر: گفت و کشید آهی مامان

 هم سرگیجه و تهوع حالت وقت چند این:پرسید و گرفت را نبضم کوروش

 داشتی؟

 پرسید باز که بود او و دادم تکان را سرم

 مرتبه؟ ات ماهانه عادت-

 درون پرو پرو که کردم نگاهش شاکی و شد هم در صورتم سوال این از

 پزشکتم؟ من حاضر حال در بده جواب: گفت و شد خیره چشمهایم
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 ندارم تو طبابت به نیازی-

 اگر خاله حال هر به: گفت و مامان به کرد رو و داد بیرون سنگین را نفسش

 بده بارداری آزمایش باید باشه افتاده عقب اش ماهانه عادت

 ممکن غیر خودش؟این برای او میگفت چه شدم مات اول جمله این از

 !!!!!بود

 با و نشستم تخت روی باشن زده آتیشم که انگار و آمدم در مات حالت از

 تو؟ میکنی زر زر خودت برای چی: گفتم بلندی صدای

 حرف درست باش ساکت: گفت و کرد درشت برایم را چشمهایش کوروش

 بزن

 زدم فریاد مالحظه بدون اینبار

 کثافت توی میخوای من زندگی منو جون از چی-

 سوزشش و شد کشیده داشت سرم که دستم که رفتم پایین تخت روی از

 و بگیرم قرار کوروش روبروی و بکنم خودم از را بند این خشمگین شد باعث

 بگویم

 برنمیداری؟بهم من زندگی منو سر از دست ات هرزه زن اون و تو چرا-

 ساختید من پاشیده هم از زندگی روی خوشبختیتون خونه کردید خیانت

 یهیچ بازم گرفتم شناسنامه براش دادم رشد را پسرم تنهایی خودم نزدم دم

 چرا نگفتم هیچی بازم کرد دسیسه برام خودت از تر کثافت زن اون نگفتم
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 چرا نذاشتی؟ چرا بریم میخواستیم که ما ببینی؟ منو خوشبختی نمیتونی

 چرا دادید؟ لو را رها

 حاال: گفتم بود شده رگه دو که صدایی با و کوبیدم اش سینه به مشت با

 بهم و ببینید منو نکروش با بشین کن تماشا منو حال و بشین خوب

 بزنید زمینم به تونستید بالخره چون باشید خوشحال االن بخندید

  خورد سکندری عقب به  کمی که زدم اش کتف به تری محکم ضربه

 بودم افتاده نفس نفس به  نشستم زمین روی

  نارین شو بلند: گفت و گذاشت ام شانه روی را دستش و آمد کنارم مامان

 طعم داشتم تازه من میارم کم رها بدون من بمیرم بذارید کنید ول-

  میچشیدم را خوشبختی

 کردم زمزمه

 بدون کنیم شروع ای تازه زندگی تا میرفتیم داشتیم میرفتیم داشتیم-

 به زدن گند که هایی این بدون شاهین و رویا و روشنک و کوروش

 ام حامله من میگه و اومده این االن بعد زندگیمون

 بود زده کمرش به را دستش و میکرد نگاهم خسته که کردم نگاه بهش

 را دیگه بچه یک نمیتونم دیگه من میگی؟میفهمی چی میفهمی اصال-

 کامل خانواده باشم داشته خانواده یک میخوام من کنم؟ بزرگ پدر بدون
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 ولی شدم بزرگ پدر بدون خودم من نیست کامل که پدر بدون خانواده آخه

 ستمنی کامل هم هنوز ببینید

 پسر تو وقت هیچ کاش کوروش متنفرم ازت: گفتم و زدم مشت زمین به

 چه زندگیم و من با ببین خوب توئه از دارم زخمی هر نبودی من خاله

 کردی

 ها میشه بد حالت باز نارینم نکن: گفت و کشید کمرم به را دستش مامان

 گلم منتظرته رادمان عزیزم بریم خونه بریم شو بلند

 که داغ با کوروش به کردم رو شدند سرازیر اشکهایم رادمان اسم شنیدن با

 دوستم با خوابم تخت توی اینکه از بعد داشتی توقع: گفتم بود زده قلبم به

 چی که بگم بیام ام؟ حامله بگم بهت و بیام ام حامله فهمیدم وقتی دیدمت

 زنی همچین من بدی؟ ادامه باهام رادمان وجود بخاطر هم تو مثال بشه؟که

 به نیازی من کن سقطش برو بگی بهم که بگم بیام یا نظرت؟ از بودم

 میومدم کنه؟ پدرم میتونه اون و دارم زن االن ندارم باشه تو از که فرزندی

 اولین تونستم من چون سوختی تو نه محتاجم؟ بهت کنی فکر بازم که بگم

 تبه دیگه چون سوختی بدم انجام زندگیم توی بزرگی کار تو بدون بار

 تو از بچه و خوردی دست رو ازم فهمیدی وقتی گرفتی آتیش نبودم وابسته

 بهش همیشه رقیبت؟ نه؟ سوشاست اسم به اش شناسنامه ولی بوده

 عشقم و گذاشتی دست من روی که بود همین برای اصال میکردی حسادت

 اینکه بخاطر فقط نداشتی دوستم وقت هیچ وگرنه کردی قبول را
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 بزنی ضربه بهش میخواستی اینطوری و داره دوستم وار هدیوون او میدونستی

  باختم من خوردم ضربه من فقط وسط این ولی

 خاله: گفت و شد نزدیک بهش کوروش که بزنه حرفی هم باز خواست مامان

 بذاری؟ تنها مارو میشه

 باش حواست: گفت و کرد نگاه کوروش به عصبی بعد و کرد نگاه بهم مامان

 نمیکنم مالحظتو دیگه کنی ناراحتش اگر

 زد زانو روبرویم رفت بیرون اتاق از مامان وقتی و داد تکان را سرش کوروش

 نامرد و پست میکنی فکر که اینقدر بشه اینجوری نمیخواستم من: گفت و

 نیستم

 

 [۱۶:۲۲ ۰۸,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 اب که نیست این نامردی چیه؟ تو نظر از نامردی: گفتم و زدم پوزخندی

 من اتاق خواب تخت توی تا را کاریت کثافت و هم روی ریختی من دوست

 !!!!نمیفهمی تو شدی؟نه من حریم وارد چقدر میفهمی آوردی

 ولی میدی نشون بهم منو باطن تو من برای میمونی آیینه مثل تو نارین-

 سنگین را نفسش و شد بلند.....بشه اینطوری نمیخواستم.....نمیخوام من

 جذاب برام وقت هیچ: گفت و کشید موهایش الی را دستش و داد بیرون

 بودی عاشقم......میزدن تیک باهام ها دختر میرفتم هرجا که حالی در نبودی
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 حد از بیش خودت خدای منو بودی کرده.... میپرستیدی منو جورایی یک

 اعتراض هم باز میکردم محلی کم بهت هرچقدر....بودی کرده بزرگم

 کوچیک خودتو تو نارین نکردی اعتراض کردم انتخی بهت نمیکردی

  تر بزرگ روز به روز را من میکردی

 و کردم پاک صورتم روی از را اشکهایم و کشیدم صورتم روی را دستم

 درک عشقو گذاشتم پا زیر را نفسم عزت خودم من توئه با حق: گفتم

 را خودم هرچقدر کنم محبت بهت بیشتر هرچی میکردم فکر نمیکردم

 میکردم فکر میام چشمت به بهتر میخوای تو که همونی بشم و بگیرم ادیدهن

 من بهتریم زن تر خور سری تو تر آروم هرچقدر باشم مظلوم من هرچقدر

 بودم احمق

 با ابد تا بشم پاگیرت میخواستی نبودی احمق نه: گفت و ایستاد روبریم

 غلطی چه مفهمید که میگذشت رفتنت از ماه یک درست شدم که اینکارات

 پرستارم دنبال بیمار مثل دادم دست از کیو غافل دل ای فهمیدم کردم

 محبت بهم هم باز کنی خشکم ترو هم باز میخواستم بودم دنبالت میگشتم

 که بود وقتها همون کردی خودت زاد خونه منو کارات همون با تو کنی

 نمیگم دبو حرفها این از تر زرنگ و تر زن روشنک ولی برگردم میخواستم

 من ولی فرانسه بریم کرد مجبورم کنه جمع را هرزه منه تونست نه، بده اون

 افتادی فالکت به من بدون تو ببینم و برگردم میخواستم نیاوردم طاقت

 دیدمت وقتی ولی بدی چاک سینه برام بیای میبینی منو وقتی بازم برگردم
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 عاشقم دیگه تینیس مظلوم و ساده دیگه نیستی سابق نارین دیگه فهمیدم

 نبودی

  کردم باز را چشهایم و کردم بازدم بیرون را نفسم و بستم را چشمهایم

 بدم آزارت نمیخوام من: گفت و زد زانو جلویم و بود خیره بهم

 خاله دختر تنها تو باشه هرچی پشیمونم ولی کردم بد بهت میدونم.....نارین

 کن باور اینو ینمبب را شکستنت نمیخوام شدیم بزرگ هم با ما منی ی

 میخواستی تو نمیکنم باور: گفتم و زدم زل چشمهایش توی لجبازی با

 شده عوض روز چند عرض در کنم باور نمیتونم کنی جدا ازم را رادمان

 نمکینم باور زنته و تو سر زیر من امروز حال و بودی من دشمن که تو باشی

  میدی نشون خوش روی بهم داری که

 بهم داری که شدم انگیز رقت اینقدر هم شاید: تمگف و کردم مکث کمی

 میکنی ترحم

 منم انگیز رقت نه: گفت و کشید صورتش روی را دستش و شد بلند کالفه

 هیچ.....میدی جون داری شوهرت برای اینطور که تحسینی قابل تو تو نه

 دارم پسری تو از فهمیدم که روزی و کنم جدا ازت را رادمان نخواستم وقت

 خواستم فقط من برمیگردی بهم اینطوری میکردم فکر چون شدم خوشحال

 باشم پدر رادمان برای
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 من نابودی یعنی رادمان کنار تو بودن باشی پدرش نمیخوام کوروش نباش-

 کم کم میتونم و ترم خوشبخت باشم تر دور تو از هرچی من کن درک لطفا

 کنم ترمیم را زدی بهم که زخمهایی

 پشیمونم که گفتم نارین زخمی چه آخه: تگف و کشید پوفی عصبی

 بت تو زخمی؟کوروش چه: گفتم و شدم بلند و گذاشتم زمین روی را دستم

 کس همه بودی شوهرم بودی پدرم تو بودی من باور همه تو بودی من

 قطع نفسو این شب یک توی ولی بودی نفسم تو کوروش بودی ام نداشته

 باز را زخمم باز پس کنم کمرنگ را تو زخم تونستم رها وجود با من کردی

 نباش نمک و نکن

 نمک نه باشم مرحم میخوام نارین: گفت و ایستاد روبرویم

 چطوری؟: گفتم و زدم پوزخند

 بیرون؟ بیاد رها کنی کاری میتونی: گفتم اینکه تا فشرد هم روی را لبهایش

 نتز خواهر و زن پدر از گناهه؟میتونی بی رها کنم ثابت کنی کمکم میتونی

 برام؟ بگیری را دزدیدند رها از که مدارکی

 بیشتر وتردیدش شد هم در صورتش لحظه به لحظه که دیدم

 فقط تو: گفتم اتاق در سمت رفتم و زدم دورش و شد بیشتر پوزخندم

 عمل تا داری فاصله حرفی

 پیچید گوشم در صداش که دادم فشار دستگیره روی را دستم
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  بفهمه ایدنب کس هیچ ولی میکنم کمک بهت-

 قاطع که چرخیدم سمتش به و کردم رها را در تابید درونم امید نور کمی

 میتونی چطور که میگم و میکنم کمک بهت ولی بفهمه روشنک نباید: گفت

 میکنم را تالشم همه بیاری بدست مدارک اون

 به کمی نور ولی بود ممکن غیر کوروش به داشتن امید هرچند و زدم پلک

 تاباند قلبم

 رفتم بیرون اتاق از و میمونم منتظر: گفتم هشب

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_پنج_چهل_قسمت_پایان#

 

 [۰۱:۵۶ ۱۱,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 شش_چهل_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 

 و سوشا منتظر خانه در....بودم داده دست از را دادگاه اینکه از بودم ناراحت

 روی.....افتاده کذایی دادگاه آن در اتفاقی چه ببینم ممیخواست بودم کتی

 جایگاه باید که دستم بغل صندلی به و نشستم شکل ای کره های صندلی
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 ها صندلی این روی وقت هیچ نشد قسمت....شدم خیره میبود رها

 توی نشسته کنارم درست رها کردم خیال و بستم را چشمهایم....بشینیم

 لبانم روی لبخند ام قهوه ماگ من دست در و است چایی فنجان او دست

 تو اون از تا میکنم هرکاری: گفتم بهش و دادم صندلی به چرخی.....نشست

 بیرون بیارمت

 چی قراره باشم باردار واقعا اگر کردم فکر و کشیدم شکمم روی را دستم

 باید کشاندم عقب به ریشه از و زدم چنگ را موهایم و شدم عصبی بشه؟

  برنمیام پسش از تنها نم رها باشی

 نمیداد آرامش بهم دیگه که صندلی آن روی از فورا و شد بلند زنگ صدای

 سوشا: گفت و زد را آیفون دکمه که کردم نگاه سوالی مامان به و شدم بلند

 بودن کتی و

 ایستادم پنجره به رو دادم تکان را سرم

 وارد نیازی رها وکیل همراه سوشا سرش پشت و شد وارد کتی همه از اول

 شدند

 بود آمده هم نیازی که بود خوب

 استرس نشستم مبل روی کردم تن و برداشتم مبل روی از را حریرم مانتو

  داشتم حضور دادگاه آن در کاش ای داشتم عجیبی
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 که سوشا صدای هم بعد و شد بلند آنها با مامان احوالپرسی و سالم صدای

 طرفم به و زد تلخی لبخند او و کردم بغض دیدنش با میگرفت را من سراغ

 در و شد نزدیک بهم که بود او و نداشتم شدن بلند نای من ولی کرد تند پا

 شدند جاری اجازه بی اشکهایم باز من و کشید آغوشم

 بود؟ شده شکسته چقدر دیدیش؟دیدی: گفتم گوشش زیر

 نباش نگران نارین خوبه حالش-

 میدم جون زره هزر دارم من سوشا نیست نگرانی من حس اسم-

 باشی قوی باید: گفت گوشم زیر باز و بوسید را ام پیشانی

 من از میخواست که چشمهایش به و آمدم بیرون آغوشش از و زدم پوزخند

 نمیشم خوب رها بدون دیگه سوشا نیستم قوی: گفتم و شدم خیره بدزده

 بده خوب خبرای بهم

 را نیازی من و ستنش ام کناری مبل روی و داد بیرون سنگین را نفسش

 تا کردند تعارف بهش کتی و مامان و دادم سالم آهسته و دیدم روبرویم

 بشینه

 بهتری؟: گفت و کشید دست بازویم روی کتی

 نپرسد را احوالم ازم کسی وقت هیچ دیگه که کردم دعا و زدم پلک
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 بهشان و شد وارد شربت سینی با مامان و بودم خیره جمعشان به ساکت

 باید: گفت اصرار با مامان و زدم پس که بودم من فقط این و کرد تعارف

 نخوردی هیچی دیشب از بخوری

 نمیخورم گفتم: گفتم تندی با اصرارش از کالفه

 رفت و گذاشت مقابلم میز روی را سینی و داد بیرون عصبی را نفسش مامان

 پرسید نیازی به رو و نشست من روبروی درست

 رفت؟ پیش خوب شد؟ چی-

 علیه بر چیز همه متاسفانه خیر: گفت و فشرد هم روی را لبانش نیازی

  رهاست

 باند توی دیگه که وقته خیلی و نداشت موادی دارن؟رها مدرکی چه ازش-

 نیست شاهین

 پخش عنوان به کردن معرفی را رها آنها و گرفتن را فروشا خرده از تا چند-

  دادن شهادت و آمدن هم امروز اصلی کننده

 لحظه به لحظه چقدر کشیدم صورتم روی را دستم و شدم بلند بلم روی از

  میشدم تر سنگین

 ..باشه راهی باید: گفتم و ایستادم نیازی روبروی
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 نگیرد اوج صدایم میکردم سعی که حالی در شاکی دیدم را سکوتش وقتی

 بزار پام پیش راهی یه بگو چیزی یه: گفتم

 رها را مواد قاچاق دیگه رها که کنم ثابت باید میکنم را تالشم همه من-

 شاید شده اصالح کنیم ثابت باید بشه خارج کشور از میخواست و بود کرده

  بخوره افع

 پیدا با شاید اونه کاره همه که میدونید میگردم شاهین از مدرک دنبال من-

 کرد آزاد را رها بشه او برعلیه مدارک شدن

 شاید فقط نمیشه آزاد رها لیو خوبیه فکر: گفت بعد و کرد فکر کمی نیازی

  کنه پیدا تعلیق زندان سال چند به حکمش ابد حبس و اعدام از

  کردم زمزمه و کشیدم عمیقی نفس

 هرچند باشه آزاد تا میمونم منتظر باشه زنده که اینکه مهم نیست مهم-

 زندگی این ی ادامه به امید یک برام میشه همین باشه که سال

: گفت سوشا که شدم مسمم بیشتر داستان این وسط شاهین کشیدن برای

 میگذره؟ فکرت تو چی نارین

 داد ادامه که کردم نگاهش گیج

 نمیشه مربوط تو به شاهین از مدارک کردن پیدا باش دور ماجرا این از-

 دادم تکان را سرم خیال بی نداشتم بحث حوصله چون و زدم پوزخندی
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 ببینم؟ را هار میتونم کی پس: گفتم و نیازی به کردم رو

 ببینیش میتونی مالقات وقت چهارشنبه-

 تا میدانستم شک بی ولی کنم چه باید خبر این شنیدن از االن نمیدانستم

 شیرین بسی هم کشیدن انتظار همین ولی میکردم دق انتظار از شنبه چهار

 بود

 و آمد می کش اش دقیقه هر برعکس نگذشت باد و برق مثل برایم روز دو

 برای فقط من و نیامد چشمهایم به خواب روز دو این دقیقه هزار میشد

 خوب میخوردم غذا بودم خوشحال هم کمی و برسم نظر به خوب اینکه

 خودم در مسافری هست ممکن که بود گفته کوروش نبود یادم اصال و بودم

 تابی بی و رها برای گریه و رها به فکر و رها بود شده من ی همه کنم حمل

 رها و رها و رها و رها به عشق و رها برای نتظارا و رها برای

 

 [۰۱:۵۶ ۱۱,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 و شدم دستشویی وارد و کردم تهیه چک بیبی یک مامان اصرار با اینکه تا

 استرس گذاشتم در پشت را بودند کنارم روزها این که کتی و سوشا و مامان

 بد جور یک و بود خوب جور یک بودنش داشتم
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 میگزیدم را لبانم شدم خیره بهش و دادم قرار چشمهایم مقابل را چک یبیب

 گوشه از اشکهایم شد پیدا ثابت خط آن کنار رنگی قرمز خط وقتی و

 !!!!ناخوانده مسافر جوشید چشمهایم

 !!!!پس؟ شد چی نارین: گفت و زد در به مامان

 با و کردند دورم همگی که رفتم بیرون و کردم پاک را اشکهایم و زدم لبند

 ماندن خیره بهم اشکهایم دیدن

 مثبته: گفتم و فشردم دستم در چک بیبی

 یا باشند خوشحال نمیدانستند بود خودم مثل درست العملشون عکس

 ناراحت

 ایشاال خیره باشه مبارک: گفت و گرفت آغوشم در و آمد جلو کتی آخر ولی

 رها مالقات برم تا میشدم آماده باید اتاقم داخل رفتم و زدم تلخی لبخند

 نمیدانستم ولی میشدم نزدیک دیدنش به داشتم انتظار همه این از بعد

 چطور؟ بدهم او به را ناخوانده مسافر این خبر چطور

 بودم گرفته که تصمیمی برای میکرد مسمم بیشتر بودنش ولی

 پرواز سمتش به و انداختم سرم روی را چادرم و شدم پیاده سوشا ماشین از

  کردم

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_شش_چهل_قسمت_پایان#
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 [۱۶:۰۹ ۱۲,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 هفت_چهل_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه

 

 بود شیرین بسی بسته چشم با رفتن برداشتم قدم و بستم را چشمهایم

 آسمانی با که شک بی حالم چه در من اینکه از خبری بی تو کردم تصورش

 ممقد هم ها

 ام آمده کو به کو

 ام آمده مو به مو

 ام آمده او سمت دیدم تو گیسوی تار

 دل دلی ای دل دلی

 

 رسیدم تا گذشت چطور نفهمیدم اصال و دیدنت برای میداد ارور تنم تمام

 نداشتن خبر دیگران ولی ما فاصله بود شده که ای شیشه پنجره آن پشت

 چشمهایم است حس ما رابطه و نداریم نیاز لمس به بودن هم برای ما که
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 دیدمت من و بودی آن در تو که بود ای نقطه همان آن  ماند ثابت ای نقطه

 است آمده ما سر بر چه که کردم فراموش و اشک  و ذوق سراپا شدم و

 

 تو چشمان برد مرا هوش مرا عقل مرا ایمان

 تو ابروی خم مرا میکشد گشتم او دلداده

 نزار من دل سر به سر

 نیار در دیگه را من اشک

 بار یه همین شدم عاشقت

 

 قدم کردی دیوانه مرا هم باز و نشست لبانت روی لبخند و دیدی مرا هم تو

 ایستادم هم باز ولی نداشتم ایستادن نای که من و سمتم به کردی تند

 گفتن برای حرف دنیایی هم چشمانت که تویی به بهت شدم خیره و مقابلت

 آوردم باال را دستم پرداختند گفتگو به هم با اناعضایم تک تک اصال داشتن

 دستم روی را دستم فورا که بودی تو و گذاشتم کذایی شیشه آن روی و

 کردم حست و کردی حسم و گذاشتی

 دوربین لحظه آن اگر و کنم ثبتت میخواستم ببینمت بهتر تا زدم پلک

 ندارم خواب و بیتابم که شبهایی برای میگرفتم عکس هزاران ازت داشتم
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 اشاره و برداشتی تلفن، آن به رسید و خورد سر دستانم روی از دستانت

 گوشم روی و برداشتم بودم تو تابع که هم من و بردارم هم من تا کردی

 جون و را صدایت بشنوم دل و جون با تا بستم را چشمهایم و گذاشتم

  شنیدم ازت را نارین وقتی گرفتم

 زدم لب اختیار بی و

 جانم-

 !!بستی چشمهاتو چرا-

 میترسم-

 برم؟ قربونت چی از-

 نباشی تو و کنم باز چشمام اینکه از-

 ام واقعی واقعی چشماتو کن باز-

 ازم هم تو از دور خندیدن!!!!! بودم؟ نزده لبخند بود وقت چند زدم لبخند

 بود دور

 رها دارم دوستت: گفتم و کردم باز را چشمهایم آروم آروم

 که دیدم  کرد بغض که دیدم دیدم را نگاهش دیدندز من ولی نداد جواب

 که هرکسی به لعنت نشکند من جلوی تا رفت کلنجار خودش با مردانه

 ببینه را ما خوشبختی نتونست
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 رها؟-

 جانم-

 میلرزید صدایش

 داریم ناخونده مسافر یک ما رها-

 میگویم چه بود نفهمیده کرد نگاهم سوالی

 ممیخندید که بود خوش چه و خندیدم

 چشماش که دختر یک میخوام دختر یک اینبار رها....  ام حامله من رها-

 باشه تو چشمای همرنگ

 دادم ادامه هم باز من ولی کرد نگاهم گیج و کرد هنگ که دیدم

 هم با و بیرون بیای باید داری دوستش که میدونم نکن نگاهم اینجوری-

 گرافی سونو میریم ماه ره هم با و بیرون میای....بیرون میای....کنیم بزرگش

 مجبورت و میکنم ویار میکشی دراز تخت روی خسته تو وقتی شب هر منم

 نداشته خونه توی که میکنم چیزی ویار ترجیحا بخری برام و بریم تا میکنم

 سر رها میدونی آخه میشه شروع بعد به دوازده ساعت از هامم ویار و باشیم

 که بودم دردسر براش اینقدر من یول بود سوشا یعنی نبود کس هیچ رادمان

 هر تالفی میخوام االن ولی بکشه نازم که نبود کسی یعنی کردم ویار نه اصال

 بیارم در تو سر را دو
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 رها؟-

 لبهاش روی دیدم را لبخند

 دلم جان-

 عکساش و گرافی سونو میریم میشم تر سنگین روز هر من و بیرون میای-

 و دست قربون تو و گرفتیم براش که میآلبو تو میچسبونیم هم با و میگریم

 ابروهام بین میکشی دست تو و میکنم اخم من بعد میری کوچولوش پای

  میرم هم تو قربون میگی

 استرس از نمیخوابیم صبح تا زایمان برای بریم باید فرداش که شبی هم بعد

 تو و بیمارستان میریم هم با هم بعد تو به من و میدی دلداری من به تو

 هم بعد میگیری یادگاری عکس ازم عمل اتاق داخل برم اینکه از قبل

 از دری آن پشت تو اینکه امید به منم و میمونی عمل اتاق در پشت منتظرم

 دخترمون نره یادت رها ولی پشتمی کوه مثل تو چون نمیترسم هیچی

 دبای تو کنی بغلش باید تو همه از اول ببینه را تو باید اول آمد دنیا به وقتی

 بیام بهوش من تا بمونید منتظر هم با بعد و کنی حسش

 و شکستم و شدم خسته بافتن رویا از دیگه گذاشتم شیشه روی را سرم

 گرفت باریدن هایم اشک

 کرد زمزمه گوشی در و چسباند ام پیشانی به را اش پیشانی

 کنی بزرگ دخترمون هم من بدون که هستی قوی اینقدر میدونم نارین-
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 نیستم هیچی تو بدون من نیستم قوی دیگه یستمن رها نه-

 یا حکمم باشم کنارت نمیتونم وقت هیچ دیگه من باش بین واقع نارین-

 باشه اعدام میدم ترجیح که ابد حبس یا اعدام

 کشیدم جیغ

 را داشتن مرد خوب طعم داشتم تازه.....من.....دل سنگ نگو نامرد نگو-

  میچشیدم

 کن گوش نارین هیس-

 کشیدم جیغ باز

 نمیدم گوش-

 آنها دوی هر به رو که باشم آرام تا داد تذکر و شد نزدیک بهمان ماموری که

 کشیدم فریاد

 نمیفهمه؟ کس هیچ چرا نمیتونم-

  کاری هر بخوره افع بهت تا میکنم کاری هر من رها: گفتم و رها به کردم رو

: گفت بود داده اش پیشانی به که چینی آن با و کشید هم در را صورتش

 چیه؟ منظورت

 بیرون بیای تو تا میگذرم هم خودم از شده شنیدی که همین-
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 [۱۶:۰۹ ۱۲,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 شده تمام مالقات وقت کرد اعالم مامور

 غرید گوشی توی بود زده سرخی به صورتش کرد نگاهم عصبی رها

 شنیدی؟ نارین میکنی بیجا تو-

 زد فریاد گوشی توی باز که شدم بلند و کردم ای خنده

  نارین نیار در بازی دیوونه-

 چیکار میخوای بینم کن صبر: گفت و شد تر دیوانه او و خندیدم هم باز

 کنی؟؟؟

 هیچی عزیزم هیچی-

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_هفت_چهل_قسمت_پایان#

 

 [۰۱:۴۷ ۱۴,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 هشت_چهل_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 مدیاح_الهه#



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

363 
 

 رها صورت حالت از فقط و نشنیدم دیگر و گذاشتم جایش سر را گوشی

 باز بروم گونه این نیامد دلم و کردم اش عصبی اندازه از بیش فهمیدم

 من نمیرسونم خودم به آسیبی رها نباش نگران: گفتم و برداشتم را گوشی

  خودمم مراقب بیشتر هم قبل از پس میدم رشد دارم را تو امانتی االن

 و بوسیدم شیشه پشت از را انگشتانش تک تک روی و بردم جلو را سرم

 درون و رفتم عقب و شدم بلند و گذاشتم جایش سر را گوشی کشیدم عقب

 من رهای جاخوردم میدیدم که ای صحنه با و شدم خیره چشمهایش

 که مردی!!!!من فروش مواد مرد من خشمگین مرد!!!!بود خیس چشمهایش

 که کارهایی به کرد وادارم که مردی!!!!کرد متهدید ام بچه با

 به بود شده نازک دلش اینقدر عشقم از االن مرد همین!!!!!نمیخواستم

 است کرده سرایت چشمهایش

 

 شد میخواست دلم که اون تو عشق با من دنیای

 شد حساس رابطه این و کردی رو احساستو
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 بود وقتی کاش ای گذشت راحتی همین به مدت هم این از بعد ما دیدار

 بیشتر میبردم بهره بودنش از بیشتر میدانستم را هایمان لحظه قدر بیشتر

  میبوسیدمش بیشتر میگذاشتم اش شانه روی سر

 به که طور همین....آمد طرفم به دیدم با بود منتظرم ماشین بیرون سوشا

 سوشا کردم گوله دستم روی و کشیدم سر از را چادرم میرفتم طرفش

 شد خیره بهم دقیق و یستادا روبرویم

 بهتر کمی حاال حال همان با بودم همان من ببیند صورتم در چه میخواست

 !!!!!همین تر دلتنگ کمی و تر دل به خون کمی و تر شاد کمی و

 همان رد کشاند ام گونه روی تا چشمم ی گوشه از را اش اشاره انگشت

 !!!!را هایم اشک

  میکنه کمک گفت کوروش سوشا: گفتم و گرفتم را مچش

 چی؟ یعنی: گفت و کشید هم در را صورتش سوشا

  انداختم باال شانه

 برام میاره گیر را دزدید رها از رویا که مدارکی بتونه اگر گفت-

 شد تر غلیظ اخمش

 میخواد چی مقابل در و-

 کشیدم هم در را صورتم هم من
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 !!!!هیچی-

 زد پوزخند

 نداره امکان د؟نخوا چیزی بکنه کاری کوروش!!!!هیچی-

  کنه جبران میخواد شاید نمیدونم-

  زد کمرش به دستی کالفه

 جبران فکر به بخواد که بکنه اشتباهی ممکنه نداره باور وقت هیچ کوروش-

 باشه

 گرممه بشیم سوار بریم حاال دارم قبول خب آره-

 که سوشا به و گذاشتم عقب را چادر و کیف و گرفتم جا جلو صندلی رو

 اون نه: گفت خونسرد که کردم تعریف کوروش حرفهای بود ظرمنت هنوز

 اصال یا رفته یادش االن تا باش مطمئن گفته چرتی یه و شده جوگیر موقع

 شده پشیمون

 کشیدم دندان زیر را لبانم و کشیدم هم در را صورتم حرفش این شنیدن با

 دممیکر اقدام خودم باید کرد حساب کوروش روی نباید بود سوشا با حق

 اطمینان بهش اصال اصال و بگو من به حتما زد زنگ بهت کوروش اگر: سوشا

 و تو طرف بیاد ممکنه غیر و زنشه خر اون میدونم من که چیزی نارین نکن

  رها
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 ندارم و نداشتم اعتماد بهش هم خودم: گفتم و دادم تکان تند تند را سرم

 باشه بوده حقیقت حرفش ممکنه گفتم فقط

 تا نمیداد را جوابم انگار هم ماشین کولر حتی بودم شده کالفه گرما از

 برای دلم میدید را من کم روزها این آغوشم در پرید رادمان خانه رسیدم

 بود شده تنگ میگذروندیم دوتایی هم با روز کل که روزهایی

 

 او رها مالقات رفتم که بعد هفته من و نیفتاد اتفاقی هیچ و گذشت هفته دو

 ولی رفتم مالقاتش برای هفته دو هر روز آن از من و ببیند مرا که نخواست

 ببینه من نداره دوست که گفته نیازی به معرفت بی نیامد دیدار برای هم باز

 ازم نارین میخوام که گفته رفته دیدارش به من اصرار به که سوشا به ولی

 وکالت نیازی به بعدش هفته باز و کنه عادت ندیدنم به میخوام بکنه دل

 من دادن طالق برای داده

 جلویم و آورد برایم را برگه نیازی که وقتی به میرسم بگم که روز آن از

 کنم امضا گفت و گذاشت

 چیه؟:پرسیدم

 طالق دادخواست-

 شد هم در صورتم

 چی؟ یعنی-
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 برای من به داده وکالت رها: گفت خونسرد آخر در و شد خیره بهم کمی

 طالقتون کارهای

 خیره میکردن نگاهم نگران که کتی و مامان به و گشتمبر و کردم سرفه

 نشنیدم: گفتم و شدم خیره نیازی به و چرخاندم عصبی را نگاهم و شدم

 برگه تردید بدون و کنه سکوت تا بردم باال را دستم بزنه حرفی خواست تا

 اتاقم داخل رفتم و شدم بلند و کردم اش پاره پاره و برداشتم را میز روی

 روی را رنگم مشکی شال و پوشیدم و کشیدم بیرون مانتویی کمد ازتوی

  رفتم بیرون اتاق از و برداشتم را کیفم و چادر و انداختم سرم

 نارین؟ میری کجا: گفت و دوید دنبالم مامان

 کنم مشخص عقل بی اون با تکلیفم میرم-

 باش خودت فکر به هم کم یک نارین نرو-

 میده معنی هچ کارا این ببینم برم میخوام نه-

 به راندم و شدم ماشین سوار گذاشتم سرم پشت را هایش غر غر و مامان و

 حقی چه به رها گفتم بیراه بد زمان و زمین به زندان خود تا و زندان سمت

 !!!!!میکرد؟ دریغ من از را خودش

 

 نیست انصاف ولی باشه شدم فراموشت شاید
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 نیست صاف تو جز هیچکی با دلم میدونستی تو

 

 [۰۱:۴۷ ۱۴,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا یاب

 پیاده نکردم پارکم بودن نامنظم به توجهی اصال و کردم پارک را ماشین

 موبایلم باید که بعدی سرباز به رسیدم و گذاشتم سرم پشت را سرباز و شدم

 دیگر گذاشتم میز روی را موبایل و بزند حرفی ندادم اجازه میدادم تحویل را

  بودم برگشته دعوا با و بودم آمده هفته هر بس از میشناختند را من همه

 دیدنم با بگوید مالقات برای را رها تا نگهبان افسر اتاق به رسیدم وقتی

 نمیاد که میدونی: گفت و کرد اخمی

 بهش و برید نمیرم اینجا از مالقات نیاد تا: گفتم و دادم باال ابروم تای یک

 تکتون تک چشمای جلوی و اینجا میام بنزین لیتر یک با دیگه دفعه بگید

 !!!!رسیدید که من دیوانگی به دیگه میزنم آتیش خودم

 برگشت نامه یک با بعد کمی و رفت و شد بلند و کشید پوفی نگهبان افسر

 کند راضی را من میخواست نامه یک با زدم پوزخند

 کردم باز را نامه

 خودت به نه یاسیب  مطئنم و داری دوست رادمان چقدر میدونم نزن بلوف-

 نمیرسونی جنینت به نه
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 .....کردم زمزمه را نامرد

 بده کاغذ یه: گفتم و برداشتم را میز روی خودکار

 گذاشت مقابلم کاغذی اخم با

 

 :نوشتم برایش را شعری

 نفسهاتو نبض

 چشماتو رویا

 نمیبازم ساده

 نو از بزار عشقم

 تو با من روزای

 بازم شه تکرار

 بزن رویایی حرفهای

 تکرارین اگر حتی

 ام تو رویای غرق من

 من قلب تو شو تکرار

 تو آتیش از میسوزم دارم تو از دور که دیدم
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 تو پیش اینجا برگشتم موند قهر نمیشه دیدم

 

 دادم را برگه و کشیدم باال را ام بینی میماند جا برگه روی اشکم های قطره

 رفتم بیرون اتاق از و نگهبان افسر دست

 بدون و گرم اتاقک توی که سربازی دست دادم تومنی ده تا ده در جلوی

 کن پخش همه بین: گفتم و بود نشسته کولرش

 شدم تر مسمم بکنم میخواستم که کاری برای

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_هشت_چهل_قسمت_پایان#

 

 [۱۵:۱۱ ۱۵,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 نه_چهل_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 سیامک با و کردم روشنش و آوردم در داشبورت داخل از را اره گوشی

  گرفتم تماس

 :گفتم شد وصل وقتی
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 نارینم سالم

 داری؟ چیکار علیک-

 کنی؟ کمک رفیقت به نمیخوای-

 جوری؟ چه-

 میگم که آدرسی این به بیا دیگه ساعت یک

 باشه-

 وارد یوقت و رسیدم تاخیر کمی با افتادم راه و کردم پیام برایش را آدرس

 دیدم تابلویش تیپ آن با را او شدم وی پارک کافه

  نشستم روبرویش هم من نشست جایش سر تفاوت بی و دید را من

 دادی؟ سفارش چیزی: گفتم و کردم بهش نگاهی و برداشتم را منو

  نه-

 آبمیوه یک من: گفتم و دادم تکان دست خدمت پیش برای و بستم را منو

 کیک و چایی منم: گفت که شدم خیره سیامک به و میخورم طبیعی

 شد دور ازمون خیر به روز گفتن به و نوشت را ها سفارش خدمت پیش

 چرا: گفت و شد متمایل سمتم به و گذاشت میز روی را دستهایش سیامک

 اینجا؟ بیام گفتی
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 بده شهادت دادگاه بیا-

 میکنم اینکارو رها برای. میام-

  هرچیزی کار خونه ماشین پول میدم بهت بخوای هرچیزی منم خوبه-

 نکش رخم به پولتم ندارم نیاز چیزی: گفت که برخورد بهش که انگار

 بخردت ویا کنه تهدیدت نمیتونه کسی بدونی خواستم فقط نکشیدم-

 دکتر خانم نیستم خریدنی-

 نمیدونم فقط کنم پیدا مدرک شاهین از میخوام: گفتم و انداختم باال شانه

 کنی؟ مکمک میتونی جوری چه

 میشه ناراحت بفهمه رها-

  باشه؟ زندان های میله پشت عمرش آخر تا رها نمیشی ناراحت تو-

 خب چرا-

 کن کمکم پس-

 میخوای؟ چی باشه-

 کنه نزدیک بهش منو بتونه که هرچیزی یا تلفن و آدرس-

 چید میز روی را هایمان سفارش لحظه همان و کرد فکر کمی
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 لبم روی لبخندی بودنش یخ از و خوردم کمی و کشیدم جلو را ام آبمیوه

 حال چه در رها االن داد بغض به را جایش لبخندم لحظه همان ولی نشست

  میخورد؟ چی بود؟اصال

 بهتر زودتر هرچه هستم منتظر: گفتم و شدم بلند فورا

 سوپر وجلوی شدم ماشینم سوار رفتم و گذاشتم میز روی اسکناس تا چند

 شاگردش کمک با را همه و خریدم تابستانی های میوه و ایستادم میوه

 گرفتم تماس داشت خوبی غذاهای که رستورانی با و چیدیم صندوق درون

  پرسیدم و

 کنی آماده برام میتونی غذا پرس چند دیگه یکساعت تا-

 کباب تا ده جوجه تا ده پرس ۲۰: گفت و کرد فکر کمی

  میام دیگه یکساعت خوبه-

 بالخره و کردم را درخواست همین و گرفتم ماست هم دیگه رستوران یک با

 زندان به رسیدم و کردم جور و جمع تا و کنم جور غذا دست صد تونستم

  بود گرسنه رها که شک بی بود عصر چهار ساعت

 و آمد بیرون سربازی که زدم ضربه زندان بسته در به و شدم پیاده ماشین از

 میخوای؟ چی:گفت

 بیاره ماشینم از را ها میوه و غذا بیاد یکی هیچی-
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 ام دیوانه میکرد فکر کرد نگاهم کمی

 نمیشه-

 بیاد بگو نگهبان افسر به برو نمیشه چی-

 بست را در

  آوردم میوه و غذا میگم دارم کن باز زدم فریاد و کوبیدم در به عصبی

 آمدند در جلوی به سرباز با نگهبان افسر بعد دقیقه پنج

 دنبال بود رفته فورا که نداشت زندان ذاهایغ از خوشی دل هم سرباز انگار

 نگهبان افسر

 پوفی بود نشده عوض شیفتش هنوز و بود صبحی همان که نگهبان افسر

 با است جوجه و کباب دست صد: گفتم و کردم اشاره ماشینم به که کشید

 کنم جور نتونستم دیگه بیشتر میوه

 چی یدانستنم  داد تکان را سرش داشت هم لبخندی اخمش با همراه

 بگوید

 راببرید غذاها و بیادکمکت بگو حسینی به برو: گفت و کرد اشاره سرباز به

 داخل
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: گفتم و رساندم نگهبان افسر به را خودم فورا شد خالی ماشینم وقتی

 غذا باز ناهار برای هم فردا بگید بهش و برسونید را ها میوه این بهش......رها

 میارم

 فقط ماست قوانین خالف نکنید را اینکار: گفت و کشید پوفی نگهبان افسر

 بیارید براش مالقات ساعت توی را نیازش مورد وسایل میتونید

 .....شدم ماشین سوار برگشتم و دادم تکان سری ناچار و گزیدم را لبم

 جواب که گرفتم تماس باهاش نشد خبری سیامک از دیدم وقتی بعد روز

 گوشی و دادم بیرون سنگین را نفسم.....گیر پیغام روی رفت آخر در و نداد

 زنگ ام گوشی لحظه همان که نشستم مبل روی و گذاشتم میز روی را

 فورا سیامک اسم دیدن با و گرفتم چشمهایم جلوی و زدم چنگ فورا خورد

 دادم جواب

 الو؟-

 بودی گرفته تماس سالم-

 کردی؟ پیدا چیزی بپرسم میخواستم آره-

 شده آب اصال نیست اونجا ولی دارم شاز آدرس سری یک من راستش-

 شایعه حتی ندارن خبری ازش هم ها بچه از کدوم هیچ زمین توی رفته

 رفته ایران از که شده

 گفت که کشیدم آهی
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 که دخترش طریق از میتونی کردم فکر خیلی من دکتر خانم نکش آه-

 بری پیش هست هم خودت همکار

 بکشونیمش که نداریم مدرکی هیچ جرمی؟ازش چه به جوری؟ چه آخه-

 دادگاه

 باشه راهی باید کن مشورت وکیلت با نمیدونم-

 نداری کاری باشه:گفتم حوصله بی

 کنم پیدا ازش آدرسی تا میگردم دنبالش هم باز میکنم بتونم هرکاری من-

 لطفت از ممنون-

 بود سیامک با حق شدم نیازی دفتر راهیه و شدم آماده و کردم قطع تماس

 اشهب راهی باید

 شد بلند و زد لبخندی دیدنم با و کرد نگاهم اش منشی شدم که دفتر وارد

 دکتر خانم سالم: گفت و

 هستن؟ سالم: گفتم و دادم تکان را سرم

 کردم اشاره نیازی اتاق به و

 کنم هماهنگ بدید اجازه

 

 [۱۵:۱۱ ۱۵,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا
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 جناب بفرمایید:گفت دبع ای دقیقه که ایستادم منتظر و رفتم عقب قدمی

 هستن منتظرتون نیازی

 شدم وارد و زدم اتاق در به ای تقه و کردم زمزمه لب زیر ممنونی

  شد بلند دیدنم با نیازی

 کر اشاره و آمد طرفم به هم او و کردم سالم بلند

 

 [۰۲:۲۳ ۱۸,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 پنجاه_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 از و اتاق در طرف رفت هم او و نشستم و کردم تشکری بشینم لمب روی تا 

 نشست روبرویم و برگشت و کرد قهوه تا دو درخواست اش منشی

 دکتر خانم هستید خوب-

 ممنون خیلی-

 خدمتم در من-

 بگیریم؟ افع براش میتونیم چطور حالیه؟ما چه در رها پرونده-
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 سردسته به را آنها ونیمبت اگر میگفت کردم صحبت پرونده بازپرس با من-

 رها پرونده به میتونه خیلی برسونیم هست شاهین همان که باند این اصلی

  شاهین گردن بندازیم را ها گناه اکثر میتونیم کنه کمک

 هستم دنبالش یعنی کنم پیدا شاهین از آدرسی نتونستم هنوز من خب-

 قضا از که منه خاله پسر زن روشنک دخترش ولی نشدم موفق هنوز ولی

 هست هم پزشکی چشم پزشک

 بدید آدرس: گفت بعد کمی و کرد درشت را چشمهایش نیازی

 و مطب بیمارستان، آدرس و برداشتم جلویم میز روی از کاغذی و خودکار

 دادم نیازی دست و نوشتم را روشنک خانه

 البته میکنم رسیدگی من خوبه: گفت و انداخت برگه به کوتاهی نگاه نیازی

 بتونه شاید شهادت برای شده اظهار بعدی دادگاه برای هم امکسی دوستش

 کنه کمک بهش کمی

 همین نخوره بهش اعدام حکم فقط نیازی آقای-

 میکنم را ام سعی همه من-

 .......شدم بلند و کشیدم پوفی

 کوروش کرد اظهار دادگاه به را روشنک دادگاه طریق از نیازی وقتی بعد روز

 بودم کرده باز ماجرا به را روشنک پای من چرا که بود شاکی و گرفت تماس
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 مدارک میدونم من نارین: گفت بهم بود خطرناک اش شغلی آینده برای که

 نکنه اظهار را روشنک بگو وکیلت به فقط کجاست

 کنم اعتماد بهت چطور بشم؟اصال خونه اون وارد چطور میگی؟من چی-

 بدم یحتوض برات تا بیا نیست بیمارستان روشنک امروز-

 بدون بود اتاقش داخل کوروش....بیمارستان رفتم و شدم آماده زود خیلی

 چشم روی از را اش عینک دیدنم با که شدم اتاقش وارد اش منشی به توجه

 شد بلند و برداشت

 میگم تبریک: گفت و کرد نگاهم دقیق و ایستاد روبرویم

 دارم عجله-

 داد دستم را کلید و برد شلوارش جیب داخل را دستش و داد تکان را سرش

 تونستی؟ چطور-

 روشنک دست داد مدارک این بره اینکه از قبل رویا خودمه خونه کلید این-

 گاوصندوق داخل خواب اتاق توی

 ۱۳۵۷ هم رمزش و گاوصندوق کلید اینم: گفت و داد دستم هم دیگه کلید

 یادته هنوز اگر تولدم تاریخ

 کجایید؟ شما: گفتم و کردم پشت بهش و زدم پوزخندی
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 مهمانی بریم قراره روشنک با نه ساعت حدود بری کی که میزنم زنگ بهت-

 برنمیگردیم شب دو از زودتر و

 نارین؟: گفت که در سمت افتادم راه و دادم تکان را سرم

 ایستادم

 باش خودت مواظب میزنم زنگ بهت-

 من برای او نبود الزم....نکردم هم تشکر حتی آمدم بیرون اتاق از تفاوت بی

 گفت سوشا که همانطور کرد اینکارو همسرش نجات برای بود نکرده کاری

 نمیداد انجام کسی برای کاری توقعی بدون

  

 او و بودم کوروش تماس منتظر و بودم نشسته آماده شب هشت ساعت از

 بهم را کردن ترک را خانه اینکه خبر پیام که بود نیم نه ساعت دقیقا

 همراه رادمان و مامان رفتم بیرون اتاق از و برداشتم را چمسویی سریع.....داد

 ......بودند رفته بیرون هایم خاله

 برم دزدکی اینکه بودم نکرده کارهایی همچین حال به تا داشتم استرس

 از را جرات و دل این بودم کرده تغییر چقدر.....بدزدم چیزی و کسی خانه

 داشبورد جلوی از دستمالی ودب کرده عرق دستم کف.....بودم آورده کجا

 پارک کوروش خانه از تر پایین کمی را ماشین......کردم خشکش و برداشتم

 را کلید و انداختم اطراف به نگاهی اش خانه در جلوی....شدم پیاده و کردم
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 از شدم وارد و کشیدم عمیقی نفس.....کردم باز را ودر چرخانم قفل درون

 در پشت رسیدم تا رفتم االب را ها پله شدم رد حیاط همان

 به را در و کردم باز را در و چرخاندم قفل درون را بعدی کلید......واحدشان

 کلید و کشاندم دیوار کنار را دستم....بود تاریک جا همه.....دادم هل عقب

 پوزخند!!!!!!قرمز....شد روشن ها کناف زیر هالوژنی های چراغ که زدم را برق

 پا خوابشان اتاق طرف به و گرفتم گاز حرص از را لبانم......نشست لبانم روی

 دیدم صندوق گاو درون پاکتی بود گفته کوروش که همانطور.....کردم تند

 عکس تا چند.....تخت روی ریختم را درونش محتویات و آوردم بیرونش

 گرفتم تهوع حالت بود خون در غرق که دختری برهنه جسد دیدن از......بود

 تا چند!!من خدای.....بود ایستاده اسلحه یک با سرش االیب درست شاهین

 که گرفتم چشمهایم جلوی را آنها از یکی بود داد قرار انگار که بود هم برگه

 یکی و شاهین اسم با نوشته را ای محموله جایی به جا ساعت و جا دیدم

  دیگه

 رمس و پریدم جا از ام گوشی صدای با که پاکت داخل ریختم را همه سریع

 شد قطع ای ثانیه برای نفسم و کشید تیر

 دادم را کوروش جواب و کردم آزاد را نفسم

 کجایی؟-

 آمدم بیرون خواب اتاق از

 کردم پیدا را مدارک شما خونه-
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  میاد داره و فهمید کجا از نمیدونم روشنک نارین کن عجله-

 من نمیرسه من به: گفتم و زدم پوزخندی و بستم سرم پشت را خانه در

 میرم دارم

 کن عجله فقط باشه-

 

 [۰۲:۲۳ ۱۸,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 جیب درون را گوشی و کردم قطع را تماس و گذراندم سریع را حیاط طول

 گذاشتم بیرون در از پا که همین و کردم باز را حیاط در و انداختم مانتویم

 پیچید مشامم درون سیگار تلخ و تند بوی رفتم فرو ای سینه درون سر با

 روبرویم غول آن به و برداشتم عقب به قدم یک و کشیدم هم در را صورتم

 شدم خیره

 داشتید تشریف خانما خانم کجا: گفت و زد لبخندی

 اون اول: گفت و کشاند و گرفت را بازویم که بشوم رد کنارش از خواستم

 برو بعد بده نیستو تو واس که پاکتی

 و شدم خیره چشمهایش درون نسردخو خیلی ولی بودم ترسیده اینکه با

 ندم اگه و: گفتم

 میخاره تنت انگار نه: گفت و کرد ای خنده
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 کارام این عاشق من: گفت و خاراند را ابرویش ی گوشه

 ولی نبودم پناه بی اینطور حال به تا بودم ترسیده برداشتم عقب به قدم یک

 بفهمه نمیگذاشتم

 زد داد عقب به رو

 خارهمی تنش خانم بیا کریم-

 درخت پشت از خودش از تر گنده یکی که ماند خیره سرش پشت به نگاهم

 آمد بیرون ها

 کریهی لبخند باز که رفتم عقب قدم یه باز و دادم فرو سختی به را دهام آب

 اگر آخه زد سرم به فکری که بگیره را دستم خواست و شد نزدیک بهم و زد

 برنمی دستم از کاری و ودب خوانده ام فاتحه دیگه میشد ملحق بهش کریم

 دست از باز را داشت را ام زندگی و رها نجات حکم که مدارکی باید و آمد

 کفش جای به که پایش روی پا پاشنه با گرفت را دستم تا پس میدادم

 انگار میدویدم فقط غفلتش از گذاشتم فرار به پا و کوبیدم بود پایش دمپایی

 میشدم اول باید رها دادن نجات برای میشدم اول باید من و بود دو مسابقه

 .....بخاطرش میگذرم خودم از گفتم

 ولی شدم اصلی خیابان وارد و زدم بیرون کوچه از بودم افتاده نفس نفس به

 ایستاده مسافر منتظر که دیدم را تاکسی اینکه تا میدویدند دنبالم هم هنوز

 بیوفت راه کشیدم فریاد و ماشینش داخل پریدم فورا بود
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 راه میکنم خواهش: گفتم بغض با که کرد نگاهم کرده هنگ راننده ولا

 میدم بهت بخوای پول هرچی بیوفت

 و برگشتم.....فشرد گاز روی پا و انداخت جا را دنده و آمد در گیجی حالت از

 خیلی ولی میزد نفس نفس و بود ایستاده کریم همان که کردم نگاه عقب به

 رسید بهش موتور با بودم ردهک ناقص را پایش که یکی آن زود

 میکنم خواهش برو زودتر: گفتم راننده به رو

 ننداز دردسر به را ما خانم بابا ای-

 بتونی اگر هان؟ میخوای پول چقدر افته نمی اتفاقی شما برای نباش نگران-

 بهت بخوای هرچی میکنم رو و زیر زندگیتو بدی نجات مخمصه این از منو

  برو فقط میدم

 داد ماشینش به بیشتری سرعت که آمد خوشش حرفم زا انگار

 کوروش دیدم تا و  آوردم بیرون جیبم از کالفه میخورد زنگ مدام ام گوشی

 زدم فریاد و کردم وصل

 آدم من واسه پستی خیلی کثافت بهت لعنت کوروش تو به لعنت-

 بودم زنت من آشغال ام تو خاله دختر من کثافت میفرستی

 کجایی بگو فقط نارین نزن حرف هیش هیش-

 زدم فریاد
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 قبرستون-

 برسونم بهت خودم تا کجایی بگو نکن لج نارین-

 سوشا خانه سمت میرم گفتم و دادم بهش را بودیم که خیابانی اسم

 سرنشین دو کدام هر که موتوری تا دو وای ای کردم نگاه عقب به و برگشتم

 آمد می سرمان پشت داشت

 هم راننده کنند متوقف را ماشین کردند یسع و شدند نزدیک بهمان وقتی

 ترسید

 کوچه داخل بپیچ-

 نوشتم را ماشینش پالک شماره و دادم بهش را پاکت داد گوش حرفم به

 پاکت این برسونی بهم پاکت تا میگیرم تماس باهات: گفتم و گوشیم داخل

 را من ببینن برو و کن پیاده کوچه همین توی من شوهرمه منو جون حکم

 شو دور اینجا از میتونی تا فقط دنبالت نمیان کردی پیاده

 نمیزارن ات زنده گرگها این دست بیوفتی آبجی چی خودت پس بابا ای-

 نالیدم خسته بود افتاده رعشه به بدنم ترس از

 رسوندی دستم به پاکتو که بعد ببر خودت با پاکت این فقط نیست مهم-

  باش مطمئن میدم بهت خواستی هرچی
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 فورا من و داشت نگه خیابان گوشه را ماشین و داد تکان گرانن را سرش

 رفت و داد گاز هم او و دویدن به کردم شروع باز و شدم پیاده

 جواب سوشا ام همیشگی ناجی شدم منتظر و گوشم دم گذاشتم را گوشی

 بده

  سوشا: گفتم و ترکید بغضم کرد زمزمه گوشمم درون را نارین تا

 شده؟ چی نارین-

 سوشا زنن حرف-

 گفتم سختی به بودم افتاده نفس نفس به

 دنبالم موتوری تا چند برسون را خودت..... خیابان االن من کن گوش-

 ان روشنک آدمای هستن

 نگرانی به زد دامن این و کردم احساس سوشا صدای از را ترس و استرس

 خودم

 خودم هست جوری هر میوفتم راه االن همین من نارین من خدای وای-

 میرسونم هتب

 برایم دویدن برای نایی دیگر جیبم درون دادم سر و کردم قطع را گوشی

 خیابان طول بودیم شان خانه نزدیک که بود سوشا به امیدم فقط بود نمانده
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 بود این بدتر آن از و میترسیدم ها کوچه داخل بروم اینکه از و میدویدم را

 میرسید اتوبان به خیابان این که

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_پنجاه_قسمت_پایان#

 

 [۱۷:۳۹ ۱۸,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 یک_پنجاه_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 

 عقبم به و برگشتم میشد تر نزدیک لحظه به لحظه هایشان موتور صدای

 خواستم دارن قرار ام قدمی یک در سرم پشت درست دیدم که کردم نگاه

 یقه پشت از شان یکی که بیفزایم هایم قدم سرعت به و برگدانم را سرم

 لگن توی بدی درد و خوردم زمین به پشت با که کشاند و گرفت را مانتویم

 همانی افتادم ام ماهه چند جین یاد که بود لحظه آن انگار و پیچید شکمم و

 زندگیم روشن نقطه همان عطف نقطه شده که

 توی موتورها چراغ که ببینمشون تا کردم بلند را سرم.....پیچیدند جلویم

 زد چشمم
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  بودیم اتوبان کنار بریدگی توی درست

 بودم کرده لگد را پایش که بود همانی زد زانو جلویم یکی

 میکنیم ولت هم ما بده مدارک میگم باز: گفت و زد خندی زهر

 داد ادامه و شد خیره سرتقم چشمهای توی

 باش عاقل پس ینمیر بیرون زنده ما دست زیر از باش مطئن-

 بهشون و بیارم کم بود ممکن وگرنه نبود پیشم مدارک که بودم خوشحال

 بدم

 موندم ساکت و زدم زل چشمهایش توی باز

 حرفش به باید الل خیر نه: گفت دیگه نفر سه به رو و چرخاند را سرش

 بیاریم

 کامل طرفم به هنوز و بود نیامده بیرون دهانش از کامل هنوز جمله این و

 زود خیلی که کوبید دهانم به دست پشت با سنگینی ضربه که بود نگشتهبر

 چشیدم دهانم درون را خون طعم

 آورده بدست بالخره را مدارک چون خندیدم خندیدم نبودم ناراحت ولی

  بدم نجات را رها میتونستم بودم
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 که کوبید صورتم توی تر محکم را بعدی ضربه و شد تر جری ام خنده از

 را استخوانهایش شدن خورد صدای قشنگ شد خورد ام ینیب کردم حس

 شنیدم

 و خندیدم هم باز ولی شد سرازیر چشمهایم از نهایتش بی درد از اشکم

 زندان میکشونم پدرشو هم خودشو هم بگو روشنک به: گفتم

 آمد می بیرون ام بینی و دهان از خون میزدم حرف که همانطور

 میگفت که مانطوره نشست چپم گونه روی اش بعدی مشت

 کنه نگاه صورتت به نکنه رغبت مردی هیچ دیگه میکنم کاری-

 میگفت که شنیدم را یکشون صدای

 دردسر برامون ببینه یکی تابلوئه اینجا شمشادا پشت ببرش کن بلندش-

 میشه

 پشت برد کشان کشان و کرد بلندم زور به و گرفتند را مانتویم یقه و

 کرد تمپر خاک و گل روی و ها شمشاد

 میشیم بیخیالت هم ما کردی چیکار مدارک بگو: گفت و زد زانو کنارم کریم

 میدم قول

 را مدارک که بودم شادی غرق لحظه آن من!!!!!میداد؟ قول کی به کی!!!!!قول

 درد همه آن با حتی بودم آورده بدست
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 کرده قائم لباساش زیر حتما بزاره نمیتونه جایی: گفت اشون دیگه یکی

 که کاری فکر از من و شد کج کمی لبش بود صورتم به صورت هک کریم

 ام سینه به را دستش وقتی شدم منزجر و لرزید تنم بکنن میخواستن

 زدم زجه و کردم بدنم حائل را دستم کرد نزدیک

 نزن دست من به-

 و سیگار بوی و شد تر نزدیک بهم میداد مرگ صدای هاشون خنده صدای

 داد دست بهم تهوع حالت و پیچید مشامم درون عرق

 فکر چیه؟ نظرت: گفت و آمد پایین آروم و برد فرو گردنم درون را دستش

  نه؟ خوبیه

  داد جر و گرفت را مانتویم باالی ضرب به میگفت که همینطور

 زدم فریاد

 کثافت نزننننننننن دستتتتتت من به-

 خورد دهانم به باز بعدی ضربه که

 کرد نزدیک صورتش به را سرم و رفتگ ریشه از را موهایم و شد خم

 درون خسته و نزدم دم باز ولی سوختنه حال در سرم میکردم احساس

 شدم خیره چشمهایش

 کردی؟ چیکار مدارک بگو بزن حرف-
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 کرد بیشتر را موهایم کشش و شد جری که دادم تکان راست و چپ را سرم

 به لگد با و زمین روی کرد پرتم و زد صورتم به هم سر پشت ضربه چند و

 بعدی و بعدی لگد و پاهایم به بعدی لگد و کوبید بازویم

 کنم محافظت شکمم از کردم سعی و زدم چمپاتمه خودم توی

 توی و نمیرسید کسی گوش به که هایی زجه میزدم زجه من ضربه هر با

 میشد گم ها ماشین های بوق و صدا

 حرفم به ونستننت کردن هرکاری من نزدن حرف از شدند خسته آنها انگار

 رفتند و کردند رهایم همانجا ناچار و بیارن

 مچ درد از ولی بشوم بلند تا کردم سعی و گذاشتم زمین روی را دستم مچ

 ام سینه که زدم سرفه تا چند افتادم گریه به و رفت هوا به جیغم دستم

 یافت جریان بیشتری شدت با خون و سوخت بیشتر

 آن با و.....نکردم پیدا را ام گوشی ولی کردم مانتویم جیب توی را دستم

 را سرم خسته و کنم نگاه اطرافم به نمیتوانستم درناک و زخمی چشمهای

 می بهوش وقتی و میشدم بیهوش ها فیلم مثل کاش ای گذاشتم زمین روی

 بودند کنارم مامان و سوشا و بودم بیمارستان در آمدم

 روی لبخندی شنیدم ار ام گوشی زنگ صدای که افتاد هم روی چشمهایم

 نشست لبم
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 روی را دستم باشم شده کور که انگار نداشت دیدی هیچ که چشمهایم

 کردم پیدایش بالخره که رفتم پیش صدا سمت به و کشیدم زمین

 به را گوشی و زدم را اتصال دکمه و کردم باز سختی به را چشمهایم الی

 پیچید گوشم درون سوشا نگران صدای که چسباندم گوشم

 کجایی بگو فقط کجایی نارین خدا یا-

 و شنیدم را ماشینش ترمز صدای که نکشید دقیقه به و دادم بهش آدرس

 نداشتم شدن بلند نای من ولی ماشینش درهای شدن بسته و باز صدای بعد

 صدای خورد زنگ ام گوشی وقتی که هایم شمشاد پشت من بگویم که

 شنیدم را میدوید طرفم به که را قدمهایش

 

 [۱۷:۳۹ ۱۸,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 باور انگار صدایی هیچ نشنیدم صدایی هیچ بعد و شد قطع سرم باالی صدا

 افتاده روز این به که نداشت باور باشم لوس و ساده دختر همان من نداشت

 ام

 خورد زنگ گوشهایم درون اش نعره صدای بعد کمی و
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 من خون از و هست هنوز هست هنوز ام ناخوانده مسافر که شکر را خدا

 چسبیده دنیا این به دودستی که انگار است معجزه مثل بودنش میمکد

 میدانستند معجزه یک را این همه دیدم من که آسیبی حجم آن با باشد

 به رها به من به بیمارستان خود تا و بیمارستان رساندم سوشا شب آن

 و نیاورد طاقت انگار آخر در و داد ناسزا فحش زمان به زمین به خودش

 !!!!من مهربان سوشای کوبید فرمان روی را سرش

 روشنک و کوروش از و نیاوردند طاقت دیگر اینبار سوشا نه و مامان نه

 ترد این کمی ولی کردند ترد خانواده از کل به را ها آن و کردند شکایت

 خوبی یک شکایت این فقط نداشت اهمیتی من برای دیگر و بود دیر کردن

 مامان چون میزد را رادمان قید باید کل به کوروش که بود این آن و داشت

 پذیرفت راحت هم کوروش گرفتیم پس را شکایتمان شرط همین به من و

 دست من ولی داشت اهمیت اندازه از بیش برایش اش شغلی موقعیت چون

 آن دادن به و کشاندیم دادگاه به را روشنک نیازی کمک با نبودم بردار

 بگیریم برایش را را زندان حکم نوانستیم دادگاه به مدارک

 برایش همانجا و رساند دستم به بیمارستان درون راننده مرد که را مدارک  

 به دلش احوالم دیدن با انگار نمیکرد قبول که دادم دستش و نوشتم چکی

 بود سوخته حالم

 لیخی بود کرده بزرگی لطف من به پذیرفت اصرار کمی از بعد بالخره که

 بزرگ



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

394 
 

 

 هایش دادگاه از کدام هیچ توی من و رها آخر دادگاه......رهاست دادگاه امروز

 اول مثل هرچند یافته بهبود کمی صورتم......کنم شرکت بودم نتوانسته

 هنوز که مزاحم چسب آن و ام بینی عمل از بعد مخصوصا نشده

 نریزیخو برگشته دیدش عمل بار چندین از بعد هم چشمهایم....درگیرشم

 بود بهتر اش تاری کمی لیزر و عمل تا دو با که چشم شبکیه

 زد صدایم مامان

 تازه وقتی نیست گذشته شادابی به دیگر میکردم حس...رفتم بیرون اتاق از

 مدتی شاید االن ولی انگیزه و امید از پر زندگی حس از بود پر بود برگشته

 رفت نمی هم روی پیاده صبحها حتی بود

 در کردم نقدش فقط همیشه من کشیدمش آغوش به و شدم نزدیک بهش

 داشت دوستم شرط بدون او که صورتی

 ....میکردند صادر را حکمش امروز....بود رها ساز سرنوشت دادگاه دادگاه این

 کن کمکمون خدایا تو امید به خدایا

 قرار رها سر پشت دقیقا دوم ردیف صندلی روی دادگاه در وقتی اینبار

 تصمیم دیگری کسای زندگیمان برای بود قرار آخر....کرد یخ تنم گرفتم

 است بسته امروز حکم به نفر چند زندگی نداشتند خبر که کسایی....بگیرن

 ای ناخوانده مسافر نه داشت وجود منی نه رها بدون شک بی



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

395 
 

 خیره بهش و شدم بلند جایم از فورا شد دادگاه وارد سرباز تا دو با رها وقتی

 شدم

 بود عصبی و گر سرزنش نگاهش......بود من میخ نگاهش اول همان زا هم او

  میخندید صورتم اجزای ی همه دیوانه من من ولی.....لطافتی هیچ بدون

 زد لب و کرد نگاهم دقیق و ایستاد من ردیف به رسید وقتی

 کردی؟ چیکار خودت با-

 دادم جواب مجنون من

 نداره ارزشی من جون تو جون برابر-

 را مرگ انگار بود غمگین چشمهایش ولی شد نرم سختش صورت که دیدم

 میلرزاند را دلم و میزد فریاد

 سر و رفت جلوتر و گرفت ازم نگاه ولی میدم نجاتش که بگویم میخواستم

 نشست جایش

 

 [۱۷:۳۹ ۱۸,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 ولی !!!!گناهه بی رها نمیفهمید کس هیچ چرا.....بودم گیج و میکرد درد سرم

  بود داده ای دقیقه ده تنفس قاضی بود او برعلیه چیز همه
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 رها شبیه چشمهایش عجیب که دیدم را مسنی مرد آمدم می بیرون وقتی

 رفت بیرون و دزدید نگاه که کردم نگاهش دقیق و ایستادم مقابلش بود

 داد کتی و من به و آمد کیک و آبمیوه با سوشا و نشستم سکو توی

 روشنه دلم من نباش نگران: گفت و کرد لمس را بازویم کتی

 برای نمیچرخید زبانم حتی بود تاریک تاریک نبود نبود روشن دلم من ولی

 بود شده صادر قبل از حکمش انگار خواستن خدا از یا کردن دعا

 روشنک هم االن بررسی حال در مدارک نباش نگران: گفت و آمد نیازی

 زندان سال چند به رها حکم نممطمئ و شهادت برای میاد شاهین دختر

 میکنه پیدا تعلیق

 فرار میخواستم که جوری بود سنگینی فضای ولی کردم زمزمه را امیدوارم

 محیط آن از کنم

 سوشا که شدم بلند فورا آمد می باال ها پله از که دیدم را مسن مرد آن

 میری کجا: گفت

 برمیگردم: گفتم و بردم باال را دستم

 کنارم از خواست و شد خیره بهم دیدنم با که ایستادم دمر روبروی و رفتم

 نه؟ پدرشی: گفتم که بگذره
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 ایستاده حرکت از که دیدم را او و چرخیدم من و بود رسیده من پشت

 پدر پدر پدر: گفتم و شدم نزدیک بهش قدمی

  دیره؟ نمیکنی فکر اومدی؟ چرا: گفتم و کردم ای خنده

  بود حسی هر از خالی نگاهش چرخید

 کرد باز لب

 پشیمونم-

 زدم فریاد

 تو زندگیش به زدی گند تو ببینی؟ چیو اومدی پدر آقای دیره خیلی دیره-

  پروردتو دست ببین بیا آره انداختیش روز این به

 شدند نزدیک بهم ترس با نیازی همراه به کتی و سوشا

 زدم فریاد باز

 روزش به چی هوست بخاطر ببینی اومدی میکنن سالخی پسرتو دارن-

 پا و دست وجدانت عذاب توی عمرت آخر ی لحظه تا وارم امید آره آوردی

 بزنی

 نارین آروم: گفت و شد نزدیک بهم سوشا

 بود شده رگه دو هایم فریاد از صدایم
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 عشقم، دارن باشم؟ آروم چطور: گفتم و کردم پاک دست پشت با را اشکم

 .....میگرین ازم امیدم شوهرم

 من: گفت و کرد اهمنگ شرمنده رها پدر

 اینکه امید با بازم رها چی؟ شما چی؟ تو: گفتم و دهد ادامه ندادم اجازه

 خالف میخواست کرد کمک درخواست ازت اومد پیشت اومد کنی قبولش

 مالش بود سهمش بود پدرش برای که ای کارخونه مدیر بشه و کنار بزاره

 برو االنم گفتی؟ چی بهش کردی؟ چیکار شما بود

 بودند شده جمع دورمان مردم

 باشن حاضر که میبینی اینجا را نفر چند: گفتم و کردم اشاره جمعیت به

 بسپارنش و بگذرن؟ خونشون هم از جونشون از فرزندشون از زن یک بخاطر

 کی؟ گرگ همه این بین کنن رهاش خدا امید به

 باش آروم هیش:گفت و بوسید را گوشم زیر و گرفت آغوش در را سرم سوشا

 زیزمع

 از بودن خسته نداشتم نایی دیگر....کردم پنهان اش سینه درون را سرم

 نفهمیده اش زندگی از هیچی....بود کرده رها حق در زمونه این که نامردی

 یک و عشق طعم میخواست که هم االن جوونی نه بود کرده کودکی نه بود

 بود کرده حسادت زمانه بچشد را خانوادگی زندگی
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 دور ازمون و بگیرم آب براش میرم من: گفت کتی نشستم که نیمکت روی

 شد

 متفکر که دیدم روبرویم را نیازی و برداشتم سوشا سینه روی از را سرم

 میکرد نگاهم

 ببینمش دقیقه چند فقط کن کاری یه: گفتم

 میکنم بتونم هرکاری: گفت و کشید اش ریش به دست

 عاشق دکتر خانم شید بلند: گفت خوشحالی با و آمد دقیقه ده از بعد و رفت

 کلی که شو بلند شده همه دادستان و سرباز و قاضی زد زبان که عشقتون

 دادن رضایت تا گذاشتم گرو ریش و زدم حرف

 کنم تشکر ازش کردم فراموش که داشتم ذوق اینقدر شدم بلند خوشحالی با

 دستاندا اتاق....بود آنجا رها که اتاقی به رسیدیم تا دویدم دنبالش فقط و

 صندلی روی رها و بود نشسته میز پشت پرونده دادستان شدیم که وارد....

 بودند ایستاده سرباز دو هر کنارش و روبرویش

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_یک_پنجاه_قسمت_پایان#

 

 [۱۶:۲۳ ۱۹,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 دو_پنجاه_قسمت#
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 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 با و رفتم پیش فورا  میکرد نگاهم داشت چشم همه آن که نبود مهم برایم

 که چشمهایش به اول.....شدم خیره بهش و گرفتم قاب را صورتش دستهایم

 نداشت را زندگی رنگ و انرژی آن دیگر

 شد بلند و گفت اوهومی دادستان

 خورد سر رها صورت روی از دستم

  باشید بیرون:گفت سرباز دو هر به رو دادستان

 پنج: گفت رها و من به رو دادستان رفتند بیرون و کردند اطاعت هم آنها

 بیرون که همینطور و افتاد راه خروج در سمت به و دارید وقت دقیقه

 باشه هواستون داره بسته مدار دوربین اتاق این: گفت میرفت

 در را رها  اتاق شدن خالی محض به بودم تکشان تک مدیون من که وای

 هر که پیراهنی آن دیگر بودم تنگ دل....کشیدم بو را تنش و کشیدم آغوش

 باز که شکرت خدایا نمیداد را او بوی هم میخوابیدم و میگرفتم بغل شب

 کنم لمس را تن این بودم توانسته

 با چرا: گفت و شد خیره صورتم به و شد جدا ازم و بوسید را سرم روی

 کردی اینکارو خودت
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 بزنیم خوب رفهایح بیا: گفتم و بستم را چشمهایم

 نارین: گفت و نشاند خودش کنار هم را من و نشست و داد تکان را سرش

 جانم-

 بخون برام-

 !!!چی؟-

 میده آرامش بهم صدات بخون-

 ....اما-

 میده انرژی میده امید بهم خوبه خیلی صدات نیار اما-

 اینقدر چرا داشت؟؟ بغض همش چرا بود؟؟ آمده من مغرور رهای سر بر چه

 !!!!بود شده تهشکس

 زدم لب و گذاشتم اش شانه روی را سرم

 ببین را ما آینه در نازنین ای نازنین ای

 چین افتاده آینه در ها چهره صد این شرم از

 ایم برده در جان که گفتی حادثه باد تند از

 ایم مرده خود در که دیریست بردنی در جان چه اما

 نبود ما با ای خانه هم دروغ و درد جز به اینجا
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 نبود تنها کسی هرگز من مثل من غربت در

 دادم ادامه و بردم فرو اش سینه درون را سرم و افتادم هق هق به

 نداشت تعبیری که خوابی بس و بود سرابی هجرت

 فشرد اش سینه درون را سرم بیشتر او و کوبیدم اش سینه به

 جا به میماند قصه این ما مرگ یمن به تنها

 یننازن ای نازنین ای

 شدم جمع خودم در بیشتر من و بوسید را سرم روی

 اینجاست؟ مسافرمون: گفت و گذاشت شکمم روی را دستش

: گفت و داد تکیه دیوار به را سرش شدم جدا ازش اکراه با و زدم لبخندی

 همیشه بشه بزرگ تنها من مثل نذار نذار، تنهاش.....ها باشی مراقبش نارین

 باش کنارش

 هم با و بیرون میای رها هیش: گفتم و گذاشتم شدهان روی را دستم

 میکنیم بزرگش

 

 برگشتی دیگه میکنم حس را مرگ من نارین: گفت و بست را چشمهایش

 نداره وجود

  نگو: گفتم و زدم هق
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 حجاب: گفت و گرفت دست در را دستهایم و کرد جدا دیوار از را سرش

 میاد بهت

 

 موهاتو داشتم دوست همیشه: گفت و کشید صورتم اشک رد روی را دستش

 روز یه هست فرصت میگفتم روز هر یعنی نشد قسمت وقت هیچ ولی ببافم

 افتم می گیر جایی هیچین نداشتم خبر میبافم

 ام تکه تکه داشت انگار میپاچید هم از را من درون از حرفهایش با داشت

 و رویا همه آن با بدی دست از را عزیزی چشمت جلوی سخته چقدر میکرد

 نداشتیم وقتی االن ولی بودیم بافته رویا را بودن هم با کلی ما امید

 بردم باال را ام مغنعه و کردم پشت بهش

 بود ریخته آزاد دورم و بودم نبسته هم االن حتی را موهایم

 صورتش به و کرد جمع دستش درون و رساند موهایم به را دستش آرام

 اشک فهمیدم عمیقش های فسن از من و کشید بو و کشید بو و کرد نزدیک

 نبود محکم و قوی رهای دیگر بود شکسته رها را ریختنش

 کرد زمزمه که بود او االن و

 میبافی رویاتو من مثل تو

 میبافی موهاتو من دست با
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 گفتم من اینبار و بود انکار قابل غیر صدایش و دستش لرزش

 میشینم پنجره این پشت من

 میبینم تو چشم توی را بارون

 داغونم قلب با نکن زیبا

 میدونم را بازی آخر من

 باشیم جدا هم از بخواهیم حیف

 گفت گوشم زیر و گذاشتم ام شانه روی را سرش

 ام توهمخونه با وقته خیلی من

 میبافی رویاتو من مثل تو

 میبافی موهاتو من دست با

 

 [۱۶:۲۳ ۱۹,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 بافتم پایین آن با تا خواستم و دادم تشدس و آوردم در را موهایم کنار گیره

  ببندد را

 را نفسم و کشیدم دست رویش گذاشت ام شانه روی را بافتم و بست

 شد خیره بهم و ایستاد هم او شدم بلند و دادم بیرون سنگین
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 درون را لرزون حلقه و کشیدم اش گونه روی و کردم دراز را ام دست

 دیدم چشمهایش

 رادمان و مامانت دست بود اعدام برام امروز حکم راگ بده قول بهم نارین-

 بکشی منو مرگ انتظار و بمونی نمیخوام بری ایران از و بگیری

 شد طاق طاقتم کشیدم جیغ

 نکن تکرار اینقدر کن بست-

 هیش نارینم هیش: گفت مسمم و چسباندم خودش به و چسبید را بازوهایم

 تعلیق بهم نیست اعدام حکم که ایشاال بکشی مرگم انتظار روز هر نمیخوام

 به دیگه بدونم بزار باشه راحت خیالم من بزار نمون برو بود اگر ولی میخوره

 میکنم خواهش ازت میکنه تالفی کثافت اون شاهین نمیرسه آسیبی تو

 آخر نفس تا و میمونم نمیرم جا هیچ: گفتم و کوبیدم اش سینه به را سرم

 تعلیق حکم گرفتن برای میکنم تالش

 و تر عقب رفتم عقب و شدم جدا ازش نشدم حرفی هیچ منتظر دیگر و

 بود من با نگاهش باز او و شدم خارج اتاق از و کردم باز را در و در به رسیدم

 بافته او دستهای با که موهایی و دارش خش صدای او نگرانی و او فکر و

 بود من همراه بود شده

 دوید سمتم به دیدنم با سوشا
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 بهتر نه میشم قبل از بدتر من رها دیدن از بعد میدانست او فقط انگار

 میاره در پا از را آدم بود چیزی بد دلتنگی

 منو دارن نمیفهمند اینها چرا شد شروع گیر نفس و لعنتی دادگاه این باز و

 دست و بود کتی دست در دستم یک مدت همه میکنن؟؟؟ خاک زره زره

 نبود کافی ولی بود خوب اینها سوشا دست در دیگرم

 چون هم باز و کنه ثابت را چیزی نتوانست ولی داد نشان را مدارک نیازی

 آنها از ای نشانه و آدرس ما و کنن دستگیر بودند نتونسته را شاهین

 وکیل از بود او علیه بر چیز همه نداشت فرقی رها حال به نداشتیم

 از را ایشچشمه میخواست دلم بودم متنفر بود رهایم علیه بر که تسخیری

 بیارم در کاسه

 بر را امروزش نزدن حرف تالفی تا ببینم را روشنک روزی بودم منتظر فقط

 همه هم باز و نگرفت گردن را چیزی هیچ و نگفت هیچی بیاورم در سرش

 دستگیر تازگی به که ها فروش خرده از دیگر تا چند و بود رها برعلیه چیز

 یعنی این و کردند معرفی اصلی کننده پخش عنوان به را رها بودند شده

 بدشانسی و بدبختی اوج یعنی تمام

 نفسم بخواند را حکم خواست و کوبید میز روی را چوبش آن قاضی وقتی

 بکشم نفس نمیتوانستم شد حبس
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 به!!!!!بود؟ ممکن چطور نداشتم اعتماد گوشم به من و خواند و خواند او و

 نگاه کتی به گذاشت سرش روی را دستش و گفت وایی که کردم نگاه سوشا

 بود شده خیره بهم نگرانی با که کردم

 روی که دستش دو بین را سرش که کردم نگاه رها به و چرخاندم را نگاهم

 کاری دیگه میرفتیم داشتیم که شد؟چرا؟ما چی...بود گذاشته بود هایش زانو

 و خوشی رنگ باید کی من بود؟پس کجا خدا عدالت پس نداشتیم کسی به

 میدیدم؟ را شآرام

 زدم پس را کتی دست شد باز گوشهایم و برگشت نفسم نریختم اشک دیگه

 میگذرند اطرافم از که هایی آدم کردم حس من و کرد نگاهم شرمنده نیازی

 که میشد خالی داشت سالن است انگیز ترحم نگاهشان

 بگو چرا؟فقط: گفتم قاضی به رو و ایستادم و سالن وسط دویدم و شدم بلند 

 راااااااچ

 آره کرد نگاهم متعجب و ایستاد میکرد ترک را دادگاه داشت که قاضی

 داشت؟ اهمیتی چه بودم دیوانه

 زدم فریاد

 بزرگ را ام بچه همسر بدون چطور حاال ام؟ حامله من نمیدونید مگه -

 میمیرم رها بدون کنم؟من
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 از قبل رها که افتادم زانو با زمین روی نداشتن ایستادم جون دیگه پاهام

 گرفت را دستم و رسید بهم سوشا

  بود شده همه همه

 زدم زجه

 ما بودم گذاشته کنار قاچاق کار بود کرده ترک رها میاد دلتون چطور-

 نداره؟ اهمیتی این یعنی بود ساخته جدید زندگی یک رها میرفتیم داشتیم

 پدرانه کمی نگاهش که شدم خیره قاضی چشمهای به و کردم بلند را سرم

 دبو

 میشه؟چرا حل بیارم شاهین کنه؟برم تغییر حکم که کنم چیکار من بگید-

  نه اعدام ولی زندان کن حکم حبس کن حکم!!!!!!اعدام

 زدم زار و گذاشتم سرم روی را دستم

 نه من خدای نه نه وای-

 کنن بلندم کردند سعی سوشا کمک با و آورد فشار دستم به رها

 زدم زجه رها دیدن با

 آوردم کم خدایا تونمنمی خدایا-
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 بیرون داداگاه سالن از کشان کشان و بردن عقب را رها زور به سرباز تا دو

 از ممکنه شم؟غیر بلند میشه دیگه....افتادم زمین روی باز رفتنش با کردند

 ممکنه غیر بشم بلند خوردن زمین این

 رباو قابل برایم قبل از بیشتر لحظه هر و میخورد زنگ گوشم در رها حکم

 میکردم حس را درد این سنگین حجم و میشد

 !!!!!!اعدام!!!!!اعدام

 زدم زار و گرفتم دستهایم بین را سرم

 نمیدیدم را روزی همچین ولی میدادم جون زره زره کاش ای

 نمیگرفتم آرام من و میریخت جلویم اشک های قطره

 زوده خیلی زود داستان این پایان برای رفتنت برای هنوز

 !!!!!من نمیریم چرا

 بسته نارین شو بلند: گفت و گرفت را بازویم زیر کتی

 هم او شدم خیره میکرد نگاهم مستاصل و بود ایستاد کنارم که سوشا به

 آمد نمی بر دستش از کاری دیگر

 چطور؟ مرگ دست به بدهم را رهایم چطور

 

 [۱۶:۲۳ ۱۹,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا
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  شدنی؟ دبلن چه دیگر ولی شدم بلند کمکشان به

 بود بحث حال در دادستان با که دیدم را نیازی شدیم اصلی سالن وارد وقتی

 و پرونده روی میزنم اعتراض من دکتر خانم: گفت و آمد طرفم به دیدنم با و

 میکنم را ام سعی همه حکم این تغییر برای

 هست؟ هم امیدی: گفتم ریزی صدای با خسته

 نداد جوابی ولی شد خیره بهم من از تر خسته او

 امیدوارم: گفت که برداشتم جلو به قدمی دیدم را سکوتش وقتی

 !!!!!امید؟

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_دو_پنجاه_قسمت_پایان#

 

 [۰۱:۱۴ ۲۱,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 سه_پنجاه_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#
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 کردم قفل داخل از را در و اتاقم توی رفتم مستقیم خانه رسیدیم وقتی

 روی تاپ با و انداختم زمین روی و کشیدم سرم روی از را ام مانتو و مغنعه

 و انداختم ام سینه روی و کشیدم را ام شده بافته موی....افتادم تخت

 بافته رها.....کشیدم دست رویش بود سقف به نگاهم که همینطور

 .....بمونه آخرین نمیذاشتم....فعال بود اش یادگاری آخرین.....بود

 تا بستم محکم را پایینش و برداشتم آرایشی میز روی از کشی و شدم بلند

 .....برایم بماند و نشود باز

 صدای که خوردم چیزی و رفتم بیرون اتاق از گرسنگی زور از بعد روز صبح

 آخر دقیقا کنارشان برم خواستم....شنیدم سالن داخل از را سوشا و مامان

 دیواری پشت که منی نبود من به هواسشان کدام هیچ و بودند نشسته سالن

 بودم ایستاده میشد وصل سالن به آشپزخانه از که

 کرد میخکوبم مامان صدای که برداشتم جلو به قدمی

 برسید هم به که میکردم هرکاری نارینی عاشق فهمیدم وقتی کاش ای-

  بود اشتباه کوروش به اعتماد

 نیست حرفها این وقت االن-

 کردی خاستگاری ازم مرد مثل را نارین و پیشم اومدی وقتی هست چرا-

 با خواستم داشتم کوروش که ای اندازه همان داشتم دوست شدم خوشحال

 قرار بی نارین میدیدم فردا فردا فردا میگفتم روز هر بزارم میان در نارین
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 میدیدم شدنش بزرگ میدیدم هاش گونه انداختن گل خوشحاله ولی

 از دور به هم با و داره عالقه تو به حتما میگفتم کرده تغییر مبود فهمیده

 تو که گفت رک پرسیدم تو راجب را نظرش وقتی ولی دارید رابطه ما چشم

 که دیدم شدم دقیق آمدهایش رفت و رفتار توی بیشتر وقتی برادرشی مثل

 شدم خوشحالم نشدم ناراحت خب سریده کوروش برای دلش

 داد ادامه و دکشی سنگینی نفس مامان

 کاش ای میشه پر پر چشمام جلوی داره نارینم داد ای زمونه این از داد ای-

  بود ترین خوشبخت شک بی وقت آن میشد تو عاشق

 کوروش از وقتی راستش گذاشتم سر پشت را دردی چه نیار یادم خاله نگو-

 یه مثل منو عاشقشم که ببینه ببینه، منو دیگه که بودم امیدوار شد جدا

 بود محله الت که رها با اش رابطه از وقتی ندید ولی برادر یه نه بببینه مرد

 چی خاله بگم چی اونم؟ از کمتر من یعنی میگفتم شکستم شدم خبر با

  مقدس برام نارین بگم؟

 خوردم سر زمین روی و دادم تکیه دیوار به

 عشقش میکردم فکر همیشه بودم نفهمیده من چرا میشنیدم؟خب چی

 کرده چه سوشا با میشود؟من اش نوجوانی دوران به مربوط من به نسبت

 پشتم هم باز که بود مرد آنقدر او ولی غیرتش؟ با غرورش با دلش با!!!!بودم؟

 فهمید می نباید اتاقم داخل رفتم و شدم بلند سریع....بود کنارم هم باز ماند

 کند تغییری ما رابطه نمیخواستم ام شنیده را حرفهایش من که
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 نگاهی و کرد باز را در الی آرام مامان....بودم اتاقم داخل هنوز من و بود ظهر

 بودم زده بخواب را خودم و بودم بسته را چشمهایم که انداخت من به

 شنیدم را اش پچ پچ صدای و بست آرام باز را در

 خوابیده-

 باشه داشته خوبی خبر نکنم فکر آمده نیازی بیایید بهتر خب:سوشا

 دستی و شدم خم کمی کشید تیر دلم زیر که شدم بلند تخت روی از سریع

 کردم بازش و کردم حرکت اتاق در طرف به تر آرام و کشیدم شکمم زیر به

 ایستادم گوش و

 نشد؟ چی یعنی: سوشا

 روز.... حکم تعلیق برای نمیکنه قبول قاضی کردم تونستم هرکاری من-

 lکردن تعیین هم را اعدام

 افتادم زمین روی زانو دو با و خورد سر در روی از دستم

 کی؟-

 شنبه دیگه، ی هفته اول-

 نه وای دیگر روز شش یعنی است؟یکشنبه؟ شنبه چند امروز شنبه؟

 بود لمس بدنم همه ولی بشوم بلند کردم سعی و گرفتم دیوار به را دستم

 .....لمس لمس
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 و کشیدم زمین روی را خودم ماهی مثل نداشت جریان بدنم در خونی انگار

 زدم صدا

 مامان-

 کشیدم جیغ

 مامااااااانننننن-

 امیدی بود فایده بی ولی زدم فریاد زدم فریاد کشیدم جیغ کشیدم جیغ باز

 نداشتم

 سوشا به که شدم خیره مامان اشک از خیس صورت به کردند ام دوره

 کند کاری میکرد التماس

 آغوش در را سرم و زد زانو کنارم کتی.....شد دور ازم مستاصل هم سوشا

 و گرفت آغوش در را من و برگشت سوشا.....کند آرامم خواست و کشاند

 کرد زمزمه گوشم زیر و کرد بلندم

 باش آروم نارینم هیسسس هیسسس

 میزدم جیغ فقط من و

 که دوستم االن خاله نباش نگران: گفت مامان به رو و خواباندم تخت روی

 میشه خوب زود یخیل و استرسه بخاطر میگفت میاد پزشک
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 [۰۱:۱۴ ۲۱,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 درد تنم ولی بود شده خارج بودن لمس از بدنم که بود ای دقیقه چند تازه

 خاطراتم میخواستم....ببینم را کسی نمیخواستم بودم تنها اتاقم توی میکرد

 نمیشد که وهلل به!!!میشه؟ رها بدون ببینم میخواستم کنم مرور را

 ایستاده اش خانه در جلوی که کردم یاد را اولی روز و نشستم آینه جلوی

 منزجر دیدنش با چقدر میکرد نگاهم اش شده ریز چشمهای آن با و بود

 گرفت ام خنده میشدم

 بودم بیزار اش ارتشی کاپشن آن از چقدر

 رها از یادگاری و بود سالم هم هنوز کشیدم دست بافتم روی

 حسش که بود جا همان باغ خونه برد زور به را من که روزی بخیر یادش

 کرد لمسم و کردم

  کشیدم لبانم روی دستی

 دست موهایم به اینکه بخاطر خورد مشت ازش کوروش که روزی افتاد یادم

 میگذاشتم آزاد را موهایم من اینکه از خورد حرص روز آن چقدر بود زده

 برداشتم مقابلم میز روی از را قیچی

 رویش و میکشید بو را موهایم اول دیدنم با همیشه داشت دوست را موهایم

 میزد بوسه را
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 بردم قیچی بین و گرفتم را بافت باالی

 زدم هق و بستم را چشمهایم

 بلوف که بود گفته او و میکشه خودم بزنه دست بهم اگر بودم گفته بهش

 ما سرنوشت خدا انگار باختم دل بهش اول همون از من بود او با حق میزنم

 را محبت و عشق طعم رها تا آمدم می باید من انگار بود ساخته هم اب را

 لمس خون و گوشت با را بودن مرد عظیم کلمه من تا بیاید رها و بچشد

 کنم

 بریدن قرچ قرچ صدای و دادم فشار و بستم بستم موهایم روی را قیچی

 کردم گریه بیشتر من و نشست گوشم درون موهایم

 اتاق وارد کتی و شد باز ضرب به اتاق در که بود لحظه همان و کردم گریه

 کردم نگاه آینه از بود سرم پشت که او به و کردم باز را چشمهایم شد

 همه بود موهایم شدن چیده بار اولین این آخر کرده هنگ که دیدم

 نکرده شان کوتاه حال به تا میپرستم را بلندم موهای من که میدانستند

 دست به که بافتی این میخواستم کردم دادم انجام را اینکار االن ولی بودم

 که نبود دیگر رهایی چون کنم حفظ خودم برای را بود شده بافته رهایم

 ببیند را موهایم خرمن کسی نداشت دوست او و کند بو را موهایم

 نارین؟ کردی چیکار: گفت و آمد در گیجی حالت از کتی

  زدم لبخند کردم نگاهش و گرفتم چشمهایم جلوی را بافت
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 نارین دیدن با و شدن اتاق وارد نگران کتی حرف از هم مامان و سوشا

 حرف از بود پر نگاهشان کردند نگاهم موج و کج کوتاه موهای آن با جدید

 دارم نگهش میخواستم: گفتم و زدم تلخی لبخند

 آرام و بستم را درش و گذاشتم آرام ای جعبه درون را بافتم و شدم بلند

  دادم قرار وکش داخل

 رفت بیرون اتاق از و افتاد گریه به باز مامان

 زد زانو روبرویم و آمد سوشا نشستم تختم روی رفتم و انداختم باال ای شانه

 بیرون بریم شو بلند: گفت و

 بریم؟ کجا-

 کشید عمیقی نفس

  طبیعت پل میریم-

 طبیعت؟ پل-

 میاد خوشت ببینی نرفتی حاال تا آره-

 را مشکی شال و کردم تن را مانتویم و شدم بلند ولی ودب خوش دلش چقدر

 اطرافم نداشتم اطرافم از درکی....رفتم بیرون اتاق از و انداختم سرم روی

 بود مطلق تاریکی

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_سه_پنجاه_قسمت_پایان#
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 [۰۲:۱۶ ۲۳,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 _چهار_پنجاه_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_لهها#

 ولی باشد یار دست توی دستت اگر مخصوصا بود خوبی جای طبیعت پل

 نبودم خوب جا هیچ دیگر من

 با ها ماشین که همانجا شدم خیره پاهایم پایین به و زدم تکیه پل کنار به

 بود زده تکیه ها نرده به پشت از کنارم که سوشا به میکردند حرکت سرعت

 بود تابیده تشصور به رنگ زرد نور شدم خیره

 خودکشی برای میده جون اینجا: گفتم

 دادم ادامه من ولی خورد چین ابروهایش

 کنی باز دستهاتو و ببندی چشمهاتو بایستی نقطه همین درست اینجا بیای-

 تاریکی همه این از بشی رها و کنی رها خودتو و

 نارین؟ میگی داری چی-

  ندارم جرات این من نترس: گفتم بهش و و کردم باز را چشمهایم
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 مسافر یک االن تازه: گفتم و کشیدم رویش دستی و کردم نگاه شکمم به

 میکشه نفس درونم

 زد لبخندی چشمهایش غم با همراه سوشا

 میاد شدی؟یادت جدا کوروش از وقتی میاد یادت: گفت و گرفت بغل را سرم

 چهی دیگه میکردی فکر رسیده آخر به دنیا میکردی داشتی؟فکر روزی چه

 شد که دیدی ولی کنی جوونی بشی عاشق بخندی بشی بلند نمیتونی وقت

 با میمونی تو و میگذره افته بی اتفاقی هر هم االن خندیدی باز که دیدی

 تو به ما ی همه کن گوش خوب همه، ما باش قوی نارین بچه تا دو وجود

 تو نارین ببینیم شاد و محکم ایستاده قوی، را نارین داریم نیاز داریم، نیاز

 هم االن همین نمیگیره را تو جای کس هیچ باش پسرت فکر به مادری االن

 بیا خودت به شده بداخالق و افسرده و لجباز رادمان

 بشه تکرار باز نمیخواستم من.....کردم خفه اش سینه درون را هقم هق

 و بگذرونم همسرم بدون را حاملگی دیگه یکبار نمیخواستم....تلخم روزهای

 به کنم تظاهر باز و کنم بزرگش او بدون باز و بیارم بدنیا او بدون را ام بچه

 کنه درک میتونه باشه کرده تجربه را عشق که کسی فقط....بودن خوشبخت

 تمامم یعنی من رها بدون میگذره چی من به و میگم چی من که
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 رهاااااا-

 نمیشنید را صدایم بود مشغول بس از

 زدم صدایش تر بلند

 ااارهاا-

 گم نیهان و او خنده صدای و دریا های موج بین صدایم نکرد فایده هم باز

 این در که دلچسب آفتاب آن از کندم دل و شدم بلند صندلی روی از میشد

 افتاد می اتفاق دیر به دیر کشور

 آفتاب و آمدند می ساحل لب همه شهر این در آفتاب دیدن محض به ولی

 میزدند آب به تنی و میگرفتن

 زدم صدا و شدم تر نزدیک ساحل به

 ناهارشه وقت بیرون بیار نیهان رها-

 گفت و گذرانید نظر از را پایم تا سر دیدنم با و چرخید رها

 -من پیش بیا و پرستارش به بده آره

 بدم ناهار بهش میخوام خودم نه: گفتم و شدم نزدیک ساحل به

 شد خیس ام برهنه پاهای و زد موجی

 وقتی که نیهان گرفتن برای کردم دراز را دستم و مرسید رها روبروی

 با که او به ماندم خیره چشمهایش وبه کردم بلند را سرم دیدم را مکثش
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 به اخطار یعنی کردن نگاه طرز این بود خیره بهم اش شده ریز چشمهای

 دارد شومی نقشه بگوید میخواهد یعنی من

 و رفت فرو خیس های سهما در بیشتر پاهایم ولی برداشتم عقب به قدم یک

 آب طرف به و گرفت را بازویم آزادش دست با رها بجنبم خودم به آمدم تا

 داد هلم

 صدای افتادم دریا درون کامال من و آورد فشار بیشتر که کشیدم جیغی

 شد آمیخته ام خنده با جیغم

 امید بود شده که ای قهه قهه همان قشنگش ی قهه قهه صدای و بود او و

 به  شنیدنش با که همانی ام زندگی نور بود شده که همانی ام زندگی

 میکردم شکر را خدا و میکردم نگاه آسمان

 کردم نثارش ای دیوانه لب زیر و پاشیدم بهش و کردم آب پر را مشتم

 کرد جمع را اش خنده

 میخندید که کردم نگاه نیهان به کرد ام دروه آب و نشستم ها ماسه روی

 به ذاتا هرچند میکرد تقلید را حرکاتش همه که ودب پدرش عاشق اینقدر

 چشمهایش خوش رنگ حتی بود رفته رها

  ماما: گفت و داد نشان را من رها به 

 گفتنت ماما قربون ای-
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 میدم نیهان میرم: گفت است رسیده دلش مراد به اینکه از خوش روی با

  میام زود و پرستارش دست

 کرد تاکید باز و رفت عقب عقب

 بمون جا همین-

 میام زود بمونیا: گفت و رفت تر عقب باز

 باشه: گفتم و زدم پلک

 نخور تکون فقط میام زود زود: گفت و رفت تر عقب از

 کشیدم جیغ

 رهااااا

 که همانجایی درست ساحل سمت رفت و کرد پشت بهم و خندید باز که

 و میساخت شنی قلعه رادمان بودند نشسته بانی سایه زیر رادمان و مامان

  میگرفت آفتاب مامان

 برگشت سریع و گفت بهش چیزهایی و پرستار دست داد را نیهان

 را دستش او و گذاشتم اش شانه روی را سرم سریع من و نشست کنارم 

 پیچاند دورم

 نارین مرسی: گفت و بوسید را ام برهنه ی شانه روی

 شدم خیره خوشرنگش چشمهای درون و کردم بلند را سرم
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 مثل نازی دختر که مرسی نعمت یعنی بودنت دادی چیزها لیخی بهم تو-

 دادی بهم نیهان

 شبیه چقدر کردی دقت: گفتم شعف از پر دخترمان نیهان اسم شنیدن با

 کردم فکر تو به بودم باردار وقتی که بس از نشده من شبیه هیچیش توئه؟

 کرد صدایمان مامان که بوسید را سرم روی

 تکان رفتن برای را دستش دیدیدم و یدمچرخید ساحل سمت به دو هر

 میدهد

 بشم بلند هم من تا کرد کمک و گرفت را دستم و شد بلند رها

 

 [۰۲:۱۶ ۲۳,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 هم با و گذاشت ام شانه روی را دستش او و چرخاندم کمرش دور را دستم

 در این شک بی و شدیم خیره پا رد این به و گذاشتیم قدم ها شن روی

 بود ما خوشبختی

 بود سخت باورش نبود رویا دیگر بودم بافته رویا هرچی نمیشد باورم

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_چهار_پنجاه_قسمت_پایان#

 

 [۱۶:۱۶ ۲۳,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا
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 پنج_پنجاه_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 قبل سال یک

 و بود دیر کمی کردم حس را نمبط درون جنین های تکان بار اولین برای

 زندگی روشن ی نقطه بود شده این و ها تکان این از بودم خوشحال که منی

 فقط است سالم دخترم گفت دکتر و رساندم دکتر مطب به را خودم فورا ام

 جبران باید مفید غذایی مواد خوردن با که است کم وزنش کمی

 با میخواستم شدم زندان هیهرا فورا و گرفتم را اش سونو های عکس.....کنم

 بگویم است دختر ما مسافر و بوده درست حدسم بگویم بگذارم میان در او

 کردم حس را هایش تکان بار اولین برای امروز و است سالم که

 افسر به و گذشتم ورودی در از خوشحال دل ساده من و بود مالقات ساعت

 بیرحمی با او اما اما القاتم برای بیاید خواستم و گفتم را رها اسم و رسیدم

 باشه داشته مالقاتی نمیتونه: گفت

 خیره چشمهایم درون او و کردم زمزمه را چرا و کشیدم هم در را صورتم

 :گفت و شد

 ساعت یک فقط باشه داشته مالقاتی نمیتونه دیگه و آمده اعدامش حکم-

 ببینیدش و بیایید میتونید حکم اجرای از قبل
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 افتاد رعشه به تنم

 گرفتم آسمان به رو را سرم و بستم را چشمهایم!!!!!نبود راحتی همین به

 وساطتم که نیست کسی ندارم واسطه من خدایا میکنم صدات دارم خدایا-

 برگردون بهم را رها میگم میگم، خودت خود به من بکنه برات

 خروج طرف به ها مرده مثل و آمدم بیرون اتاق از لرزون تن همان با

 روی از چادرم..... او تصویر از بود پر چشمهایم...نمیدیدم را طرافما.....رفتم

 افتاد زمین روی و خورد لیز سرم

 و ندادم اهمیت ولی داشت درد خورد کسی به محکم ام شانه و رفتم تر جلو

 در از و گذاشتم سرم پشت را شخصی گفتن خانم خانم و دادم ادامه راهم به

 کم هوا که بس از کردم دعوت هایم ریه به را اکسیژن و آمدم بیرون زندان

 داشتم

  دادم ادامه راهم به باز من و میکرد خانم خانم سرم پشت هنوز شخص آن

 ندارد باریدن جان بهاری ابر این دیگر

 ندارد چیدن ارزش دیگر خشکیده گل این

 گویم که با گویم که به را دیوانگی همه این

 خودم دور و کشیدم کشیدم و ردمب فرو ام شده قیچی موهای بین را دستم

  را خدا زدم صدا باز و شدم خیره آسمان به و چرخیدم چرخیدم
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 من میگذارم سر شب نیمه گریه به بالینم روی

 من دارم هدیه را دیوانگی این تو از

 

 شمایید؟ دکتر خانم-

 روبرویم به و گرفتم آسمان از را نگاهم و شد شل موهایم روی از دستم

 شدم خیره

 اینجا اونم میبینمتون دارم نمیشه باورم حکمت دکتر نمخا-

 نمیشناختمش ولی شدم خیره روبرویم جوان مرد صورت به بیشتر

 میشناخت را من اگر حتی میکرد اشتباه حتما گذشتم کنارش از تفاوت بی

 ببینم را کسی نمیخواستم نداشت تفاوتی االن برایم هم

 بودم سیر ها آدم از

 برسونمتون بدید اجازه رید؟می کجا دکتر خانم-

 گرفت را جلویم باز

 نیست؟ خوب  حالتون بیام جاست همین ماشینم کنید صبر دکتر خانم-

 خوردم سر زمین روی و زدم تکیه دیوار به
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 کرد ترمز روبرویم رنگی سفید ماشین.....رفت خیابان دیگر طرف به فورا او و

 شوم سوار تا کرد کمکم و شد پیاده ماشین از

 روی بود جور جمع و نبود رها ماشین مثل ماشینش که بود خوب چه

 افتاد راه و گرفت سمتم به را کولر دریچه او و نشستم راحتش های صندلی

 دکتر؟ خانم برم کجا-

 و داشت نگه را ماشین بعد ای دقیقه و نزد حرفی دیگر دید را سکوتم وقتی

 شد پیاده

 احمدی_لهها_ببافیم_رویا_بیا_پنج_پنجاه_قسمت_پایان#

 

 [۱۶:۵۰ ۲۴,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 شش_پنجاه_قسمت#

 _ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 چشمهایم من سمت در شدن باز با و بستم را چشمهایم و دادم تکیه را سرم

 گرفته دهانم جلوی را ای آبمیوه که دیدم را او و کردم باز را

 میلرزه بدجوری بدنتون افتاده فشارتون لطفا بخورید-
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 مغزم شد باعث و کرد بهتر را حالم خنک و شیرین مایع آن و نوشیدم کمی

 کند آنالیز را اطرافم و او

 شدم نوشیدن مشغول و گرفتم دستش از را لیوان

 نمیشه باورم: گفت و انداخت راه را ماشین و نشست جایش سر و برگشت

 خیلی مدیونم شما به خیلی من میبینمتون

 آمد؟ نمی یادم را او چرا شدم خیره بهش دقیق

 داد توضیح او و

 من ولی نباشه یادتون منو شاید شما دارم شما از را دخترم چمشهای من-

 بهش را دخترم دید موقعتون به تشخیص با چطور که یادمه خوب

 برگردوندید

 پرسیدم شده کنجکاو

 نمیارم خاطر به-

 میشه: گفتم فورا و نداشتم حوصله من ولی بده بیشتری توضیح میخواست

 تلفنی تاکسی اولین به برسونید منو

 بتونم من شاید دکتر خانم چیه مشکلتون: گفت و ماند خیره بهم کمی

 کنم کمک

 کس هیچ کنه کمکی نمیتونست کس هیچ دیگه
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 کردم بازش و گرفتم را در دستگیره

 االن شما دکتر خانم: گفت و شد پیاده فورا هم او شدم پیاده ماشین از وقتی

 کافه بشینیم؟ کافه همین بریم بیایید میشه نیست خوب حالتون اصال

 با زندان داخل که میکنید تعریف برام هم شما میخوریم قهوه یک دوستمه

 داشتید چیکار حال آن

 به مایل ای قهوه چشمهای به کردم نگاهش دقیق و کردم بلند را صورتم

  اش عسلی

 و افتاد راه جلوتر خوشحال او و کردم اعالم را موافقتم و دادم تکان را سرم

 کرد راهنماییم

 گفتم همه از برایش و افتادم حرف به چرا نمیدانم

 خوب گوش تا دو او و داشتم کردن صحبت به نیاز اینکه برای شاید نمیدانم

 کتی حتی یا سوشا یا مامان برای نمیتوانستم دیگر داشت شنیدن برای

 بیشتر نمیخواستم من، حال از بودند غمگین که بس از بزنم حرف

 کنم ناراحتشان

 شاد کردم گریه خندیدم اول اول همان از دیدم را رها که روزی از گفتم

 شد تمام حرفهایم وقتی و کرد گوش بهم سکوت در او و شدم غمگین شدم

 درسته؟؟ شاهینه اسم به کسی گردنه چیز همه و گناهه بی رها میگی: گفت

 دادم تکان را سرم



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

430 
 

 به اعدام فعال که کنم کاری بتونم شاید: گفت و زد نندهک دلگرم لبخند

 افته بی تعویق

 ضعیف و کم هرچند شد روشن نوری دلم ته

 چطور؟ آخر-

 دارم زیاد هم آشنا وکیلم من-

 او و بودم گرفته رها برای خوبی وکیل خودم من نبود کافی این برچیدم لب

 :گفت فورا دید را من هم در صورت وقتی کند کمکی بود نتوانسته

 تعویق به را رها حکم اون طریق از میتونم و قاضی دوستام بهترین از یکی-

 بندازم

 پرسیدم فورا

 شدنیه؟ مطئنی-

 برسیم بهش زودتر تا لطفا شید بلند دوستمه بهترین میگم نه که چرا-

 داد ادامه مشیدیم بلند که همانطور و

 آخر به دنیا ردممیک فکر و داشتم را شما امروز حال هم من روزی یک-

 لطف بهم اتون موقع به تشخیص و دخترم چشم نجات با شما ولی رسید

 درستی حال و بودید کرده زایمان تازه خودتون زمان آن حتی کردید بزرگی

 سالشه دو نزدیک دخترم االن گرفتید عهده به را دخترم عمل ولی نداشتید
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 روز آن اگر ایدش هستم شما مدیون اینو من و سالم کامال چشمهاش ولی

  چی؟ یعنی پدر یک برای این میدنید بود کور دخترم االن نبودید شما

 بود زمانی درست آمدم خاطرم به چیزهایی یک کم کم حرفها این شنیدن با

 پرستار کمک به بشوم مرخص بود قرار که روزی کردم زایمان را رادمان که

 را رادمان بود، رفته یصترخ کارهای برای سوشا و خانه بروم تا میشدم آماده

 رفتیم بیرون اتاق از و برداشت را رادمان ساک هم پرستار و گرفتم آغوش در

 همه برعکس همین سوشا و بودم من بودم تنها چقدر بود خلوت دورم چقدر

 مالقاتشان به نفر ده روز هر میکردند زایمان بیمارستان آن در که زنهایی

 کس هیچ بود نیامده دیدنم به کس چهی بودم تنها تنهای من اما آمد می

 بغض بیشتر من و پدرش سوشا میکردن فکر همه نبود هم مادرم حتی

 روشنک با که بود همانی کردم زایمان که بیمارستانی که مخصوصا میکردم

 ترحم نگاه و میدانستند را ما ماجرای همه و میکردیم کار کوروش و

 نداشتم خوبی حال.....میداد معذاب بیشتر مشکوکشان نگاه گاهی و انگیزشان

 بخش پشت که شدم زنی قراری بی متوجه که شدم راهرو وارد آهسته

 بود ایستاده نوزادان

 مسن زن و بود بحث حال در اطفال دکتر و پرستار با عصبی هم شوهرش

 بود آنها دوی هر کردن آرام حال در هم تری

 با که شدم وشاس آمدن منتظر و نشستم راهرو های صندلی روی تفاوت بی

 شدم کنجکاو کمی مرد و اطفال دکتر حرفهای شنیدن
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 زودرس بخاطر متاسفانه نمیاد بر ما از کاری: گفت مرد به رو اطفال دکتر

 کوری یا اینکه من تشخیص داده دست از ا چشمش شبکیه نوزاد بودن

 چشم تنبلی یا کامل

 من یشدم صحبت چشم راجب هرجا کردم دقت بیشتر و چرخاندم را رویم

 بودم کنجکاو

 دکتر کنار سختی به آهسته و شدم بلند و دادم پرستار به را رادمان سریع

 نو قدم دکتر خانم شما احوال: گفت و شناخت را من دیدنم با که ایستادم

 مبارک رسیده

 ممنون خیلی: گفتم و زدم لبخندی

 -ببینم؟ نوزاد میتونم

 

 [۱۶:۵۰ ۲۴,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 همین کنید استراحت و برید بهتر کردید زایمان دیروز تازه شما دکتر خانم-

 دادن تشخیص و کرد معاینه ها پزشک از یکی االن

 چون گفتید میکنم معاینه منم: گفتم و نوزادان بخش سمت به افتادم راه

 آمده؟ پیش مشکل این بوده زودرس

 بله-
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 گفتم زادنو پدر به رو و کردم اشاره سیو آی ان های دستگاه به

 نوزاد؟ کدومه-

 داد نشانم را ظعیفی و کوچک نوزاد و رفت دستگاها سمت به خسته مرد

 دختر که فهمیدم بود رویش که رنگی صورتی پتوی از  و بود کیلو دو شاید

 بماند کور عمرش آخر تا بخواهد بود حیف است

  دادم انجام رویش را الزم های آزمایش و کردم معاینه را چشمهایش

 همسرتون دکتر خانم: گفت و شد اتاق وارد رادمان پرستار لحظه نهما

 میکنه قراری بی هم پسرتون و میگردند دنبالتون

 بدم توضیح تا بیایید من با: گفتم دختر مادر و پدر به رو و دادم تکان را سرم

 :گفتم شدم خارج سیو آی ان از که همانطور

  رتینوپاتی من تشخیص

 چی؟ یعنی:مرد

 میگرده؟ بر میشه؟بیناییش حل شمشکل: زن

 تکامل عدم اثر بر میاد وجود به نارس نوزادان در که است شبکیه آسیب-

  شبکیه خونی عروق طبیعی

 اومد پیش مشکل این چرا آخه-
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 دلیل به هم میتونه نمیرسه شبکیه به کافی اکسیژن اینکه دالیلش از یکی

 -باشه ستگاه در نوزاد نگهداری

 کند آرامش میکرد سعی و داشت آغوش در را رادمان که سوشا به رسیدم

 گرفت آرام فورا که گرفتم آغوش در را رادمان

 بچه هم خودتون نکنید امیدم نا دکتر کرد؟خانم کاری میشه حاال: گفت زن

 دارید

 جدا کامل شبکیه ببینیم باید باشه خدا به امیدت: گفتم و زدم لبخندی

 چشم آسیب میشه چشم جراحی عمل با باشه نشده جدا هنوز اگر نه یا شده

 وقتشه؟ چند برد بین از را

 نیم و یکماه-

 و داد تشخیص را بیماری این میشه ماه چهار از بعد اکثرا کردم فکر کمی

 کوری به بود ممکن وگرنه میکردیم اقدام زودتر باید و بود دیر کمی االن

 شود منجر چشمهایش دائم

 خواباندمش تخت روی و دادم شیر را انرادم و اتاقم داخل برگشتم سوشا با

 را نتایج و دادن انجام کودک روی را الزم های آزمایش فاصله این توی و

 شبکیه که شکر ا خدار دادم تشخیص را شبکیه خونریزی من و آوردند برایم

 بود نشده جدا کامل هنوز

 کردیم آماده جراحی عمل برای فورا را نوزاد 
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 درک بودم شده مادر خودم چون آخر میدادم دلداری مرد و زن به داشتم

 باشد کور اگر کودک این کنم تحمل نمیتوانستم اصال و را آنها حال میکردم

 میگفتم و میگذاشتم آنها جای را خودم مدام بیاید سرش بر چه است ممکن

 برای و میکشیدم چه من آمد می پیش من رادمان برای مشکل این اگر

 این دیده آسیب چشمهای برگرداندن رایب کردم را تالشم همه همین

 کودک

 که هستی متوجه کنه جراحی دیگه دکتر یک بده: گفت و شد مانعم سوشا

 احوال این و درد همه این با میتونی چطور کردی؟آخه زایمان دیروز تازه

 عمل اتاق توی بری

  نباش نگران میام بر پسش از: گفتم و کشیدم بازویش روی را دستم

 دکتر؟ خانم خوبی: گفت و آمد کنارم پرستار شدم عمل اتاق وارد و

 بمونم سرپا عمل آخر تا بتونم تا کن تزریق برام مورفین یک-

 رفت و داد تکان سری نگران

 بود فرسا طاقت واقعا من برای این و برد زمان نیم و ساعت چهار حدود عمل

 هایشچشم و کنم رفع را شبکیه آسیب تونستم و کردم را تالشم همه ولی

 تا و امید نا من برای عطفی ی نقطه شد موفق عمل این و برگداندم بهش را

 خانواده و کنم مثبتی کار بودم توانسته که میکردم فکر بهش وقتی مدتها

 ام رفته دست از نفس به اعتماد و میشدم امیدوار خودم به کنم شاد را ای
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 برای ما همه دمیبینی...بازمیگشت بهم بود رفته بین از کوروش توسط که

 میزنیم مثبت کارهای به دست خودمان آرامش

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_شش_پنجاه_قسمت_پایان#

 

 [۱۹:۰۳ ۲۵,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 هفت_پنجاه_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 

 را او زمانه دست چطور پدر همان بود خودش آره شدم خیره روبرویم مرد به

 بود؟ داده قرار راهم سر داشتم احتیاج بهش هک امروز

 برمیگردد خودت به کنی کاری هر اینکه به داشتم اعتقاد دیگر

 کنم استراحت و ام خانه به برگردم و باشم تفاوت بی میتوانستم روز آن من

 دیگری شخص به بسپارم را عمل آن و ببرم لذت ام مرخصی از و

 خوبه؟ دخترتون حال االن: گفتم

 شد گشوده خنده به لبش
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 تاری کمی فقط نداره هم چشم تنبلی حتی کامل دیدش و خوب خوب بله-

 شمایید مهم االن ولی کرد رفعش عینک با میشه و نیست مهم که داره دید

  شما مشکل و

 بندازم عقب را حکم من تا بریم: گفت و شد بلند اش صندلی روی از فورا

 در جلوی را ماشین تا رفت رزودت او و شدم بلند صندلی روی از خوشحال

 بیارد کافه

 االن و نگرفتم عمل برای ای هزینه حتی من شدم خیره رنگش سفید بنز به

 بودم تر خوشحال

 و منزل میرسونم را شما من: گفت و افتاد راه بستم را در وقتی و شدم سوار

 بدم انجام را همسرتون کارهای و ببینم دوستم تا میرم

 !!!بیام؟ منم نمیشه: گفتم و کردم ریز را چشمهایم

 و خانه برید بهتره هم شما میدم انجام خودم من نیست واجب آمدنتون-

 بشه بد حالتون ممکن گرما این و وضعیت این با کنید استراحت

 او با حق متاسفانه ولی باشم همراهش میدادم ترجیح دادم را آدرس ناچار

 نبود مساعد حالم هوا گرمای از من و بود

 امیدوار و بود روشن قلبم در امیدی نور چرا نمیدانم خانه به رساند را من

 بودم
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 ام شده دیوانه میکرد فکر کرد نگاهم مشکوک ام خوشحالی دیدن با مامان

 هم او و کردم تعریف برایش را چیز همه و نشاندم و گرفتم را دستش

 ینههز را یتیم بچه تا صد شد آزاد رها اگر کردم نذر: گفت و شد خوشحال

 بدم تحصیل

: گفتم و کشیدمش آغوش در!!!! قشنگی کار چه رفت باال ابرویم تای یک

 مامان مرسی

 سرحالی کمی که امروز و بگیر دوش برو شو بلند: گفت و بوسید را ام گونه

 قرارته بی بچم بگذرون وقت رادمان با

 به و باشم خوب میکنم سعی و میگذرانم رادمان با را امروز بود او با حق

 رها حکم که نداد من به قطعی خبر صبح فردا تا..... نکنم فکر منفی مسائل

: گفت که بود او گرفتم تماس باهاش شب وقتی فقط است شده کنسل

 خبر صبح فردا فقط نیست کار در دیگه اعدامی دکتر خانم راحت خیالتون

 میشه انجام اداریش و قطعی

 بود پیچیده هم در و مستاصل ورآنط روزی که مرد این که بود باور غیر برایم

 گذشتند رهایم اعدام از حکمش یک و حرفش یک با

 آن از بعد و شد ابالغ زندان به حکم فردا بود داده قول که طور همان

 کل رییس که دوستانش از دیگر یکی با و بریم تا آمد دنبالم مهرپرور

 بود ستشد زیر ها پرونده ی همه که کسی کنیم مالقات بود کشور اطالعات
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 اطالعاتی دوست همان آمدن منتظر و بودیم نشسته مجلل اتاق آن درون

 بودیم اش

 نگرانی؟: گفت پرور مهر که میدادم تکان را پاهایم نگران

 کنی؟ درک میتونی عزیزه خیلی برام رها: گفتم و دادم تکان را سرم

 رکد پس بود عزیز برام دخترم که اندازه همون به: گفت و زد گرمی لبخند

 میکنم

 بود آرامش از پر آدم این چقدر کرد سرایت هم من به لبخندش

 کردم تعریف برایش را داستان و دیدم را شما گفتم خانمم به وقتی دیشب-

 ازتون شخصا میخواد. منزلمون بیارید تشریف شب یک کنم دعوتون خواست

 که هم بعد بکنیم اینکارو نداشتیم فرصت وقت هیچ راستش کنه تشکر

 و گرفتیم تماس ۱۱۸ با بار چند نمیکنید کار آنجا گفتند بیمارستان یمآمد

 نداشتند ولی خواستیم را مطب تماس شماره و آدرس

 از بعد و نکردم کار ماه شش تا رادمان آمدن دنیا به از بعد من بود او با حق

 آغاز چشم تخصصی کلینیک در را کارم و نرفتم بیمارستان آن به دیگر آن

  کردم

 شما االن که کاری دادم انجام ام انسانی وظیفه درست من نیست زمال-

 میام بگید و کنید تشکر خانمتون از من طرف از...میکنید من برای دارید

 میام رها با روزی یک نه االن ولی
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 مسنی و قامت بلند مرد و شد باز اتاق در که کرد نگاهم لبخند با هم باز

 کی ببین: گفت و کرد باز آغوش مهرپرور برای باز روی با و شد اتاق وارد

 !!!!اینجاست

 به مردانه و گرفتن آغوش به را هم و ایستاد روبریش و شد بلند هم مهرپرور

 کوبیدند هم پشت

 خوبه؟ چطوره؟نازنین نازگل:گفت داشت نام زمانی که مسن مرد

 هستن بنده خانم پدر ایشون میکنم معرفی: گفت و من به کرد رو مهرپرور

 خوشبختی یعنی این من خدای کردم هنگ واقعا جمله این نیدنش با

 !!!!!بود من مدیون را دخترش چشمهای که بود زنی پدر اطالعات رییس

 بود برگردانده بهش را اش نوه چشمهای که کسی عنوان به هم را من وقتی

 بشینید میکنم خواهش: گفت و ایستاد روبرویم زمانی آقای کرد معرفی

 نباشیم شما گوی دعا که نبوده روزی سال دو این دونیدنمی دکتر خانم

 دوست همیشه باشیم نکرده صحبت شما لطف و خوبی از که نبوده روزی

 ببینمتون داشتم

 بود انکار قابل غیر لبخندم

 دادم انجام را ام وظیفه من میکنم خواهش-

 کرده زایمان خودتون تازه شما که گفتن بهم ها بچه نیست اینطور نه-

 نبوده مساعد زیاد حالتون و یدبود



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

441 
 

 

 [۱۹:۰۳ ۲۵,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 که منی بود آمده بند زبانم هایشان لطف برابر در راستش دادم تکان را سرم

 آمد نمی زبانم به دیگری چیز خوبی کلمه از غیر به و نبودم تعارف اهل زیاد

 چیه؟؟؟ مشکل خب: گفت و مهرپرور به کرد رو زمانی

 کمی زمانی درهم صورت دیدن با من و کرد تعریف مهروپرو را نداستا و

 نبود ابد حبس و اعدام حقش ولی بود انکار قابل غیر رها گناه بودم دلواپس

 داری؟ مدارکی چه شاهین از: گفت و کشید ریشش به دستی

 و کشیدم بیرون کیفم داخل از را بودم برداشته روشنک خانه از که مدارکی

 دادم دستش به

 دخترش و دارم ازش هم آدرس تا چند: گفتم بعد کمی و کرد نگاه دقت اب

 نمیکنه اعتراف را شاهین جای ولی زندان داخل االن هم

 -شاهین شاهین شاهین

 عبدالهی ناصر ناصر، اش واقعی اسم: گفت و ماند خیره عکسش به کمی

 ورود درصد هشتاد بشه دستگیر آدم این اگر دنبالشم؟ ساله چند میدونی

 ایران به مخدر مواد

 میشه منحل



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

442 
 

 مالقات قرار یک و باش رها وکیل خودت: گفت و مهرپرور به کرد رو

  بدونه بیشتری چیزهای شاید بزنم حرف باهاش باید بزار حضوری

 باشم؟ منم میشه: گفتم فورا

 کردند نگاهم و برگشتن هردو دیدم که

 نمیدن؟ مالقات اجازه بهم: گفتم و انداختم باال شانه

 دکتر خانم چشم روی به: گفت و داد تکان را سرش مهرپرور

 میکردند ام شرمنده اندازه از بیش انداختم زیر را سرم خجالت با

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_هفت_پنجاه_قسمت_پایان#

 

 [۲۳:۴۳ ۲۷,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 هشت_پنجاه_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 آخرش ولی بودم کرده پیدا زندان از رها نجات به امیدی که بودم خوشحال

 باز و نرود پیش خوب چیز هیچ نکنه میگفتم خودم با و بودم نگران دل

 میلرزاند را تنم فکر این و اعدام بشه رها حکم
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 رها و زمانی و مهرپرور من، ایم، نشسته زندان رئیس اتاق در نمیشه باورم

 نمیشه باورم است افتاده رها زندگی در ییها اتفاق همچین که نمیشد باورم

 .....کرده تغییر او زندگی کل پدر یک مسئولیتی بی بخاطر که

 میکشید خجالت من حضور از شاید بزند حرف نمیخواست بود کالفه رها

 دیوانه حال در هم من هایش جواب و سوال از نبود بردار دست زمانی ولی

 را سوالی و میزد فریاد رهایم سر وقتی بود افتاده دوران به سرم و بودم شدن

 خیره ام شکسته هم در رهای به....میکردم بغض میپرسید چندم بار برای

 دستهایش بین را سرش رها گرفت راه ام گونه روی اراده بی اشکهایم و شدم

 نالید و گرفت

 بدید بهم سیگار یه-

 ی بسته اش کت جیب از فورا مهرپرور و کرد ای اشاره مهرپرور به زمانی

 انداخت میز روی فندک با و آورد بیرون را سیگار

 ریه به را پک اولین و زد آتش وقتی و گذاشت لبش گوشه را سیگاری رها

 گفت و نشست روبرویش سمج زمانی فرستاد

 شدی؟ آشنا باهاش چطور گفتی-

 دست برایم فورا مهرپرور که گشودم لب عصبی و کالفه تکراری سوال این از

 گوشم در رها آلود بغض صدای و شدم سکوت به ناچار من و داد تکان

 ....پیچید
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 حساب ازم ها بچه اکثر مدرسه گیر زور بودم شده و بود سالم ۱۷ یا ۱۶-

 دعوتم باشن کرده خدمتی خوش پیشم اینکه بخاطر چندتاشون و میبردن

 خب منم میرفتن آشنا و دوست توی که ای شبانه های مهمانی میکردن

 که ای خونه میومدم وقتی راستش کنم پر را وقتم آمد نمی بدم و بودم تنها

 باعث تنهاییم و خاطراتم میشد بد حالم داشتم تلخ خاطرات همه آن ازش

 میزدم زنی خود به دست که میشد این بشم دیوانه تا کنم فکر اینقدر میشد

 کم ولی بود حشیش اول کردم شروع حشیش از که بود مهمونیا همون توی

 کشیده لجن به میخواستم من میخواستم بیشتر من نمیکرد راضیم  کم

 که هایی ساقی همون از یکی بار اولین کنم مجازات خودم میخواستم بشم

 به تا من شاهین باند توی بیام که داد پیشنهاد بهم میکرد جور مواد برام

 ترسوندن من جرم ته ته بود سنگین برام ولی بودم ندیده را شاهین حال

 شدن خود بی خود از و کردن مست بعدم و شبانه مهمانی و بود سیامهمکال

 پول به هم نیازی اصال داشتم ترس باندهایی همچین به شدن وارد از ولی

 به منو زندگی الپورت بود شهرام اسمش که ساقی همون ولی نداشتم

 تنها که داشتم خونه یک من خوبیه موقعیت میبینه اون و میده شاهین

 آن میخواست شاهین نمیشد نگرانم و نمیزد سر بهم کسی و ردممیک زندگی

 از اثری این؟دیگه از بهتر چی دیگه کاریاش کثافت برای مکان بشه خانه

 را کسی که منی من گردن افتاد می چیز همه و نمیذاشت جا به خودش

 جسمیش و روحی های شکنجه و شاهین های تهدید برابر در نداشتم

 نمی کوتاه و آوردم می دوام هاشون شکنجه برابر در هم باز کنم شکایت
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 بیا کوتاه من دیدن وقتی ولی میکردم تهدیشون پلیس با هم باز و آمدم

 کوتاه که بود شب همون و کردم تهدیدم مردونگیم حریم به تجاوز با نیستم

 بشم حاال نداشتم را کسی که من اصال برنمیاد دستم از کاری دیدم آمدم

 را کسی هم باز زندان افتادم می اگر احوالم؟یا به داشت فرقی چه قاچاقچی

 یک آخه آمدم کوتاه پس باشم دلتنگش من یا باشه نگرانم دل که نداشتم

 باند همچین برابر در کنه مقاومت میتونه چطور ساله هفده بچه پسر

 عظیمی؟

 و داشتم را او که شدم خوشحال باز و کشیدم دست خیسم ی گونه روی

 ای دوباره فرصت میخواستم اش بچه مادر میشدم و کسش ههم بودم شده

 میخواستم.....کردن مردگی نه کردن زندگی...باشد داشته کردن زندگی برای

 پدر یک ازش تا باشد میخواستم....را خانواده باشکوه معنی کنه درک تا باشد

 .....فرزندانش برای میتپه قلبش که دلسوز پدر یک.....بسازم

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_هشت_نجاهپ_قسمت_پایان#

 

 [۰۲:۱۹ ۲۹,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 نه_پنجاه_قسمت#
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 هیچ بدون و شد بلند جایش از شنید را رها اعترافات اینکه از بعد زمانی

 رها به کمکی اصال که کردم شک که جوری رفت بیرن اتاق از انعطافی

 جایم از....رفت بیرون اتاق از و داد تکان سری برایم هم هرپرورنه؟م یا میکند

 گوشهایم درون خشدارش صدای بشوم نزدیک بهش خواستم تا و شدم بلند

 پیچید

 نشو نزدیک بهم برو نارین-

 نمی اول از کاش ای ببینم را شکستنش نمیخواست بستم یخ جایم سر

 آمدم

  گرفتم پیش در را خروج راه حرف بی

 فاصله میداد توضیح را چیزی برایش داشت که زمانی از دیدنم با مهرپرور

 گرفت

 بشه؟ چی قراره حاال: پرسیدم و شدم نزدیک بهشان

  برسیم شاهین به میتونیم رها طریق از ما: گفت اطمینان با زمانی

 چطور؟ آخه-

 میگم بریم بیایید-
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 وقتی و بودم نهگرس نهایت بی من و بود ناهار وقت افتادم راه دنبالشان ناچار

 ناهار هم و کنیم صحبت هم آنجا و رستوران بریم داد پیشنهاد مهرپرور

 کردم استقبال بخوریم

 شاکر را خدا مکان و زمان این در االن و بودم نشسته مرد دو آن روبروی

 بود داده قرار ام زندگی مسیر در را آنها که بودم

 و کرده مخفی خودش خسورا یک توی شاهین االن: گفت اطمینان با زمانی

 ابدش حبس حکم یا بشه اعدام رها یا که وقتی تا نمیشه پیداش جوره هیچ

 زیر وسیله به هم االن نکنه تهدیدش چیزی هیچ دیگه و بشه تصویب

  رها مثل کسایی یک میبره پیش کارهاش راحت داره دستهاش

 فکرتونه؟ توی چی: پرسید مهرپرور

 بندازه ما دام به را پدرش میتونه شاهین دختر فقط-

 !!!!!روشنک؟-

 منظورم خیر: گفت و شد خیره چشمهایم توی و داد تکان را سرش زمانی

 رویاست

 آمد زبانم به فقط و چرخید چرخید ذهنم در رویا!!!!!رویا

 اون؟ چرا-
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 رها بخاطر حاضر مطمئنم حتی نداره فرقی جنون با رها به رویا عشق-

  بفروشه هم را پدرش

 نید؟مطمئ کجا از-

 با بعد کمی ولی نمیزد حرف اولش کردم صحبت روشنک وکیل با دیشب-

 دل کدوم هیچ کرد مطمئنم که چیزهایی تعریف به کرد شروع تهدید

 فقط نمیکنه اعتراف را پدرش جای اگر روشنک ندارن پدرشون از خوشی

 اینو حاضر و گذشته طبابتش خیر از روشنک داره تو از که ای کینه بخاطر

 رها ولی باشه زندان توی حاضره حتی نکنه تو به کمکی ولی بخره جون به

 وکیلش را اینها همه بشی خوشحال تو مبادا که نخوره عفو حکم بهش

 را پدرش جای و کنه کمک اطالعات به تا کرده اصرار بهش خیلی میگفت

 حتی نشده حاضر ولی بیرون بیاردتش زندان از بتونه هم او تا کنه اعتراف

 در شغلش اینکه و آبروش بخاطر هم شوهرش که کرده ماجتس اینقدر

 بده طالقش داره تصمیم بوده خطر

 کوروش به که ای عالقه و خودش آینده همه از نشست لبانم روی پوزخند

 کرده چه او با من داره؟مگر من از که ای کینه بخاطر فقط گذشت داشت

 !!!!!کرد خیانت رفاقتمان سال چندین به که بود او بودم؟

 داد ادامه زمانی

 برای بیاد که کنه مجبورش جوری یک باید بده پیغام رویا برای باید رها-

 مالقاتش



 باغ فرهنگ |باغ رمان  بقلم الهه احمدی رمان بیا رویا ببافیم

449 
 

 شدم خیره میکرد نگاه بهم مسمم که زمانی به و آوردم باال را چشمهایم

 نیست؟ ای دیگه راه هیچ یعنی-

 حتی همینه راهش تنها بهم کن اعتماد بشه؟پس آزاد رها نمیخوای مگه-

 باند این  تونستیم وقتی تا بپذیری باید هم بشی جدا رها از تو شد ارقر اگر

 بندازیم گیر را

 کنن شک ممکنه برانگیز شک کمی رها اعدام حکم تعلیق این اما: مهرپرور

 این از تر تیز شاهین بله: گفت نفس به اعتماد با و زد لبخندی زمانی

 همین برای ارهد زندان توی جاسوسی برای هایی آدم حتما و حرفهاست

 بیرون را بوده انفرادی داخل کامل را دیروز اعدام بخاطر که را رها خواستم

 به زده زنی خود به دست مثال که بندازیم راه نمایش یک قراره و نیارن

 نکنن شک رویا همینطور و شاهین تا افتاده عقب به اعدام دلیل همین

 و وکیل یک از کمی دست رها ی پرونده این با کم کم...بود خوبی فکر

  نداشتم پلیس

 هم با وقتی که خطی با گرفت تماس رویا با رها بود گفته زمانی که همانطور

 همیشه که خطی داشته رها را اش شماره فقط فقط و بود خریده رویا بودن

 بد حالم ولی چرا نمیدانم....داشت خبر اش شماره از رها فقط و بود روشن

 رویا داد را رها با رویا مالقات ساعت و روز همب مهرپرور وقتی مخصوصا بود

 زندان این از که بود کرده وانمود هم رها پذیرفت را رها حرف زود خیلی
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 را او رویا که کند کاری هر که است حاضر و میترسد اعدام از و است خسته

 ....دهد نجات زندان از

 بی و کردممی بغض کردم صحبت مهرپرور با که صبح از و میگرفت بهانه دلم

 میکشید رخ به را وجودش دیگر روزهای از بیشتر دخترم و بودم قرار

 همین برای میشدم تر بیتاب من میرسیدیم آنها مالقات وقت به هرچه

 کمی ها خیابان دیدن و رانندگی شاید بیرون بزنم خانه از گرفتم تصمیم

 مرور ار خاطراتم و زدم سری وی پارک کافه به هم شاید کند خوب را حالم

 کنم

 که من گذاشتم کیفم درون و افتاد رنگم سیاه چادر به نگاهم آخر دم

 نبود مشکلی هم باشد همراهم خب ولی نمیرفتم نه زندان نمیرفتم

 آوردم ولی بیارم در زندان از سر نمیخواستم افتادم راه و شدم ماشین سوار

  میماندم منتظر و مینشستم ماشین داخل ولی نمیرفتم داخل

 انگار بودم شدن دیوانه حال در گذاشتم فرمان روی را سرم من، خدای آخ

 

 [۱۵:۳۵ ۲۹,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 شصت_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#
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 احمدی_الهه#

 

 به....شدم پیاده ماشین از و کشیدم سرم روی را چادر و زدم چنگ را کیفم

 در آشنایی ایصد رسیدم زندان جلوی به اینکه تا و رفتم خیابان طرف آن

 پیچید گوشم

 حکمت دکتر خانم....دکتر خانم-

 .....بود مهرپرور برنگرداندم را رویم ولی ایستادم

 باشید زود برگردیم بیایید زود دکتر خانم: گفت و ایستاد روبرویم

  افتادم راه دنبالش ناچار

 میگفت و برمیداشت قدم تند تند

 دیدمتون اگر تا میدادم یککش اینجا همین برای بیایید که میزدیم حدس-

 بشم رفتنت داخل مانع

 او و گرفتم جا جلو صندلی در من و کرد راهنماییم و کرد باز را ماشینش در

 شد دور آنجا از زود خیلی و نشست فرمان پشت هم

 پرسیدم

 میام؟ من میدونستی کجا از-
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 ها خانم همه العمل عکس تقریبا عاشقی اینکه بخاطر: گفت و کرد ای خنده

 اینقدر هم زمانی جناب و خوندم روانشناسی شغلم بخاطر هم من همه مثل

 کاری چیزی همچین حدس براش که داشته کار و سر مختلف های آدم با

 نداشت

 پیششه؟ رویا االن: گفتم و دادم فرو سختی به را دهانم آب

 اشک از ای حلقه چرا نمیدانم من و کرد نگاهم دقیق و چرخاند را سرش

 بست حلقه هایمچشم درون

 میشه شنود داره صحبتهاشون همه و میکنن صحبت دارن االن بله-

 بگوید؟ چه بود قرار رویا دل آوردن بدست برای رها دادم تکان را سرم

 میبینمش ماشین توی ببینمش؟از زندان؟میخوام جلوی برگردی میشه-

 را ماشین.....زد دور و داد بیرون را نفسش سپس کرد نگاهم کمی مهرپرور

 دید بودند زندان به آمد و رفت در که افرادی به کامل که کرد پارک جایی

 داشتم

 دادن کشیک برای را کسی اگر تا صوتتون روی بکشید را چادرتون لطفا-

 نشه شما متوجه باشه گذاشته

 و کشیدم صورتم جلوی و گرفتم را چادرم پره و دادم گوش حرفش به

 بیرون آمد:گفت مهرپرور یقهدق پانزده از بعد تا ماندم منتظر
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 بلند قد.....شدم خیره خودم از تر سال و سن کم دختری روی نگاهم من و

 موهای....گذاشت کیفش داخل و کشید سرش روی از را چادرش...بود

 موهای به و لغزید ام روسری زیر دستم....بود ریخته اطرافش رنگش مشکی

 بودم ردهنک مرتبشان هنوز که موهایی رسید ام شده قیچی

 یک میدیدمش روشنک با وقتی بودمش دیده بار چندین بودمش دیده

 همانی....رها اتاق داخل. جا همان دیدمش هم ام عروسی روز بود بچه دختر

 رها دست که بود همانی بودمش دیده....بود نشسته رها پاهای روی که بود

 پدر خوانده پدر فهمیدم که روزی همان شد ظاهر روبرویم و گرفت را

 .....اوست و روشنک

 ام بهت ماشینش دیدن با....رفت اش شده پارک ماشین طرف به

 !!!!!رنگ همان میشدم سوار من که ماشینی مدل دقیقا ماشینی....زد

 ببینم؟ را رها میتونم: گفتم و مهرپرور به کردم رو

 باید هم من خانه برگردید هم االن متاسفانه نه: گفت و داد تکان را سرش

 بود چی رویا شرط ببینم برم

 به و شدم ماشینم سوار و شدم پیاده و نداشتم دیگری چاره ولی گرفت دلم

 دفترش به مهرپرور خواسته به که بود ظهر از بعد.....راندم خانه سمت

 دلم بیشتر بود سخت برایم آمد رفت و بودم سنگین کمی دیگر....رفتم

 .....بود دور ازم حاضر لحا در که چیزی کنم استراحت آسایش با میخواست
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 بود ممنوع برام خوردنشان کردم رد را مهرپرور قهوه و چاییی پیشنهاد

 گفتم سمج که بود مردد کمی گفتن برای نشست روبرویم

 نباش من نگران بگو شده؟ چی-

 کنه کمک رها به اینکه برای رویا راستش: گفت و مالید هم به را دستهایش

 دهد طالق را ماش رها تا خواسته همه از اول

 برایم هم باز ولی است نمایش اینها همه که میدانستم ریخت فرو قلبم

 هم روبروی تا برسد چه بود سنگین برایم هم با آنها دیدار اصال بود سخت

 دهد طالق را من تا بخواهد رها از هم رویا و کنند صحبت و بنشیند

 فشردم هم روی را لبانم

 افراد نمیدن رها به ای اجازه همچین ستیه باردار شما چون نباش نگران-

 میتونیم ببینیم تا نظر تحت او میره کجا ببینن تا کردن تعقیب را رویا ما

 نه یا بزنیم شاهین از ردی

 و بود خیره بهم هم او شدم خیره مهرپرور به و دادم تکان را سرم

 میزد موج آن در نگرانی و بود شرمنده کمی چشمهایش

 حرف تا بودم منتظر شدن ریز چشمهایم و گرفتم داندان به را لبانم گوشه

 روبرویم و کرد سرد آب از پر لیوانی روبرویش میز از بزند را اش اصلی

 گذاشت

 بخور آب کمی: گفت
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 و نوشیدم کمی و برداشتم را لیوان همین برای میسوخت خشکی از گلویم

 :گفت مقدمه بدون او

 حاضر حال در که داده توضیح راشب رها ولی بده طالق را شما خواسته رویا

  کنن ازدواج هم با فورا باید پس گفته هم او و باردارید چون نمیتونه

 انگار مهرپرور اما نبود پذیر امکان اصال بود ممکن غیر میشندیدم؟این چی

 توی میتونن ولی باشی نداشته خبر شاید: گفت که بکشد مرا میخواست

  کنن عقد زندان

 نمیکرد ام یاری حرفی برای زبانم شدم خیره بهش ساکت

 داد ادامه من به رو و گفت چیزی لب زیر و کشید گردنش به دستی کالفه

 راه تنها این نداریم ای چاره واقعا ولی دکتر خانم بگم این سخته برام خیلی-

 رهاست نجات

 کنن؟ عقد-

 داد تکان را سرش مهرپرور

 زندان؟ توی: پرسیدم باز

 ادد تکان را سرش هم باز

 میشه؟ چی بعدش خب-
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 رها با تا میکنه خصوصی مالقات تقاضای: گفت و دزدید را نگاهش مهرپرور

 باشه تنها

 

 [۱۵:۳۵ ۲۹,۰۶,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 دل شدن تکه تکه صدای از کمتر شکستنش صدای و افتاد دستم از لیوان

 بود من

 را عشقم میخواستن؟که چی من از....شد جاری ام گونه روی باز اشکهایم

 که هایی مالقات نداشتم؟همان خصوصی مالقات رها با من کنم؟چرا تقسیم

 دیدن برای زندان متاهل مردهای به که هایی همان بودم دیده فقط فیلم در

 بدون های اتاق در ساعته یک های مالقات همان میدادن همسرهاشون

 پنجره

 کنم؟میتونستم تحمل میتونستم....بودم خیره شکسته لیوان های خرده به

  ندم؟ جون نمیرم؟ من و ساعت یک حتی باشن هم با رویا و رها کنم تحمل

 زرنگه هم رویا راه تنها این دکتر خانم ببینید: گفت ام دلداری برای مهرپرور

 فیلم مثل....نمیشدم سابق نارین دیگه من مالقات این از بعد شک بی ولی 

 مثل میشدیم رها و من دیگر مالقات این از بعد بود شرمانه بی پیشنهاد

 گرفتم را تصمیمم ثانیه صدم سابق؟توی
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 رها تا کنید هرکاری: گفتم و کردم پاک دست پشت با را ام گونه روی اشک

  بشه آزاد

 هرکاری: گفتم و شدم بلند

 بیرون بیاد فقط: گفتم باز و زدم هق و گذاشتم دوشم روی را کیفم

 قیمتی هر به: گفتم و گرفتم پیش در را خروج راه

 رفتم بیرون و کردم باز را در

 من کشتن قیمت به حتی-

 کشیدم شکمم روی دستی......گرفتم پیش در را خروج راه فورا و بستم را در

 میشدم ضعیف قبل روز از بیش من و بود شده بزرگ اندازه از بیش

 

 دوران انگار رها نه رفتم مهرپرور دیدار به نه کردم خانه حبس را خودم

 میگذراندم را تمنقاه

 ولی میداد گزارش را پرونده روند و میگرفت تماسی اوقات گاهی مهرپرور

 آن از غیر مغزم اصال بود آنها خصوصی مالقات همان به تمرکزم همه من

 نمیکرد آنالیز را چیزی

 فهمیدم من ولی بدن خبر بهم نمیخواستن رسید شوم روز آن بالخره رسید

 رهای دیگر رها است قرار موقع چه میدانستم ایدب بودم اینها از تر سمج من
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 برایم هم اسمش بردن چون او میگویم شود تقسیم او و من بین نباشد من

 سنگین و سخت است سخت

 من جایگاه بشود بود قرار که هایی همان نشستم ای کره های صندلی روی

 ات بودم کرده سر به دست نحوی به را همه نبود خانه کسی نشد ولی رها و

 مالقاتش به بود خواسته بارها رها....شوم دیوانه و باشم تنها تا.....باشم تنها

 نامه هنوز....داره دوستم که کند مطمئن را من میخواست...نرفتم ولی بروم

 فقط ازدواج این که بود خورده قسم درش که همانی است دستم درون اش

 بی اتفاقی نیست رارق خصوصی مالقات آن در رویا و او بین و است فرمالیته

 افتد

 ....گرفتم دستهایم بین را سرم و انداختم زمین روی را نامه

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_شصت_قسمت_پایان#

 

 [۱۶:۰۲ ۰۱,۰۷,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 یک_شصت_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#
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 و دادم هتکی پشتی به را سرم.....بسنجد را من صبر میخواست خدا انگار

 بودنم باردار اما بخورم خوابی قرص میتوانستم کاش ای بستم را چشمهایم

 .....میشد کار این از مانع

 به و کردم باز را چشمهایم شنیدنم را ورودی در شدن بسته و باز صدای

 می میدانستم.....شد ظاهر جلویم سوشا قامت و ماندم خیره سالن ورودی

 و گذاشتم دهانم روی را دستم....کرد تند پا مطرف به او و کردم بغض....آید

 کشید آغوش در را من و آمد....آمد تر سریع او و زدم هق

 

 را موهایم و گفت آینده و گذشته از و زد حرف برایم اینقدر سوشا روز آن

 میترسیدم انگار داشت ادامه من خانگی حبس.....برد خوابم که کرد نوازش

 که بود جالب و شوم روبرو واقعیت با میترسیدم....بروم رها و مهرپرور سراغ

 بعد ی هفته یک دقیقا تا نبود خبری نبود مهرپرور از هم خبری

 برایم کمی اتفاق آن و خبری بی از شدم خسته که بعدی ی هفته یک

 بودم تر آرام من ولی نمیشد فراموش نمیشد عادی شد کمرنگ

 مهرپرور با خواست و شناختم منشی رسیدم وقتی...مهرپرور دفتر رفتم

 کند هماهنگ

 آمد بیرون اتاقش از مهرپرور لحظه همان که

 ....آقای اگر فقط میرم زودتر من کریمی خانم-
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 ازش چشم هم من....بود مانده خیره بهم.....ماند دهانش در حرف دیدنم با

 پاچه دست کمی کردم حس....دوخت اش منشی به را نگاهش.....برنمیداشتم

 .....شد

 خبر؟ بی چه دکتر خانم: گفت من به رو و داد بیرون را نفسش

 بیام گفتم نیست ازتون خبری دیدم: گفتم  زدم پوزخند

 جلو به و کرد جور و جمع را خودش زود خیلی و داد تکان را سرش

 میکنیم صحبت ماشین داخل بریم بفرمایید: گفت و کرد راهنماییم

 و نداشتم حرفی که من....بودیم ساکت هردو مسیر در......افتادم راه حرف بی

 به بارها فهمیدم اش کالفگی و هایش حالت از را این بود درگیر خودش با او

 نداشت رانندگی اعصاب زیاد و کشید دست صورتش

 میریم؟ کجا:پرسیدم آرام

 میان در باهاتون نخواستیم ولی افتاده ها اتفاق خیلی هفته یک این توی-

 دارید حاضر حال در که خاصی شرایط بخاطر بزاریم

 زدم نیشخند

 روزهای االن کردیم عادت بد خبرهای و بد شرایط به جنینم هم من هم-

 خوبمون

 دنبالشیم ما و شده غیب رویا ولی درسته-
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 خصوصی؟ نبود؟مالقات کار در عقدی نبود؟یعنی رویا شد تر باز گوشهایم

 بوده سخرهم مالقات آن که فهمیدم نگاهش از کرد نگاهم غمگین مهرپرور

 تغییری هیچ بدون

 به و برداشت کاغذ یک داشبورد داخل از و کشید من سمت به را خودش

 دیگری بد خبر هم این میدانستم میلرزید؟انگار دستهایم چرا......گرفت طرفم

 است

 بتونی تا بدونی که شماست حق این ولی باشید خبر با شما نمیخواستیم-

 بگیری تصمیم بهتر

 دقت.....کردم دقت ها نوشته روی بیشتر و کردم باز....کردم زبا را برگه تای

 خواندم و دیدم....دیدم و کردم

 خداحافظی همینطور بیزارم کردن سالم از که میدونی-

 اگر حتی بدونم که میشناسمت اینقدر و صد یا صفری یا تو میدوم من رها

 حال در که نارینی نمیشی نارین خیال بی بخوره بهت هم اعدام یا ابد حبس

  باردار ازت حاضر

 تو برعکس میشناسم خوب خیلی را تو من متاسفانه عاشقشی که میدونم

 بگم بهت باید....ام ساده و احمق اینقدر من کردی فکر و نمیشناختی منو که

 او گری حیله به اگر و شدم بزرگ او دست زیر شاهین نام به یکی من پدر

 شاهین که دختریم همون من هرفت یادت نیستم هم او از کمتر نباشم
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 کار دستم زیر مرد تا چند رفته بسپاره؟یادت بهش را باندش همه میخواست

 چی فکرشون توی میفهمیدم کشیدنشون نفس صدای از من و کردن

 کنی؟ خام مرا میتونی کردی فکر تو میگزره؟چطور

 توی االن منی قانونی و رسمی شوهر تو االن رسیدم ام خواسته به من

 توی چقدر اسم این نیست مهم دیگه شده حک من نام ات نامهشناس

 میمونه ات شناسنامه

 دیگه میشه باعث که همونی میخواستم خصوصی مالقات همون فقط من

 کردی سعی خیلی.....نشه سابق مثل وقت هیچ دکترت خانم با تو رابطه

 بالخره ولی نداشتم زمان بیشتر یکساعت هم من من برابر در کنی مقاومت

 حاضر حال در هم من کنی مقاومت بیشتر نتونستی تو و دادم شکستت

 برسه ثمر به رابطه این تا میمونم منتظر

 تو از میخواستم بچه یک همیشه که میدونی

 هیچی که بشی اعدام اگر کنی خداحافظی همیشه برای نارین با باید دیگه

 هم صورتت توی دیگه نارین که مطمئنم کنی آزاد خودتو تونستی اگر ولی

 اصلی هویت به خودت اصل به برمیگردی برمیگردی تو و نمیکنه نگاه

 منه کنار جات تو خودت

 دیدار امید به
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 [۱۶:۰۲ ۰۱,۰۷,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 دوست.....شدم خیره روبرو به حرف بی و کردم مچاله دستم در را نامه

 نداشتم خوبی حال ولی.....کنم فکر نامه داخل های جمله به نداشتم

 مهرپرور

 از میخونه وقتی هم رها.....میرسه رها دست به نامه این روز همون فردای-

 میره حال از که سلولش دیوار به میزنه را سرش اینقدر و میشه بیخود خود

 دارم االن من نداره خوبی حال بستریه بیمارستان داخل است هفته یک االن

 ببینیش؟ که یمیا هم شما بزنم سر بهش میخوام آنجا میرم

 .....بودن زده لبهایم به سکوت مهر

 خوبه حالتون دکتر خانم-

 خوب را ها آدم میکنی ادعا و وکیلی که شما.....نیست خوب حالم نه-

 رویا نه میشه آزاد رها نه االن کشیدی؟ ای نقشه همچین چطور میشناسی

 سابق مثل میشیم رها منو نه میکنه کمکی

 کاری همچین میزدیم حدس چون ولی خوردیم دست رو رویا از که درسته-

 داخل بوده رها با ازدواجش و مالقات همون مشغول رویا وقتی ها بچه کنه

 که کیفش همینطور میزارن کار ردیاب و شنود همراهش تلفن و ماشین

 بود گذاشته ماشین داخل
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 حاضر حال در و گذاشته کار شنود و ردیاب رویا های لباس توی هم رها

 خالی خالی دستمون همچین رسیدیم هم هایی سرنخ یک به یبتعق تحت

  کنیم صبر کمی باید فقط نیست هم

 کجاست؟ شاهین شده؟فهمیدید دستگیرتون هم چیزی-

 همه حاضر حال در فهمیدیدم ما که چیزی و شده گور گم اصال شاهین-

 با دارن تبادل یک هم شب فردا میچرخونه اون و رویاست دست قاچاق باند

 افغان باند یک

 اگر و بشه جا جابه قراره سنگینی ی محموله فهمیدیدم ما که طور آن

 شاهین و رویا هم بگیریم را افغان باند هم میتونیم بره پیش درست عملیات

  کنیم جمع را پروندشون کل به را اشون دسته دارو و

 زدم تخلی لبخند

 شه؟می چی رها حاال....رسیدیم نتایجی یک به خداراشکر بازم-

  امیدوارم خیلی ولی رها حکم راجب بزنم حرفی اینکه برای زود هنوز-

 زیاد آیید؟ می من با هم شما: گفت و داشت نگه دولتی بیمارستان روبروی

 نیست خوب حالش

 نداشتم را او با روبرویی آمادگی هنوز دادم تکان طرف دو به را سرم

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا_بیا_یک_شصت_قسمت_پایان#
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 [۱۷:۱۱ ۰۳,۰۷,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 آخر_قسمت#

 ببافیم_رویا_بیا#

 احمدی_الهه#

 دلم و خودم با که یکربعی.....بودم نشسته تنها ماشین در که بود یکربعی

 قراری بی برایش هم هنوز عجیب ولی بود چرکین که دلی....بودم درگیر

 دور از.....میبینمش میرم.....شدم پیاده ماشین از.....میکرد

 ببیند مرا او نمیگذارم.....میبینمش

 نگاهم شدم بخش وارد وقتی و پرسیدم را رها اتاق و بخش شماره نگهبان از

 ۲۳ ی شماره اتاق به رسیدم تا بود ها اتاق ی شماره دنبال به

 دستش که دیدم را او و ایستادم....ایستادم اش بین من و بود باز نیمه در

 گوش میداد گوش مهرپرور حرفهای به و بود اش شده پاسنمان سر روی

 نگاه بود من به پشتش که مهرپرور صورت در آخر در و بود کالفه ولی میداد

 درک به بره نیست مهم برام: گفت و کرد

 از فورا.....ماند خیره اتاق باز نیمه در به نگاهش چطور و کجا از نمیدانم

 دادم تکیه دیوار به و رفتم کنار در جلوی
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 دار بغض ولی آرام صدای شنیدم را آرامش صدای و کشیدم یعمیق نفس

 ناباور ولی آرام مند گله ولی آرام

 بیا نارین!!!!نارین-

 مغزم نمیکرد رفتن یاری پاهایم نخوردم تکان جایم از و ایستادم همانجا

 همانجا پس بروم بیمارستان از نمیگذاشت دلم و بروم داخل نمیگذاشت

 رسد پایان به لمد و مغز جدال تا ایستادم

 میکنی؟اومدی چیکار من با داری.....نرفتی هنوز میدونم!!!!نارین!!!!نارین-

 چیه؟ من گناه ؟ بدم روز ام؟حال شکسته ببینی؟ناراحتیمو؟سر چیو دزدکی

 شماها میاد بدم ازش من....دیدنم بیاد بگم بزنم زنگ بهش نخواستم که من

 کنم عقدش کردیم مجبورم اشماه بزنم زنگ باید گفتید شماها خواستید

 من گناه حاال کردید مجبورم مزخرف و مسخره مالقات »ا به شماها

  چیههههههه

 روی و خوردم سر دیوار گوشه و شدم مچاله خودم در فریادش صدای از

 ولی نداشتم را او شدن شکسته هم در اینطور طاقت.....نشستم زمین

 وفتادهنی اتفاقی کنم تظاهر و برم داخل نمیتوانستم

 سگی زندگی این دارم که توئه بخاطر فقط من احمق آخه دیوونه آخه-

 میجنگم دارم که توئه بخاطر میکنم تحمل
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 راه آخر در ولی ایستادم در پشت کمی...شدم بلند و گرفتم دیوار به را دستم

 یک همانجا از و نشدم مهرپرور منتظر دیگر و گرفتم پیش در را خروج

 بودم کرده پارک مهرپرور دفتر جلوی که ماشینم کنار تا گرفتم تاکسی

 

 ام نشسته نیمکت روی

  پارک در نیمکتی

 دادگاه روبروی پارکی

 رها دادگاه آخرین

 میدانیم بیش و کم را اش نتیجه که دادگاهی

 

 

 درگیر زمانی و مهرپرور متنفر رویا از و بودم دلگیر رها از که روزهایی همان

 که را آنها شب یک در بالخره تا بودن شاهین و رویا باند گریز و تعقیب

 نوچه از تا دو کمک به رویا و میندازن گیر  بودن سنگینی معامله درگیر

 این در شخصا خودش خواست به که زمانی خود و میکند فرار هایش

 در که افتند می رویا دنبال به دیگر نفر دو همراه به میکند شرکت عملیات

 پلیس گیر وجه هیچ به نمیخواسته که رویا ولی میندازند گیرشان ای کوچه
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 های اخطار به و میدود اتوبان طرف به و میشود پیاده ماشین از افتد بی

 اخطاری که هوایی تیر صدای وقتی و نمیدهد گوش ها پلیس ایست ایست

 وسط به هوا بی و میشود هل اینکه مثل میشنود را بود او ایستادن برای

 میگیرد زیر را او داشته باالیی سرعت که ماشینی که میرود اتوبان

 !!!رویا سرگذشت میشود این و

 باز رویا مرگ با....آورد می بار به خبری بد رها برای باز که سرگذشتی

 دستهای باز و میدهد ادامه کارش به عظیم باند این و نشد پیدایش شاهین

 بن....یخوردیمم بست بن به باز میکردیم کاری هر بودم کالفه.....بود خالی ما

 دفترش به بود خواسته ازم زمانی.....بود رها برای حکمی آخرش که بستی

 دارد همراه به خبری بد برایم دیدار این که میدانستم خوب من و....بروم

 و مردد هستن مردد دو هر و اند نشسته روبرویم زمانی و مهرپرور

 ....میشناسم خوب را ها نگاه این من....شرمنده

 دادم تکان را سرم و گزیدم را لبم

 من به زمانی و کرد نگاه زمانی به مهرپرور

 میخواد.....میاره فشار بهم داره رها پرونده قاضی راستش.....راستش:زمانی

 بشه بسته پرونده این تر سریع هرچه
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 را آدم یک زندگی پرونده میخواستن راحت چه....زدم تلخی لبخند

 کشیدن نفس و بود من کشیدن نفس حکم بودنش زنده که آدمی....ببندن

 .....پسرم شدن بزرگ و دخترم آمدن دنیا به حکم من

 میتونی شما!!!!کرد کاری میشه حتما خب: گفت و شد بلند کالفه مهرپرور

 حتما دارن بیا برو شما با همه قاضی و وکیل و وزیر االن کنی کار یک

 بندازید عقب را دادگاه هفته یک فقط هفته یک فقط کنی کاری میتونی

 انگار شرمنده و غمگین بود غمگین من از بیشتر انگار بود جوری یک زمانی

 من کردن امید نا میدانست و خدا از بعد من امید بود شده او میدانست

 !!!!چه یعنی من پشت کردن خالی میدانست!!!!!چه یعنی

 

 [۱۷:۱۱ ۰۳,۰۷,۱۷, ]ببافیم رویا بیا

 هستن کسایی کارم توی منم گیرم منم نمیتونم: گفت عصبی کمی و کالفه

 سواستفاده برای ای نقطه بشه اون و بگیرن آتویی یک ازم منتظرن که

 سکوت کاریاشون کثافت برابر در اینکه برای بشه ای نقطه کردناشون

 پاتو یا ببند را پرونده این یا گفته و گرفته تماس باهام وزیر صبح....کنم

 همیشه که منی و منه اقوام رها که ستا شایعه همه بین االن کنار بکش

 سرم باالی خدای همون به ولی میکن اینکارو دارم بودم بازی پارتی مخالف

 درسته کنم کمک خانواده یک به میخواستم فقط من نبود اینطور که قسم

 داشتم باور من ولی مدیونیم بهتون ما و برگردونید بهش منو نوه چشم شما
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 بیچارگی تنهایی روی از و گناه بی دیدم وقتی باشه اعدام نباید رها حکم

 کنار را چیز همه اش زندگی به شما آمدن با آخر در و شده شاهین باند وارد

 دستم االن ولی بدم نجات را خانواده یک تا کنم کمک میخواستم گذاشته

 خودم خواست شخصا و گرفت تماس باهام وزیر وقتی مخصوصا است بسته

 بکشم کنار

 من....امیدی نا از.....پناهی بی از....بود درد از بود واقعی اشکهایم ردیگ اینبار

 نجات را رها حتمی که دادن را باور این من به آنها....داشتم امید آنها به

 دیگر.....بود بیچارگی سر از اشکها این و.....بودم تنها هم باز من ولی میدن

 آدم همه،همه چرا....ددشد تمام رها.....شد تمام....نداشتم جایی به راهی

 از برای!!!من؟ شدن بدبخت برای بودن کرده یکی به دست کائنات ها،همه

 !!!!رها؟ دادن دست

 آمدم بیرون.....آمدم بیرون زمانی دفتر از و زدم چنگ مبل روی از را کیفم

 ترتیب رها برای دادگاهی باز....نکردم مهرپرور های زدن صدا به وتوجهی

 نیامدن وجود به برای اینبار و!!!!!اعدام....بود حکم همان حکم هم باز و دادن

 اجرای تا فرستادن انفرادی سلول به را او امر این در ای مداخله هیچ

 .....حکم

 ی هفته...زایمان درد مثل هایی درد....داشتم درد که بود روزی چند

 بود بدی خبر این و میشد منقبض شکمم مدام.....بود ام ماهگی آخرهفت

 !!!!!!رها؟ اعدام خبر از بدتر یول
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 نمیخواهم را کسی کردم حبس.....کردم حبس را خودم اتاقم در

 داشت دوست را رها مامان.....ندارن خوبی حال هم سوشا و مامان....ببینم

 بود کوتاه داشتن دوست این عمر ولی

 روی دستی.....شدم خیره محتویاتش به و گذاشت تخت روی را ام صندوقچه

 به و زدم چنگ تخت روی از را رها تیشرت.....کشیدم ام شده قیچی موهای

 اشک ریختم اشک و کشیدم نفس...کشیدم نفس عمیق و گرفتم ام بینی

 من و بود دادنش دست از شب امشب.....بود امشب.....کردم وداع و ریختم

 کتی و سوشا......میمردم بیشتر میشدم نزدیک زمانش به بیشتر هرچقدر

 تن و رساندم رساندم را خودم ماشین تا سختی به من و اهمگ تکیه شدن

 .انداختم هایش صندلی روی را ام خسته

 اش شانه روی را سرم مامان و انداخت راه را ماشین سوشا

 باز و بود کرده ورم بودم ریخته اشک بس از چشمهایم....گذاشت

 بود نایستاد به رو قلبم....میکردم سکته امشب من که شک بی.....نمیشد

 ها دیدن اخرین دیدن عشق به میزد را آخرش های نبض فقط

 چنگ و میزد پا و دست دنیا این در بودن به اینقدر جنینم که بود عجیب

  ها ریسمان اخرین به میزد

 از دردی....بود فایده بی ولی بگیرد آرام کمی تا کشیدم شکمم روی دستی

 حس من و میپیچید بدنم کل در و پاها تا و میشد شروع کمرم داخل

 است هایم کشیدن نفس آخرین همان این میکردم
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 سنگینم تن تا کردن کمک بهم و شدن پیاده سوشا و کتی....ایستاد ماشین

 دست سرم روی سوشا....بود کرخت تنم ولی....بیاورم بیرون ماشین از را

 گفت و کشید

  من بده دستتو-

 تونم....نمی: گفتم سختی به

 من روی بنداز را وزنت:گفت و رفتگ را بازوهایم زیر

 بازوهایم کتی کمک با و گذاشت زمین روی و گرفت را پاهایم و کشیدم جلو

 ولی نمیخواست را رفتن این بدنم سیستم همه.....کردن بلندم و گرفتن را

 !!!!!بود چه چاره

 اتاق در جلوی را مهرپرور...میشد کاسته عمرم از برمیداشتم که قدمی هر

 از رنگ دید را من وقتی و بود بحث حال در زندان رئیس با که دیدم

 اینکه یعنی این....داد تکان را سرش و برداشت عقب به قدمی پرید صورتش

 چه؟؟؟ برای ولی بود متاسف

  مسلخگاه طرف به میکشاند را من سوشا رسما

 بودم افتاده نفس نفس به

 شا.....سو.....رها-

 ردک زمزمه را جانم و کرد نگاهم سوشا
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 ها....ر-

 برگردیم؟ میخوای-

 ببینمش میخواستم....دادم تکان را سرم

 کردید دیر اینقدر چرا: گفت و شد نزدیک بهمان مهرپرور

 ببیندش کجاست؟میخواد....میبینی که حالشو:سوشا

 را سوشا دست....گرفت سوالم از پر نگاه از را نگاهش و گزید را لبش مهرپرور

 گفت چیزی گوشش در و گرفت

 باز و گرفت ازم را جونم نصفه همان نگاه این و کرد نگاهم و چرخید وشاس

 راهرو آخر به نگاهم وقتی رفت کل به تنم از جون نصفه همان

 به که دیدم....بودن کشیده بند به را دستهایش دیدم....دیدمش....ماند

 ناموزون و  کلش کلش چطور که دیدم....بودن بسته زنجیر پاهایش

 من و نیاوردم طاقت دیگر و دیدم را این.....مرگ سمت به فتمیر....میرفت

 !!!!!مردم انگار هم

 

 پیچید گوشم در رادمان های قهه قه و رها شاد صدای

 بس از رادمان میکرد خوردن به تهدید را او و میدوید رادمان دنبال که رها

 میخواست و میرفت دنبالشان کنان تاتی که را نیهان دیدم.....بود خوردنی که
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 افتاده راه که بود ماه یک تازه دخترکم....کند شرکت آنها بازی در

 صدای باز و شد خورده او توسط و شد رها دستهای اثیر رادمان بالخره....بود

 گریه به که هایی قههه قهه نشست گوشهایم درون شیرینش های قهه قهه

 شد ختم بود ترسیده که نیهان های

 گرفتمش آغوشم در  رفتم طرفش به و شدم بلند مبل روی از

 ام دونه یکی یکی نکن گریه: گفتم و بوسیدم را رویش

 یدونه یکی: گفت و شد بلند داشت بغل در افقی را رادمان که همانطور رها

 داد ادامه را رها حرف شیرینش زبان آن با رادمان

 دیوونه و خل-

 میدی یادش چی ببین: گفتم و مکرد نگاه رها به تشر با

 نزن زشت حرف بگم بار چند: گفتم و کردم رادمان به رو

 میگه بابا چرا زشته اگر: رادمان

 میکردن تزریق رگهایم به جوانی اکثیر من انگار بابا میگفت رها به وقتی

 ازم را نیهان و کرد مرتب را موهایش و گذاشت زمین روی را رادمان رها

 زرو زر اینقدر هم دختر آخه: گفت و گرفت

 میاد ات پیانو معلم االن بریم بیا: گفتم و گرفتم را رادمان دست
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 هایش کالس در عشق با را موسیقی داشت موسیقی به خاصی ی عالقه

 میکرد کار نقاشی یا زبان باید که وقتی از امان ولی میکرد شرکت

 تو میبرمش من: گفت و گرفت را رادمان دست و آمد بیرون اتاق از مامان

 شب آخر تا مطب بری باید عصر کن استراحت کمی یک برو

 رادمان کارهای اکثر بوسیدم نرم و گذاشتم مامان صورت طرف دو را دستم

 کارهای و بودم کار اثیر کشور این در من که بس از بود گرفته عهده به را

 شکایت نبودنم از همیشه که رهایی طرف آن از کنار به هم نیهان

  میشد من بیشتر دلگرمی موجب که شکایتی...داشت

 صدای....ساعت تیک تییک....پیچید و پیچید.....پیچید گوشم در صداها

 روی که انگشتهایی صدای.....میزد ضربه سرامیک روی که پایی ی پاشنه

 چشمهایم که وقتی تا تر هشیار میکرد ترم هوشیار.....بود گرفته ریتم میزی

 دیدم روبرویم را مامان و سوشا باز شد باز کامل

 هق به....دار طناب و بود رها....بود رها....کرد آنالیز مغزم که چیزی اولین و

 دیگر که اوییی....را او عذاداری....میکردم عذاداری باید االن.....افتادم هق

 نداشت وجود

 اینطوری خودت با نکن: گفت و شد نزدیک بهم فورا مامان

 شود کم امانم بی درد از کمی بلکه تا یختمر اشک کردم گریه فقط من و

 شد تمام: گفتم و سوشا به کردم رو
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 زدم هق باز و

 زدم هق باز من و کرد احاطه دورم را دستش و شد نزدیک بهم سوشا

 دیگر ولی دیدم دیدم را مهرپرور من و گرفت فاصله ازم اتاق در شدن باز با و

 دوباره برای هم دلیلی لیو نمیدانستم مقصر را او....ببینم نمیخواستم

 بود سخت برایم ها آدم تحمل نداشتم دیدنش

 وارد سرش پشت هم زمانی بزنم حرف خواستم تا من و کرد باز کامل را در

 دیوانه داشت مرا که لبخندی....داشت لب به لبخند و شد وارد....شد

 انهدیو میخواست مرا بود؟یا میخندید؟دیوانه او و بود مرده رهایم....میکرد

 کند؟

 خانم بده مژده: گفت فورا زمانی کنم ای گله یا بزنم حرفی باز خواستم تا

 داره دوست را شانست خوش شوهر هم را تو هم خدا که بده مژده....دکتر

 را زندگی شاید تا دوختم او به و بود زندگی حس از خالی و فروغ بی نگاهم

 برگرداند من به

 

 

 

 داد توضیح و شد نزدیکم
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 دار پای تا گناه بی سر میگن دادیم نجات دار طناب از را رها شنبا نگران-

 از که بود شب سر....دیشب رسیدم جمله این به واقعا نمیره دار باالی و میره

 نامه و کرده خودکشی شاهین دختر روشنک که دادن خبر بهم زنان زندان

 .....ای

 نداشتم دوستش!!!!!کرد خودکشی چرا دیگر روشنک.....شد هم در صورتم

 کرد مورمور را تنم مردن گونه این ولی

 با و زمانی و بدهم تکیه تا کرد کمک بهم شد حالم خرابی متوجه که مامان

 شد نزدیک بهم خنده

 به این از ایشاال میخوری پاکتو دل آب داری دکتر خانم نخور غصه دیگه-

 بره پیش  شدن بهتر به رو زندگیت روز به روز بعد

 چرا؟ اصال کرد خودکشی که شد چطور زمانی ابجن میگفتید: سوشا

 ما نوشتن دکتر خانم برای نامه یک: گفت و انداخت باال ای شانه زمانی

 که بده بهمون نخی سر شاید میگفتیم بخونیم و کنیم بازش بودیم مجبور

 دیر خیلی هرچند داد بهمون خوشبختانه

 این رها اعدام از بعد میخواست ولی بود نوشته پدرش از آدرسی نامه توی

 از بعد که بود کرده ریزی برنامه طوری را چیز همه برسه ما دست به نامه

 بگیره رها و نارین از را خواهرش مرگ انتقام تونست و مرد رها اینکه
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 بده ما به را پدرش آدرس هم بعد و بکشه را رسیده خط آخر به که خودشو

 یرهبگ هم او از را اش رفته دست از جوونی انتقام تا

 

 

 زندان به را خودم دادن گزارش بهم را خودکشی خبر اینکه محض به

 و ایران مرزی شهر جلفا توی شاهین فهمیدم خواندم را نامه وقتی و رساندم

 آن به را گروهی و گرفتم تماس آنجا آگاهی با فورا میکنه زندگی ترکیه

 همکاراهای از تا دو هرچند کنن دستگیرش تونستن که کردم اعزام آدرس

 بعد شد دستگیر باالخره ولی عملیات این توی دادیم دست از را جوونیمون

 زمان زیاد گرفتم تماس رها پرونده قاضی با فورا شاهین دستگیری از

 بشه منصرف حکمش از تا کنم متقاعد را قاضی تونستم سخت و نداشتم

 آویزان گردنش دور دار طناب که زمانی درست را رها تونستم باالخره ولی

 بدم نجات بود شده

 

 دلم....میریختم اشک خنده با همراه که ای گونه!!! بود؟ چطور حالم میدانی

 بلند بلند میخواست دلم بزنم جیغ میخواست دلم بزنم فریاد میخواست

 میکردم پرواز میخواست دلم شکرت خدایا بزنم فریاد میخواست دلم بخندم

 را سرم من و میکرد حلقه کمرم دور را دستش او و مینشستم رها کنار و

 میگذاشتم اش شانه روی
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 نه دیگه شدیم راحت دیگه ببین شد تمام چیز همه ببین میگفتم و

 تا بیا بگویم کند سلب ما از را آسایش که شاهینی و رویا نه هست روشنکی

 زندگی وجود همه با اینبار کنیم زندگی حق به اینبار و کنیم زندگی دوباره

 با قدر عجیب که کنیم استفاده بودنمان هم با لحظات تک تک از و کنیم

 ببافیم را رویاهایمان درست اینبار و بیا بگویم میدانستم را بودنمان هم

 رها را پرده....شد حلقه کمرم دور اش قوی و بزرگ دست....گرمش دست

 روی را اش چانه....گذاشتم اش شده حلقه دستهای روی را دستم و کردم

 کرد زمزمه و گذاشت گردنم

 

 

 میکنی؟ فکر چی به-

 هستی که تویی به

 دادم دست از بارها که تویی به

 برگشتی بهم خدا از بارها که تویی به

 دادی جون بهم که تویی به

 دادی هویت بهم

 دادی یاد کردن زندگی خوب بهم که تویی به
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  پسرم برای پدر شدی که تویی به

 کردی دور ازم را ها نگرانی که تویی به

 گاهم تکیه شدی که تویی به

 هایم نفس دلیل شدی که تویی به

 احمدی_الهه_ببافیم_رویا _بیا _پایان#
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