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 :مقدمھ
 

️ 
  مای ذھن ھایبیبھ طرز عج

  کی و افسرده از رفتن ری درگشھیھم
 ... باشدیاو م 
 
  بھتر باشدیزی ھم قسمت ما چدی شاو
  نبود او؛با

 می دارای حال بھر
 
 می دھی مبیخودمان را فر 
 ...می کماکان چشم بھ راھو
 
 م؛ی و ما نشومی بھتر است کھ من بمانای
 
 

 نسبت بھش ی حسچی کھ ھخورهی گره می بامردوندمیامشب پ.... امشب شھی نمباورم
 نطرفیاز ا.. ی قرا دادی دوراھنی مجبور بشم خدا چرا منو تو ادیچرا با....ندارم

 دخترشو و یھای قراری ھا و بھی گریمادرم کھ بھ ازدواج منو بھنام انقد مصره کھ حت
 ی در پی پی از اون طرف تماسارهیگی مدهی بابا رو نادیاخم و تخم ھا

 .خالھ کھ درصدد گرفتن جواب اخر 
  دی مجدی مجییکجا:  تختم نشستم سرمو محکم با دو دستم فشار دادم و زمزمھ کردملبھ
 

 :  با عجلھ اومد داخل کنارم نشست اروم گفتی و نازشھی  اتاقم باز مدر
 یکی باز ادی االن مامانت می اماده نشدی واسھ چھی کارا چنی ادی مھشیشد وونھید_
  گھی جم کن بابا بساطتو دی جواب بده بھش شورشو در اوردخوادیم

 : گھی و دلسوزانھ مشھی کھ ھنوز تو ھمون حالتم اروم منھیبی میوقت
 بھ فکر خودت باش زرهی نکن تورو خدا ھی گری ھنوز تو فکرشدی برات مھشرمیبم_

اگھ دوست داشت کھ ... انھی دوست داره یدونی نمی وقتی بھش فک کنیخوای میتا ک
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 دوستت داره چن سالھ ھی باش بھنام پسره خوبنی واقع بکمی ،ای بره اونور دنزاشتینم
 .  رو فراموش کنکطرفھی اون عشق یبزن  بھ بختت لگدیخوای میخواستگارتھ تا ک

 با نجوری ھمیرض و طول اتاق شروع کردم بھ قدم زدن،ناز بلند کردم تو عسرمو
  کردی نگام مینگران
 ی گفتم؛نازاروم

  جونم فدات شم:یناز
 مدت چن سال تموم فکر وذکرم نی کھ تو ای فراموش کنم کسدوی مجتونمیبنظرت م-

 پسر عمو بھش ھی فقط بھ چشم تونمی خاطراتش گذروندم،مادویشده تموم لحظاتمو با 
 شھ؟؟ی منگا کنم

 یدونی م،خودتی محبت و   عالقھ بھنامو قبول کنی بتونھی کافشھ،فقطیقربونت برم م-
 خودتو و  ی گذاشت رفت چرا دارشھی ھمی اون براستی نی اومدنگھی ددیکھ مج

 گردهی بر نمگھی ددید،مجی گوش کن مھشیبری منی از بندتویخانوادتو از ھمھ مھمتر ا
ھاشو محکم کرده محالھ برگرده پس  ھیاون کاروبارشو اونجا درست کرده ، پا

 . فراموشش کن
 ادی اصلن جور در نمدی مجی ھھ بھنام و بزارم جاشھی خودم زمزمھ کردم مگھ مبا
  شھی نمتونمینم
 بھ نفعتھ نی ،اانی بس کن برو اماده شو االن مھمونا مدی مھشیگی باخودت می داریچ-

 دمی مجھی ظاھرا باباتم کھ راضتی نسای کھ عمھ کوتاه بیدونی مندتیھم اھم خودت و 
 لباسو نی اای رو بزار کنار بی دودلیزنی درجا می الکی تموم شد پس دارگھیکھ د

  بپوش و اماده شو
 نجواگونھ کنار گوشم زمزمھ کرد بخودت دوی گونمو بوسی نشستم لبھ تخت نازدوباره

  رونی گفتو لباسو  گذاشت رو پامو از اتاق رفت بنوی ،ایتونی تو می خواھرایب
   با محبوبمنیری خاطرات تلخو شای دنھی ،ذھن اشفتم و کمی و اتاق تاریی موندمو تنھامن

 از زدم،ی خاطراتمو مرور کردم اروم ھق مدمیپوشی ھمونجور کھ لباسمو مبلندشدم،
 نالھ ختمویری اشک مزدمی موھامو شونھ مختمویری اشک مکندمی دل مکطرفمیعشق 

  کطرفمی واسھ از دست دادن عشق زدمیم
اگھ .. خاطراتش وداع کردم دوی نشستمو تو ذھنم با مجی صندلی اماده روحاضرو

زمزمھ کردم ... قدم برداشتم ھی... شدم رهیبلند شدم بھ در اتاق خ.. رفتیدوستم داشت نم
 جز دمی ازش ندیچیھ... زیم کلمھ محبت اھی از غیدر... نگاه عاشقانھ ھی از غیدر..

 و باھام دیدی خواھرش مونا می کھ منو ھمبازرور ساکت و اخمو ، باجذبھ ومغیمرد
 دادم ھی سرمو تکستادمیھمونجا کنار در ا...کردی و نادون رفتار مکی دختر کوچھیمثل 
صاف ...ھمھ خاطراتو سپردم دست باد ... تمومھگھی اشکامو پاک کردم دواریبھ د

 ی گذاشتم صدااق از اترونیخودم اعتماد بنفس دادم، درو باز کردم قدم بھ ب بستادمیا
 دنبالھ دامنو گرفتمو ارومو خانومانھ از پلھ ومدی منیی از پالیخنده و خوش و بش فام

 من ھمھ دست دنی بھ مشامم خورد با دیدی شدی عطر و ادکلن ھای شدم بوریھا سراز
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 قربون صدقھ و منو یمادرم اسپند بھ دست طرفم اومدو با کل...زدنو سوت زدن 
 ی کردم نازنی چھرمو مزی لبخند مصنوعھی نگاه کردم با مھ برد بھ ھتیبطرف جمع

بھ .. کھ از راز درونم باخبربود ی کھ کمتر از خواھر برام نبود و تنھا کسمییدختر دا
 :وم زمزمھ کردسمتم اومدو بغلم کردو ار

 زدم یلبخند کمرنگ...ی خواھرگمی مکی بھت تبریریگی مموی تصمنی بھتردونستمیم-
  فقط اروم گفتم ممنون

 دمی اخم کنھ خندنمیدختر بابا نب: منو صدا زد ،رفتم کنارش بغلم کرد با لبخندگفتبابام
 نیتو ھم..  بغل بابامھکنھی کھ ارومم مای اغوش امن دننیخودمو تو بغلش جا کردم بھتر

 :  غر زدکمی خواھر کوچسیافکار بودم کھ مھد
  ی چرا منو بغل نکردستمی من دخترت نی پس من چییبابا-

  عجلھ نکنرسھیھر وقت شوھرت دادم نوبت توھم م: دی خندبابام
 

 : برداشتو گفتوینیری بالفاصلھ بشقاب شسیمھد
 ینیری شدیی بفرماونیمن غلط کردم خانوما و اقا-
 

 کردن و بازار بوس ی احوالپرسھی ھادخترپسراشونو بقیی کردم با خالھ ھا و داشروع
 ھمھ محو کردی نگام مینیری بھ بھنام کھ با لبخند شدمیو ماچ گرم شد،کھ در اخر رس

 وسطو دست منو دی کھ ھمون مامان بھنام پرنی خالھ نسرھوی ما بودن کھ یتماشا
 ھی گفت بھ افتخار عروس و داماد یلوشحابھنامو گذاشت تو دست ھم و بلند با خ

 مبل مارو ھی کردو رو کیصلوات ھمھ با خنده صلوات فرستادن و خالھ مارو بھم نزد
 : گفتیینشوندو خودش رفت ھمھ ساکت بودن کھ عمو صابر پدر بھنام با خوشرو

  قی مارو ال،وی انتخاب کردندتیخب دخترم خوشحالم کھ پسرمو بھ عنوان ھمسر ا-
 کمیاروم گفتم ممنون عمو جون کھ باز خالھ نزد. نی بشری ھم پی انشاال بھ پایدونست

 ھمھ شروع کردن بھ زدی دست مختیری رو سرمون نقل مدیشدو محکم گونمو بوس
عموم و زن عموو مونا اومدن داخل   کھ دره سالن باز شد، تنھادنیدست زدنو خند

 وقت بود کھ یلی بود خیجاش خال محبوبم نبود بازم ختی تو دلم فرو ریزیچ...سالن 
 بردم اما ھنوز عشقش تو قلبمھ و تموم تارو پودم شده و تک ادی چھرشو از دمشیند

 زننی بدنم نامشو صدا میتک سلولھا
 از یی بلند شدم و تو اغوشش گرفتم با تموم وجودم دنبال بودوی با بغض طرفم دومونا

 :مونا با بغض گفت...دلم معبودم گشتم کھ محال بود نبودنش و اروم گرفتن 
  ی عجلھ داشتنقدی ای معرفت منتظر نموندیب-
  تورو خدا مونا نمک بھ زخمم نپاش-
   ناراحتت کنمخواستمیفداتشم ببخش نم-

 : اومد کنارمونو با لبخند گفتیناز
   ھاشھی داره مراسم شروع منی زود باشدینیشیحاال چرا نم-
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 با عمو و زن عمو دوباره بلند شدنو دوره منو بھنام حلقھ ی نشستنو بعداز احوالپرسھمھ
خالھ و مامان باعجلھ حلقھ ھارو اوردنو مارو مقابل ھم قرار دادن تو چشماش .زدن

 نداره نھ دموی عشقم دی کھ من تو چشمای اون جذبھ و غرورستینگاه کردم نھ ن
 و لبخند ی اون با خوشحالیول. بھش ندارم یچ حسی من ھتونھی نمرهی جاشو بگتونھینم

نگام کرد، اروم حلقرو تو انگشت دست چپم لغزوند از برخورد دستش با دستم تموم 
 تو انگشت مردانھ اش عیمنم حلقرو سر.. دی بستم اما دلم نلرزدچشمامویبدنم لرز

 از ریغ  بودن بھیانداختمو بالفاصلھ ازش رو گرفتم ھمھ در حال دست زدنو خوشحال
 و یبھ ھر بدبخت. از حال دلم باخبر نبود ی بھم چشم دوختھ بود کسیگران کھ با نیناز

 جشن خاتمھ دادن و منو در نی منو بھنام بھ انی بتی محرمھی بود با خوندن یزجر
 کھ حلقھ رو تو دستم انداخت ی و غم غوطھ ور کردن از موقعیمنجالب  بدبخت

نداشتم با عجلھ خودمو  ی احساس خوبکنھی مینی رو قلبم سنگیزی چکنمیاحساس م
 با ی گوشھ اھی کھ کردم حلقھ رو در اوردمو پرت کردم ی کارنیرسوندم تو اتاقم اول

 کردمو لباسمامو ازتنم کندم خودمو انداختم تو حموم  ھی گرزدم،ی نفس نفس متیعصبان
 نداشتم حق گھی نداشتمش دگھی دوش واسھ عشق از دست رفتم زار زدم درهی زیو کل

 شدن ناموس مرد گھی مرد دھی فک کنم فکر کردن بھش حرامھ من شدم زن یبھش حت
 کردم و بخاطر ھی زار زدمو گرامی بھ تمام بدبختارهی اسمشم بی کھ حق نداره حتگھید

 .  مرگ کردمیمرگ ارزوھام ھزار بار ارزو
 

 بودم مامان منو بحال نی و من ھنوز با مامان سر سنگگذشتی ممی ھفتھ از نامزددو
 ومدی بود ھر موقع بھنام مدهی انجام داد بھ خواستھ اش رسشویم گذاشت، کار اصلخود

 بھنام ھنوزم باھام مدارا دیچرخی و دور و برش مرفتی قربون صدقھ اش میمامان کل
 ناز کنم  یابونی قول بنیھھ منو ناز ،عمرا واسھ ا. دیخری نازمو می بھ قول گفتنکردویم

 پسر خالھ برام بود نھ ھی نداشت بھ عنوان ییدلم جا زشت باشھ نھ چون تو نکھینھ ا
 شدم بھ قدو رهی رستوران نشستم، خیزای از میکی چونم بودو پشت ریدستم ز. شتریب

 بابا واسھ یاھشھا مامان ک خوی بھنام بالخره مجبور شدم در برابر اصرارھایباال
 ی قدو باالاوردی  کردم بھنام کم مسھی مقادی بھنامو با مجیھرچ.ھمراه شدن با بھنام

بھنام با عجلھ خودشو بھم رسوندو با ... دراز کجاھیابونی کجا و تو قول بدمیمج
 :لبخندگفت

  ساعت روم زوم کرده؟؟ھی کھ کنھی فک میخانم خوشگلم داره بھ چ-
 : زدمو گفتمی دلم بھ اعتماد بھ نفسش پوزخندتو
  کردمی فکر مندمونی داشتم بھ ایچیھ-
 یقی لبخند عمھیسپس . بھ من فکر کن خوشگلم شتری البتھ بیکنی میوپس کاره خوبا-

 . زد
 خوردن بھنام از خودشو خاطراتشو دوستاش نی حمی کردمو مشغول خوردن شدسکوت
 بھ ی من راضدونستی منو بخندونھ چون مکردی می ھم سعی گفت گاھاتشیو اخالق
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 وقتھ یلی خبر نداشت خکردی داشت خودشو تو دلم جا مییجورای شدمیازدواج با اون نم
 گشت یبعد از خوردن غذاو کم. رهی نداره چون ھنوزم درگی واسھ کسیی جاگھیدلم د

 کرد بھم خوش بگزره اما من ھمونجور سرد و ی سعیلی خمی خونھ شدیو گذار راھ
تا دعوتش بالخره اروم شدو منو رسوند خونھ منتظربود . کردمی مشی تفاوت ھمراھیب

 حوصلھ خودمو ی بیلیخ. کردم رفتم خونھ ی تفاوت باھاش خدافظی داخل اما بادیکنم ب
 : مامان گوش دادمی رو مبل وبھ غرغراتمانداخ

 
 خوردتی بمونھ نترس نمادی شب بیکردی دعوتش مای خونشون یرفتی میمردی مشدیچ-

 . من عسلم نشھ خوردتھی کھ با یانقد عبوس و گنده اخالق ھست
 :ستادمی بلند شدم ای ناراحتبا
 نتی چرا انقد سنگشو بھ سیکنی منکاروی منم دخترت چرا باھام انیمامان منو بب-
 کنھ ماماااااان ی واسم مادری پس کسوزهی  چرا دلت بحالم نمستمی مگھ بچت نیزنیم

 ازت خواستم کھ بعد از نویفقط ا.. گفتم چشم ی گفتی ھرچنجاشیخستھ شدم خستھ تا ا
 کشش گھی دتونمی بخدا نمیدی انقد کشش مچرا ی دست از سرم بر دارگھی بلھ دجواب

 نگرانش، ی زل زدم تو چشمامی اشکی شدم با چشماکشینزد.... ندارم تحملم تموم شده 
 یبا شونھ ھا..درکم کن مامان .. نی کن ،منو ببی واسم مادرکمیگفتم خستم مامان 

 پرت کردم رو و کردم  بھ اتاقم رفتم خودی طیتطرفھ اتاقم رفتم پلھ ھارو باسس. افتاده
تخت ذھنم اشفتھ بودو خستھ کم کم سر درد ھم بھش اضافھ شد کھ در اتاقم باز شد، 

 : کھ اومد کنارم رو تخت نشستو گفتمی شندسوی مھدیصدا
  ؟؟شدهی چی حالو افسرده ای چتھ چرا انقد بی خواھررمیبم-
  ادی خوابم منی فقط تنھام بزارستی نمیچیھ-
 . یای بوده بھتره باھاش کنار بنی قسمتت ھماری خب بخودت فشار نیلیخ-
   درو ھم ببند لطفایرفت-
   جھنمیکنی مرونمی بی دارومدهی ھم واست نی پرو دلسوزشششششیا-
 خدا دمی متر پرھی کھ دی گفت رفت طرفھ در، بعد از رفتنش چنان درو بھم کوبنویا

پاشدم رفتم طرف . ی ندارم تورو چھ بھ دلدارشی دستت اسا کھ ازسی کنھ مھدلتیذل
 ھمھ دخترا خوشگل و بای تقرلموی شدم بھ صورتم،تو فامرهی نشستم و خی رو صندلنھ،یا

 بھ قول بابا دوی کم نداشتم پوست سفیزی چییبای بودن منم جزوشونم کھ تو زبایز
 ی و لبای بلندو پر پشت و دماغ عروسکی با مژه ھادوبزرگی کشی و چشمایشمیابر

 ی طرف شونم پنجھ ھاھی بلندو فرم رو  باز کردم اوردم یقرمز خوش فرم موھا
 ی بھ ابروھادشی ورزکلی فکر کردم بھ قد بلندو ھدی بھ مجدمیبلندمو البھ الشون کش

 با خودم دمشیدی مردانھ اش کھ ھر وقت مشی اخموش صورت و تھ رشھیپرپشت و ھم
لبخند ... مردانھ ات شی تھ ری ال بھ الشھی  منم دختر نازو نازک کھ دلم گم مگفتمیم

 رمی و من ھنوز درگگذرهی ھم میروزھا پ.... شمی اشکام مختنی مانع رزنموی مینیغمگ
 گذشتھ ھاست ادی خاطراتمو کھ مملو از عطر تر دفشموی می عصبیبا عقل و دلم گاھ
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 انقد دلتنگش ی ، گاھگمی مراهی بدو بکطرفمی بھ ھر سو و بھ خودمو عشق کنمیپرت م
 ماه از شیحدود ش...شھی نمی تا صد بوسھ بھ عکس عشقم نزنم دلم راضشمیم

  با گذشتھ فرق کردم با خودم کنار اومدمکنمی احساس مزرهی کھ گذرهی ممونینامزد
 برام یزی چندمی خودم و ای بال و پر بدم کھ جز نابودکطرفمی احساس نی بھ ایتاک
 مامانو ھی با بھنام رفت و امد دارم و خوشحالشتری با گذشتم فاصلھ گرفتم بی کمزارهینم
 ارامبخش و اغوش گرمش ی بابا و حرفای و در اخر قوت قلبسی مھدی و خندھانمیبیم

 لمسم کنھ رو نداره نکھی اما ھنوز اجازه ارمیپذی منامو اروم دارم بھکنمیاحساس م...
 بھم فرصت کنھی مراعاتمو میلی خرهی جرات نداره دستمو بگی حتپرمی بھش میزود

 دستمو لمس کنھ چھ برسھ بخواد یداده تا خودمو کم کم اماده کنم اما دلم قبول نداره حت
 کنھی منو داغون مردنشم تخت باھاش بھ صبح برسونم فک کھی شب رو تو ایبغلم کنھ 

 و در اخر با پا در کنمیم و قھر شھی موضوع با ھم دعوامون منیھر دفعھ سره ھم
 . کنھی مدای مامان و خالھ خاتمھ پیونیم

 دنی بھ سمتاشپزخونھ رفتم با دیحالی شدم با بداری شکمم از خواب بی با غر غراصبح
با گفتن سالم حضورمو اعالم کردم ھردوشون بطرفم . شوکھ شدمزیمامانو بھنام سره م

 باھام دست کموی با لبخند اومدو نزد جواب دادن بھنام بلند شدوییبرگشتن، با خوشرو
 قدم عقب گذاشتم فک کنم بھش ھی ببوسھ ،رتموداد فاصلشو باھام کم کردکھ صو

 کردو دستمو رھا کرد و نشست سره جاش کھ با چشم غره مامان یبرخورد چون اخم
 و بھنام تو ختی ریی رفتم نشستم مامان واسم چاویالیخیمواجھ شدم خودمو زدم بھ ب

 : گفتمی لحجھ حرص دراریفکر بود کھ با ب
   ؟! خالھ خواھر زاده خلوت کردنی زودنیچھ خبر صبح بھ ا-

 : گفتی با دلخوربھنام
  ی بشداری بی نشستم تا جنابعالی اما تو خواب بودنمتیاومدم بب-
 :  گفتمی تفاوتی لقمھ واسھ خودم گرفتمو با بھی
 ینی ببیخواستیو م چھ خبره کھ منشاالی ارهیخ-

 :  کردو گفتیاخم
 تو ھم زودتر جم و جور کن خودتو امشب امی زنم ھر موقع عشقم بکشھ مدنیواسھ د-

 ازم رو گرفتو رفت تیبا عصبان. ی منتظرتم طولش ندرومی من بی مھمونمیقراره بر
 :  گفتدویمنم اداشو در اوردمو دھنمو واسش کج کردم کھ مامانم د.
 رو چارهی بنی ایخوای می کردنم خجالت بکش تا کتی دختر تربنیخوشم باشھ با ا-

  یدی دختر اخر دقم میکنی می چرا انقد لج و لجبازیبچزون
 کنم ھر کاری دل سوختن نداره چیدی منو واسش دق می کھ داری اچارهی بنیمامان ا-

  ستی دست خودم نشھی دلم باھاش صاف نمکنمی میکار
 : با نالھ گفتمامان

 چھ مرگتھ چرا اخھ ؟؟-
 : گفتمزی بلند شدن از پشت منی حدر
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 ی عشق و دوست داشتن کھ زورنی بھم فرصت بدخوادتشیدوسش ندارم دلم نم-
 ...شھینم
 

  ی واسھ رفتن بھ مھمونیلی می حرف بھ مامانم خودمو رسوندم بھ اتاقم با بنی اباگفتن
 بھ مقصد تا اخره میدیتا رس باھاش حرف نزدم ی کلمھ ایاماده شدم تو طول راه حت

 منو بھ چسبوندی ھمش دستش دور کمرم بودو خودشو بھم مدمی نفھمیزی چیمھمون
 بود و خوشبختانھ بھ ی جشن مذخرفدرکل دی باھام رقصی کردو کلیدوستاش معرف

 و گفتی خوشحال بود ھمش میلی راه بھنام خنیب. می عزم رفتن کرددوی رسانیپا
 بھم خوش گذشت یلی و گفت ممنون خانومم خدی چن بارم دستمو گرفتو بوسدیخندیم
 نگھداشت نویماش. دادم کھ از صدتا فحش بدتر بود لشی تحومی لبخند نصفھ نھیمنم .

 : شد با تعجب بھ ساختمون نگاه کردم و گفتمادهی شو و خودشم بھ سرعت پادهیگفت پ
  ؟؟.! کجاستنجایبھنام ا-
 :دی خندی سرخوشبا
 برد طرف دیبعد دستمو کش. اول بھ تو نشونش بدم خوامی خونمونھ منجایعشقم ا-

 باز کرد،اروم ھولم داد داخل ،رفتم داخل اسانسور و تو طبقھ دیساختمون درو با کل
مورد نظر متوقف شد،منو کشوند مقابل دره خونش درو با لبخند باز کردو منو برد 

 ھی طرف اشپزخونھ و دادرفتی بھم نممی حرفچی کاراش بودم فرصت ھجیداخل منم گ
 واسم اورد و داد دستم و خودشم ولو شد رو کاناپھ با لبخند خچالی شربت از تو وانیل

 شده دهی کھ با دقت و ظرافت چزی نظر گرفتم بھ ھمھ چری شد بھم اطرافو خوب زرهیخ
 منو بھ ستتونی کاراش نمنی کدوم از اجی احسنت گفتم اما ھقشیبود نگاه کردم و بھ سل

 نگاھشو ینیطرف خودش جذب کنھ اروم نشستمو دو قلوپ از شربتو خوردم کھ سنگ
 لحظھ ترس بھم غلبھ کرد بھ ھی کردی نگاھم مرهی خمار خیاحساس کردم کھ با چشمان

 :من من افتادم و گفتم
  ادیبھنام منو ببر خونھ خوابم م-

 : گفتی بم و خش دارییباصدا
  اتاق بخواب خونتھ برو تو نجایخب ھم-
 : بلند شدمو با حرص گفتمتی عصبانبا
   برم خونمخوامی جم کن بساطتو من میمسخرشو در اورد-

 : در ھم گفتی بلند شدو با صورتاونم
  برمتی االن کھ سر شبھ بمون بعدم میاری چرا جوش مزمیعز-
 داشتم بھ ی و حالت سستجھیھمش احساس سر گ. ستمی راحت نخوامینم: گفتمی لجبازبا

بھ . ی پستیلیخ: رفتھ و سست گفتم لی تحلیی با صدادمشیدی شدم تار مرهیصورتش خ
 : زدو گفتی کردو پوزخندی شربت نگاھوانیل
 شب باھام ھی کنم ی با ھزار جور کلک و ترفند زنمو راضدی من چقد بدبختم کھ بانیبب-

   بزنمیار کنی کھ دست بھ ھمچی خودت تشنم کردزمی خودتھ عزرهیباشھ تقص
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 تلو تلو خوران عقب رفتم اونم قدم بھ قدم رفتی مجی نفرت نگاش کردم ھنوزم سرم گبا
 ،  گره کرواتشو شل کردومد،یجلو م

 کھ دستاشو دور کمرم حلقھ کردو فتمی بود بھ عقب بکی قدم بھ عقب بر داشتم کھ نزدھی
ستام قدرت  کردم ازش جدا شم اما دی و نفرت سعیحالیمنو بخودش چسبوند با ب

 دیباری بود بارون بوسھ بود کھ بھ صورت و گردنم مدهی فای زور زدم بینداشتن ھر چ
 لحظھ ھی نالھ کردم کھ رھام کنھ ، ی و ناتوانو من با عجزد،یبوسیاون با عطش منو م

 ی گنگیزای چھی تو بغلش بودم کھ منو بخودش فشار داد یسست تو بغلش ولو شدم کم
 خودمو ی کننده اری حرکت غافلھی تو حال خودش نبود کھ تو کردیتو گوشم زمزمھ م

 دو قدم دویر پرونیاز بغلش جدا کردم، با تمام  ضعفم ھولش دادم کھ از عالم ھپروت ب
 یلی چنان  ستی از شدت عصبانی حرکت ناجوانمردانھ اکیازم فاصلھ گرفت کھ تو 

 دستمو رو  نیتادم رو زم و افدی از سرم پری و منگیجیتوصورتم نشوندکھ تموم اون گ
 شدم رهی کھ زده بود گذاشتم ،چشمام از شدت تعجب گرد شد تو صورتش خیلی سیجا

 :کھ بھنام نفس نفس زدو گفت
 
 ی بازنی ایخوای می تا کیزنی کھ من پس مشعوری دختره بی با خودت فک کردیچ-

 نازتو بکشم خستھ شدم ی بس کن تمومش کن تا کی ھاااااان تا کیمسخره رو ادامھ بد
 دنبالم و یفتی کنم کھ تو بسرهی کلکتو بکنم و کارو نجای نکن ھمی کارای بخودت بکمی

 . محل سگ بھت ندم
 شدی مشتری نفرتم نسبت بھش بشکستموی مشتری بشدی کھ از دھنش خارج می جملھ اباھر

 ای بابا بییجا ککردنی نامرد خورد منی ای منو جلوختنویری منییاشکام گلولھ گلولھ پا
 نی  دستت بھ قصد کتک روم بلند نشده ببی عمر با ناز بزرگم کردھی کھ یی تونیبب

 فشی کثی انگشتای رو صورتم جای ،چجورشمیم  نامرد شکنجھھی دست ری زیچجور
 ھنوز کردمی خون رو تو دھنم احساس میشور.... بابا ییو دردش تو قلبم نشستھ کجا

 : نحسش بھ گوشم خوردی بلند شدم بھ طرف در رفتم کھ صدای بودم بھ سختجیگ
 یری می و دارنیی پای گاو سرتو انداختنی اجازه رفتن داد بھت کھ عی کسیکجا خانم-

 خالھ گفت ھمشون امشب خونھ عموت دعوتن تورو ھم ستی ھم خونتون نیدرظم کس
 . کنم خوشگل خانمییرای ازت پزخوامیسپردن دست من م

 درون دلم فرو یزیرفتم تو فکر ناگھان چ... شدم رهی بھ در بستھ خین ناتواباعجزو
اخھ سابقھ نداشتھ ....نکنھ عمو حالش بد شده ...؟مگھ چھ خبره !! چرا خونھ عموختیر

 مامانو زن عمو بوجود اومد محال بود نی کھ بیبا اون رابطھ بد...رفتن ما خونھ عمو 
 دمیدی مدوی جون و خونھ عمھ مجزیعز یای مھمونتو نکھیرفتن بھ خونشون  مگھ ا

من االن ... خبرمی افتاده کھ بی چھ اتفاقیعنیوگرنھ حق نداشتم طرف خونھ عمو برم 
 . اونجا باشمدی االن باکنمی مکاری چنجایا
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 شدم منو بھ طرف خودش دهی طرف در رفتم کھ از پشت توسط اون نامرد کشبالفاصلھ
 :دیچرخوندو تو صورتم غر

  می شو باھم برادهی عجلھ پنیکجا با ا-
 ی چجوردونمی کھ نمفشی کثی از دستایی کردم وآسھ رھادای پی اون لحظھ چنان قدرتتو

 بالفاصلھ دستاشو گذاشت زیھولش دادم کھ پرت شد بھ عقب ،با خوردن سرش بھ لبھ م
 نتونست منم از فرصت استفاده کردمو ی بلند شھ ولخواستی کرد میرو سرش نالھ ا

 شدم ری عجلھ پا تند کردم از پلھ ھا سرازبا  ورونیقدرتم از خونش زدم ببا تموم 
 ھمھ دمیچرخی سردر گم دوره خودم منجوری ھمابونی خودمو رسوندم بھ خعی،سر

 ی دلھره داشتم بالخره تاکسزدی شور مبیحواسم حول و حوش خونھ عمو بود دلم عج
دم ی نفمدمی رسنکھیشم دوختم ھم چرونی اوردم و نشستم ادرسو دادم، با دلھره بھ بریگ

 خودمو بھ خونھ عمو رسوندم اشکام خود بخود عی پولو حساب کردم ،سریچجور
 تا بال شدمی بھ زحمت بلند منی زمخوردمی و منگ بودم ھر ده قدم مجی ھنوزم گختیریم

 خودمو بندازم بغل بابامو خواستمی ممیدی تار مزوی توان نداشتم ھمھ چگھی ددمیخره رس
 رسوندن بھش بگم کھ ی دخترتو بھ چھ ذلتیدی دییا کنم بھش بگم بابھی گرری دل سھی

 خیھمھ حرفا تو ب... نی نبود و چقد بھم سر کوفت زدی پست فطرت راضنیدلم با ا
 یای مونامن پا گذاشتم تو دنیگلوم تلنبار شده بود با باز شدن در توسط دختر کوچلو

 و درد ملبم و ذھنم وجودمو سرشار از غ خاطراتش تو قرحمانھیخاطراتم ھجوم ب
 زاشتمی کھ می گذاشتم کنار ھر قدمدموی خودم عشقمو بوسی با دستای کھ چجورکردیم

 اطی حی پلھ ھای چوبی نرده ھای کھ ازون باالی روزشدی زنده مادھاشیتک تک 
 عشقم بودم و ترس از اشکار شدن حسم پشت ھیشگیبزرگ خونھ عمو شاھد رفتن ھم

 باھاش وداع کردم سھ سالھ کھ ازون روز صلھنرده ھا پنھان شدم و ھمونجا از اون فا
 پا رو شمی مکی قدم بھ قدم نزدشمی و اب مسوزمی و من ھنوز تو تبش مگذرهینحس م

دل شب با ومن تنھا تو . دیچی خنده ھاشون تو کل ساختمون پی پلھ گذاشتم کھ صدانیاول
 بھ ی و با سروضع نا مناسب با چھ دلھره و عذابسی خی صورت داغون و چشمانیا

 خودمو بھ در دمی دوونی در میکی با عجلھ پلھ ھارو دمیطرف خونھ عمو پر کش
 و با زانو افتادن تو سالن و ھمانا چشم تو چشم شدنم با دنمی رسوندم ھمانا رسیورود
 خانوادھامون نی بادمھی ی ولشدی تو اون لحظھ چدونمینم... وفام ی بشھی ھماری یچشما

 کھ با ھمون دی مجدنی و ھجوم ھمشون بھ سمتم ودتادنمکھ با تعجب بھ من و صحنھ اف
 لب ری واز تعجب فقط زدیکاوی منو مرانی کھ با دو چشم حیشگیصالبت و اقتدار ھم

 ..... مطلقیاھی سگری ودشدی کھ زمزمھ کرد چدمیفھم
 نبود ی نظر گذرندونم اما کسری اطرافمو از زی شدم و بھ سختداری بی و کرختی سستبا

 نی اومد پر رنگ ترادمی تجربھ کردم شبی کھ دیی شدم و کم کم اتفاقازی خمیاھستھ ن
 کرد ری و لذتو تو وجودم سرازی از خوشی بود کھ موجدی اومدن مجشبینقطھ اتفاق د

 ھنوزم نیی پادمی از رو تخت پری چجوردمیھمنف.. دم کھ بووانھیکھ شدم ھمون عاشق د
 خواب شبی چھ خبره نکنھ دنمی بودم خودمو رسوندم بھ پلھ ھا پا تند کردم تا برم ببجیگ
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 نباشھ الی جز وھم و خیزی چدی مجدنی شدم کھ دونھی ددمی شاای توھم زدم ای دمید
 بابا سرشو نکھیھم. بودن ھاافکارمو کنار زدم خودمو رسوندم بھ سالن کھ مامانو بابا تن

 : دی بالفاصلھ طرفم اومدو بغلم کرد موھامو نوازش کردونالدیبلند کرد منو د
 ی بگو بابا بگو عسلم چھ اتفاقیھوشی بشبی اوردن کھ از دنمی بھ سر دختر نازنیچ-

  واست افتاده
 : بغض گفتمبا
 فقط در ارهی کنھ دلمو بدست بی سعنکھی ایبابا نگو کھ دخترتو شکستن اون نامرد بجا-
 انتقام ھی اون پسم بزنھ فقط دنبال فتموی براورده شدن خواستش بود تا من بھ پاش بیپ

  خوامشی نمیی بابانمشی ببخوامی نمگھیاحمقانھ بابا د
 ھی با خودش ی بابا ھم ھکردی نگام کردو اروم موھامو نوازش می با ناراحتمادرم

 کنم ودر اخر فی ازم خواست کل اتفاقارو براش مو بھ مو تعرکردی زمزمھ موییزایچ
 پر سی گرفتمو بھ طرف مھددهی مادرمو نا دیایچھره بھ خون نشستھ پدرمو ونگران

اتاقش بود درو باز کردم رو کاناپھ اتاقش   بپرسم ،رفتم سراغش تودی تا از مجدمیکش
 بگووووو جووووون ھگی زر نزن بگو داری مازگفتی مدویخندیولو بود و ھر ھر م

 کردم اونم مشی پشت سرم قادمی از دستش قاپویرفتم طرفشو گوش. زدیمن، بعد قھقھ م
 : باز ولو شد و گفتدوی کشی نفس راحتدی منو ددویمثل فشنگ پر

بعد زود بلند شدو با ... بھ موال فک کردم مامانھ دمی ترسدی مھشییاووووف تو-
 نتونی بی چت شده بود چرا انقد حالت بد بود اتفاقی بھتریخواھر: گفت یخوشحال

 : کھ نذاشتم ادامھ بده و گفتم....
   کلکشو کندم پسره مذخرفودیخدارو شکر بھ اون مرحلھ نرس-

 : گفتی با سرخوشدوی خندسیمھد
 کف ی خوب حقشو گذاشتمی خوشم اومد خرابتولی ای خواھر خوب اومدزادیدست مر-

   بخدا کمشھشدیش سرش از وسط نصف م حقشھ کاشعوریدستش پسره ب
 از ارویدونی و چالھ مای لحجھ داش مشتنیخوبھ خوبھ تمومش کن اول تو ا- گفتم ؛باز

 رو بھ یی نداره دختر حاج اقا بھادر وفاتی درست صحبت کن خوبی گرفتادیکجا 
  حرف زدننجوریا

 
   گرفتمادی ی خودمون بمونھ خواھر از مازنیب-

 : دمی بھش توپبااخم
 اومد ادمی ھوی... دهی بابا بفھمھ تمومھ بعدشم مامان جرت میدونی؟؟م!یتو ھنوز باھاش-

 :دمی پرسموی اومدم سراغش دستاشو گرفتم، ھردومون رو کاناپھ نشستیبخاطر چ
  اومده اصلن؟؟ی اومده؟؟واسھ چی کدی خونھ عمو؟؟ مجشدی چشبی دسیمھد-

 واسھ ی چتھ تختھ گاز گرفتمی شو باھم برادهیھوووووو چھ خبرتھ خواھر پ:سیمھد
 می خبر بودی اومد ما بشبی ددیبعدشم مج.... یکی یکی یپرسی سوال منجوریخودت ھم

 گفتھ دیدر اخرم بھت بگم مج... می دعوتمون کرد ما ھم با کلھ رفتدویکھ عمو زنگ
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زد بھ  زل ی و با خوشحالدی از دستم کشویوش گھویکھ ... و قصد رفتن نداره ھیموندن
 خودمو رسوندم ی چجوردمینفھم... باز شدشمین... یریبھش و شروع کرد بھ شماره گ
چرا .... ناراحت اخھ چرا االن ای خوشحال باشم دونستمیتو اتاقم درو قفل کردم اصلن نم

 اخھ چرا مده شده اوصلھی فھی شده حاال کھ منو شوھر دادن و قضدایاالن سرو کلش پ
ھونطور ... روم بزار شی کمکم کن راھھ درستو پایخدا...خدا ...چرا من انقد بدبختم ...
 : و سردر گم در حال متر کردن اتاقم بودم کھ مامان از پشت در صدام زدجیگ
 خونھ می بردی بخور شب بایزی چھی ای بزمی عزی ضعف کردستی مادر گشنت ندیمھش-

  زجونیعز
 شد زی تو دلم سرازایچشمام چلچراغ روشن کردن و تموم خوش تو دمی کھ شننویا

 باور کنم بعد از یعنی... نره رونینشستمو با ذوق دستاموگذاشتم رو دھنم تا صدام ب...
 تھ دلم ھوی..... داره قتیحق... ستی خواب نیعنی شنومی صداشو منمش،یبیسھ سال م

بھنام افتادم خدا کنھ اون نباشھ تحمل دوباره  ادی ی زھر شد وقتامیشکست تموم خوش
  شدمرهیخودمو پرت کردم رو تخت و بھ سقف خ... ندارم دنشوید

 و چن مدل لباس عوض دمی کھ چطور تا شب مردمو زنده شدم و دور خودم چرخبماند
 وسواس بخرج دادن اماده ی بالخره بعداز کلامی بھ چشم ببایکردم کھ در نظر عشقم ز

 جلو دنی و خندی حجابی چون بابام از بکردمی مراعات بابامو میلی خدیبا..رفتم شدم 
لباسم مناسب بودو ....دختر حرف گوش کن بابا   بود منم کھزاری سخت بلی فامیپسرا

تموم طول راه با استرس و دلھره .. دو چندان کرد مویبای کردم کھ زی دخترونھ اشیارا
 دادویف زدو بابا ھم بھ حرفاش گوش م کھ مخمو خورد از بس حرسیمھد...گذشت 

 ط بھ راه بود فقحتشی مامانم طبق معمول ھمش سفارش و نصزاشتیسر بھ سرش م
 و استرس تموم وجودمو گرفتھ بود خوردمیمن بودم کھ ساکت و خاموش ناخونامو م

 جون پرواز نکنم زی خودمو کنترل کردم کھ بھ طرف خونھ عزیلی خمیدیبالخره رس...
 دختر ھی کھ کردی می اقا جونم بودتنھا زندگادگاری کھ یمی تو اون خونھ قدمزجونیعز..

 ھم پسرا و دختراش و نوه ھاش تنھاش قع مواشتری بکردیجوون ھم خدمتشو م
 جلو درو کھ بابا زنگو زد، در باز شد و بابا دمی کنارش بودن خالصھ رسزاشتنوینم
 جلو رفت کھ با عجلھ من خودمو سی مھدھوی نفر بود کھ داخل رفت پشت سرش نیاول

 : گفتغی با جسی بود با کلھ برم تو باغچھ مھدکیانداختم کھ نزد
 سرو وضعمو مرتب کردم، ستادمویوا... خودتو یھوووو چھ خبرتھ اروم تر کشت-
 دمی مامانو شنی گرفتم کھ صداشی گفتمو راه ساختمون در پیی زر نزن باباھی رلبیز

منکھ ... ای ادبی بنی و ای حاجی قباھت داره دخترانی دخترا مودب باشگفتیکھ م
 ی مونای در ورودیرو بھ رو.. گشتم ارمی ندادمو ھمھ تن چشم شدمو دنبال تیاھم
 بغل گری ھمددنوی بھ سمتم دوی با خوشحالدمی و سارا دختر عمھ ھامو دنیری شزمویعز

 کھ ھمھ عمھ ھا با شوھراشونو و بچھ می و خنده وارد سالن شدی ،با شوخمیگرفت
 بھ اتنظار ما نشستھ دی ودر اخر عشقم مجزجونیھاشون و عمو جون و زن عمو و عز

من بودمو ..  ماچ و بوسھ گرم شد اویبا ورود ما ھمھ بلند شدن بازار احوالپرس ، بودن
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گ و  کھ با چھ لبخند قشندمشید.. دیلرزی بھ عشقم میکی ھمھ نزدنیتمام وجودم از ا
 ی در مقابل پدرم بلند شد ، پدرمو در اغوش گرفت و گرم احوالپرسشیشگیمتانت ھم

 کھ با لبخند طرفم اومدو دی نوبت من رسیشلوغ  تو اونی احوالپرسیبعد از کل..شدن 
 : گفتییبا خوشرو

  یسالم دختر عمو خوش اومد-
 یم فقط کلمھ ا اصلن قادر بھ حرف زدن نبودمیدی در اون لحظھ فقط اونو میگی ممنو

 : لبھام خارج شد کھ ادامھ دادانیھمانند سالم از م
 ی نداشتھ باشی کھ حالت بھتر شده باشھ و کسالتدوارمیام

 : زدمو اروم گفتمی بھ زحمت لبخندمنم
 بھ طرف نی خوشحالم کھ برگشتری بخدنیرس...ممنون پسر عمو خوبم خدارو شکر -

 : گفتمدمویعمو و زن عمو چرخ
 تشکر کردنو مارو دعوت بھ یھردوشون با لبخندو خوشحال...چشمتون روشن -

 :  گفتمدموی جون دستشو بوسزیرفتم سراغ عز...نشستن 
   شده بودزرهی من چطوره فداش بشم خوشگل من دلم برات زیعز-

 : کردو گفتی اخمزیعز
 نده لمی تحووفی اراجنی ای سر بھم بزن الکھی شھی دلت برام تنگ میلی خیبسھ چاپلوس-
   دلم ازت گرفتھیلیخ
 اون طوق لعنت ی جون بخدا از وقتزیببخش منو عز.. بشم زمی قربونت دل عزیالھ-

  شتی پامی بشتری بدمیبھ گردنم افتاده خودمم گم کردم قول م
 : گفتدوی بھ سرم کشی زدو دستیلبخند

  دخترمھی برام کافی خوش و خوشحال باشی و سالمت باشحی صحنکھیھم-
 

 ی رفتم اما ھمھ حواسم پھی جون دادم و بسمت بقزی عزلی تحوی لبخنددمی بوسدستشو
 دوی نامحسوس مجیلی مبل نشستم خی تابلو نباشم اروم رویلی کردم خی بود سعدیمج

 دل دشی بود با ژست خاص و قد رعناو رشستادهی شوھر مونا اانی کھ کنار شادمییپایم
 ابروھاش نی بی کرده بود و اخم کمرنگفرو  شلوارشبی دستش تو جکی برد،یازم م

 ، تو شدمی نمری سکردمی نگاش می قربون صدقش رفتم ھر چیجا خوش کرده بود کل
 دهی سنجدی سالشھ و بای تر شده بود سنی کرده رفتارش سنگری تعقکمی مدت سھ سال نیا

فکر   تونجوریھم.. و اخمو بودنش بودم ی تفاوتی بنی و من چقدر ھالک اکردیرفتار م
 : انداخت کنارمو در گوشم گفتی سارا خودشو تلپھویبودم کھ 

بعد زد ... واسھ ما ھم نگھ دار شی خوردزی کن دختره ھشی چشاتو درویھووووو-
   خندهریز
 : زدم، با حرص گفتمدی دلھره اطرافمو دبا
 داشتم بعد سالھا پسر ی صداتو ببر عابرومو بردی چتھ بلندگو خوردسسسسیھ-

   ورش دار مالھ خودتی ناراحتکردمینگاه معمومو 
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 : گفتویخند
 دلم واسھ خودت بودنت تنگ شده بود یی خدای کردری چقد تعقدی مھشیجدا از شوخ-

 چقد شادو سر حال ادتھی نگرانت شده بودم دمتی دحالی مدت افسرده و بنیاز بس تو ا
   مثل قبل باششھی می چدی ، مھشی بودگوشی بازطونوی چقد شیبود

 دو یی بغضم فرو دادم با صدای تو چشمام حلقھ زدو رو ازش گرفتم و بھ سختاشک
 :دمیرگھ نال

 ....مگھ گذاشتن شاد بمونم منو شکستن سارا-
 پروا زل زدم بھ ی نگاھشو احساس کردم بھینی سنگرونی بلند شدم کھ برم بنکھیھم

 و نگاشو ازم شھی کھ بالفاصلھ متوجھ مکنھی نگام میشگیصورتش کھ با ھمون اخم ھم
  رهیگیم

 زدم، نفس ھی شد برام خودمو انداختم تو بالکن و بھ نردھا تکنی داخل سنگیفضا
 از دستم بر ی کارچی و ھشدی دل عاشقم لحظھ بھ لحظھ عاشقتر مدمی کشیقیعم
 .... ومدینم

 ھر می واسھ پھن کردن سفره داخل بالکن دست بکار شدی شام ما دخترا دستھ جمعموقع
 تو حال خودم رونی پارچ دوغ دستم بود کھ از اشپزخونھ زدم بکردی میکار ھیکس 

 و پارچ دوغ واژگون شدو تموم یبودمو از پلھ ھا رفتم باال کھ محکم خوردم بھ کس
 با تعجب و ختی منو شخص مقابلم رورت پارچ رو سرو صی اشھی شیدوغ و تکھ ھا

 لباسش کنھ،ی نگاه مقی از من تو چشمام دقی کھ درست با فاصلھ کمدمی و ددیترس مج
 شدم تو چشماش تو اون لحظھ نگاھمون بھم گره خورده رهی از دوغ شده بود خسیخ

 جون ھر دومونو زی عزی غرق شدم کھ صداشی مشکی تو چشماای از دنخبریبودوب
 دست فی بال تکلدی ھا و مجشھی دستپاچھ خم شدم واسھ جمع کردن شاورد، بخودمون

 ھنوزم با دلھره و خجالت مشغول جمع کردن دیدی پاشو مرهی پشت گردنش زدیکشیم
   ازم فاصلھ گرفتدی ببخشھی با دیبودم کھ مج

 دور سفره جمع ی خاطره شد ھمگنی کھ واسم بھترنیری شھیکی نزدنی بعد ازخالصھ
 نشم رهی کردم تو چشماش خی سعگھی دمی کردلی شام رو می و با خنده و خوشحالمیشد

 وصف ی لذتستی نلی می عوض شده انگار نسبت بھم بدی کھ مجکردمیاما احساس م
 بھنام در ھم یاداوری ارزوھام با اخ باره تمام ککی اما بھ دی پوستم خزری زینشدن

 دی مھشگھی دستمی اون دختر مجرد سابق نگھی نبود من دادمی چرا ختیشکست و فرو ر
 بھ اسم بھنام یم بھ حبس ابد در زندان مرد من محکوم شدستمی پروا و ازاد نیب

  کھدمیاشتھام کور شد لبخند از رو لب کنار رفت قاشق و جنگالو رھا کردم عقب کش...
 :زن عمو گفت

  یخوری حالت خوبھ دخترم  چرا غذاتو نمدی مھششدیچ-
 شدم زن عمو ری زدم اروم گفتم سیلبخند.. نگاه اون ی نگاھا بھ طرفم برگشت حتھمھ

 یشب خوب..و از سر سفره بلند شدم، رفتم رو پلھ ھا نشستم .. ندارم لی مگھیممنون د
   دادی اشتی دوبارش منو بازندگدنیبود در کل بعد از سھ سال د
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 ادشی لحظھ غفلت از ھی از غی چشمامو بستم اما درادشی رو بالش نرمم گذاشتم ،بسرمو
 شده بود محال بود یکی با تارو پودم شدیم کردم بھش فکر نکنم نیھر چقدر سع.

 فراموش بشھ
 

 ،شھی مادی آدم زی خاطره ھایوقت
 ...شھی اتاقش پر عکس موارید

 ... شھی ھماما
 ، کھشھی تنگ می واسھ اوندلت

 ... ی بزنواری عکسشو بھ دیتونینم
 
 باد صورتمو ی رو تخت بلند شدم بھ طرف پنجره رفتم ، پنجره رو باز کردم خنکاز

  صبر کنمی بود تا کی کمونی بعدداری دیعنی... خواب از چشمام رفتھ بوددادینوازش م
..... 

 
 .... شب
 .... ییتنھا

 ....سکوت
 ...  توالیخ
   منو

  توی بکھ
   کنمیبغض م 
 رمی می ھا مقھی در دقو
 

 ختھی حوصلھ تو آشپزخونھ مشغول شستن ظرفا بودم غرق در افکار بھم ری و بخستھ
 کھ جواب دمی مامانمو شنی زنگ تلفن بخودم اومدم صدای صدادنیام بودم کھ با شن

 وانی لھی مشغول ادامھ کارم شدم کھ مامانم اومد تو آشپزخونھ و الیخیتلفنو داد منم ب
 نی و بھ فکر فرو رفت تعجب کردم اززیم  ، نشست پشتختی واسھ خودش رییچا

 ه: ابو بستم دستامو خشک کردم، کنارش نشستمری مامانم، شھیخاموش
  بود پشت تلفن؟؟ی کی شده مامان ؟چرا انقد ساکتیزیچ-

 ی واسھ اشتانیخالت بود امشب قرار گذاشتن ھمشون ب:  گفتی ارومی با صدامامانم
 اخرعاقبت دونمی نمانی اخر بی حرفادنی بابات گفتھ بود واسھ شنیدادن تو و بھنام ول

 ... ترسمی از سکوت بابات می ولھشی میشمادوتا چ
 
 .  تو سرشھی چھ فکردونمینم
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 شد داشی پنی باز ایاه لعنت. دادنمون تموم بدنم بھ لرزه افتاد ی اسم بھنام و اشتدنیباشن
 افکار غرق بودم کھ نیتو ھم... اخرش شھی می چیعنیخدا کنھ بابا بھ نفع من عمل کنھ 

 : گفتیمامانم با ناراحت
  مادر؟؟ھی حرف اخرت چدیش مھیگی میتوچ-

بالفاصلھ بلند شدم و رفتم .. مامان خوامشینم: رک گفتم یلی شدم خرهی چشماش ختو
 شدم کھ ی دختربدیلی خدونمی و نالھ بھ مامانم ندادم مھیطرف اتاقم و فرصت گر

 رو ی اگھی اما منم دل دارم حق انتخاب دارم کس درمیگی مدهی مادرمو نادیخواستھ ھا
 ...  ھم من ھم بھنامشھی تباه مون ھردومھی ازدواج زندگنی با اخوامیم

 مشغول اس دادن بودم کھ در اتاق باز شدو ی اماده تو اتاقم نشستھ بودمو با نازحاضرو
 بھ موھام ی شدم، بابام نشست کنارم دسترهیبابام اومد داخل،بالفاصلھ نشستم بھ بابا خ

 :دوگفتیکش
 ؟ ؟یکنی مکاری چیدختربابا دار-

 بابا جونم داشتم با یچیھ: زدم ،خودمو تو بغلش جا دادم با عشق بھ بابام گفتملبخند
 بگھ اروم خوادی میزی چدمی بابا فھمیاز حالتھاو تو فکر فرو رفتنا..زدمی حرف میناز

 :گفتم
 دوی داخل موھاش کشیبابا دست....ن؟ی چرا ساکتنی بھم بگنیخوای می شده چیزی چبابا

 :گفت
 من ی بابا ھر جور کھ تو خواستھ باشری اخرو بگمی تصمی کنکاری با بھنام چیخوایم

 بسپار شوی بقگھی نھ دای یخوای وصلت فقط بھم بگو منی اجبارت کنم بھ اخوامیپشتتم نم
 ...بھ من

 رو دی چکی محبت و توجھ از طرف بابام چشمام پر از اشک شد و قطره انھمھیازا
 : گفتمھی بغل باباموبا گردمیصورتم پر

 تونھی دختر مھی چطور یمی تو زندگمی و خوشدمی تو تنھا امییای پدر دننی تو بھتربابا
 کنارم باش منو از خودت دور شھیبابا ھم.. جز پدرشو دوست داشتھ باشھ ی اگھیمرد د

 نی بھتر ازگھی دارم داروی تو باشم من تو اغوش گرمت دنشی پنجای ھمخوامینکن فقط م
 زل زدم تو می اشکی با چشمارون،یاز اغوشش اومدم ب... شھی مدایجا کجا برام پ

 :  کھ ادامھ دادمدی و خستھ پدرم کھ دست گرمشو روسرم کشنی غمگیچشما
 اما اگھ زنمی نمی من قبول دارم رو حرفت حرفی باشدهی تو برا صالح دی ھرچبابا

م بھش اعتماد  دوسش ندارخوادی بگم کھ دلم بھنامو نمنویفقط ا...خواستھ دلمو بگم 
 دلم ی حتای نرونیپس امشب از اتاق ب:بابا بھ نوازشش ادامھ دادو گفت ...ندارم 

 ی الشی سرو پای بھی من جواھرمو دست نھی بھنام تو رو ببفی کثی چشماخوادینم
 .. ارهی حق نداره اسمتو بگھی دنتتی ببدی تو خواب بادمینم

 و ی اشکامو پاک کردم وبا سرخوشی منم با خوشحالرونی بلند شدو از اتاق زد ببابا
 شدن شونی دوست داشتم موھامو بدم دست باد از پرشھیذوق رفتم کنار پنجره ھم

  دهی بھم دست می و ازادی باد حس زندگیموھام تو دستا
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 ــــــــــای دنتمام

 ...!!!ندیھم کھ بگو          
 
 یستیتو مال من ن  
 

  دلنی ھم ابــــاز
 زبان نفھــــــم           

 
  بھانھ ات را    

 ...!ــــــردیگیم          
 احساس ستی نمی تو زندگی اگھی اسم مرد دنکھی امشب دلم ھواشو کرده بود ازبیعج

 .... ندارمشوی طاقت دورگھی دکترمی بھش نزدکنمیم
 زننی منو بھنام چونھ مھی نشستنو در مورد زندگنیی پانای سھ ساعتھ کھ خالھ اکینزد

 ی اصرارگھی امشب ارومھ و دبیمامانم عج.. شنیااما فقط با مخالفت بابا رو بھ رو م
 دهی باال و امار تموم اتفاقارو مادی لحظھ بھ لحظھ مسمیمھد.. نداره ی نامزدنیبھ ادامھ ا

 رفتم مدیبعدداز رفتنشون بالفاصلھ دو.. کنمی و ذوق مخندمیخودم م  بای ،منم کلرهیو م
 بود رفتم تو اشپزخونھ مامان یی در حال جمع کردن بساط چاسی بابا نبود مھدنییپا

بھنام : صداش زدم مغموم و گرفتھ بطرفم نگاه کرد با بغض گفت زینشستھ بود پشت م
دلم بحال مامانم سوخت ... ببخشھ نو حاللم کنھ و مدی بگدیموقع رفتن فقط گفت بھ مھش

 مثل پسر نداشتھ اش بزرگش کرده بود اما بھ یاز بچگ بھنامو دوست داشت یلیخ
؟؟مامان .ی بازم دوستم داریبخشیمامان منو م:فقط تونستم بگم.. دیخواستھ اش نرس

فقط خداکنھ .. بچشو دوست نداره ی کدوم مادری بچموونھید: زدو گفت یلبخند تلخ
   خدادیبھ ام: زدم و گفتم یلبخند.. ی باشقی تو انتخابت دقی باشنکرده اشتباه

 اما باھاش ھم دمی ددوی مدت فقط دوبار مجنی و من فقط تو اگذشتی ھم می پروزھا
 وار وانھی دنقدی و چقدر احمقم کھ اشدمی مثلھ شمع اب مدمشیدیکالم نشدم از دور م

  خوامشیعاشقشم و م
 

 ...ی من شدیآرزو" تو"  یوقت
 

 ...دمیفھم
 

 ..... آرزوھا دورندیبعض
 
 ... دوریلیخ
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 ... حالنی ابا
 

 ... كنمیرا آرزو م" تو "  ھنوز ھم اگر
 

 ...ـدیشــا
 

  از تــو ســراغ ندارمبـاتـری زییآرزو
 

   كھی ھستی كسانفی در ردمیبرا
 
 ...داردی روشنم مادتی
 
  

 بھمون خوش ی کلدی خرمی برمی قرار گذاشتی با نازینی بعد از مدتھا خونھ نشامروز
منتظر . می دادکی و سفارش قھوه با کشاپی کافمی رفتدی بعد از خرمیدیگذشت و خند

 : گفتی کھ نازمینشستھ بود
 ی کردچشی پلھیتی خوب بھنامو ف،ی مجردامی اگذرهی خوش منمی کن ببفیخب تعر-

 ناقال
  مرگ چھ خوش گذشتھ بھش: با خنده گفتی زدم کھ نازی تھ دل قھقھ ااز

 یجوووووون فدا: کھ گفتنمی صداشونو شند پسر جوون پشت سرمون بودندوتا
 خندھاااااات

 
 اوی جور سبک بازنی جملھ صورت ناراحت بابام جلو چشمام اومد بابام ازنی ادنیباشن

 دنی خندمو ھمھ شنی صداینجوری انکھی ازتی با عصبانومدی خوشش نمایجلف کار
 یخوری شد چرا دستتو میچ: خم شدو اروم گفت یناز..دمی کردمو دستمو جویاخم
 ی دختر حاجگھی دری اون  دھنتو بگو جلکمی رهی جو نگرهی خودتھ ادمو سگ بگرهیتقص

   خندهرهیبعد خودش ھر ھر زد ز...
   خونھمی خستھ شدم بری نازرمی اخم ازش رو گرفتم و گفتم من مبا
  ی تو ھم شورشو در اوردگھی دمیریزر نزن االن م-

 یدنای بعداز خندمی چرت و پرت گفتی  کلمیشمونو گرفت انتظار سفاری از کمبعد
 بلند می گوشی کھ صدامیتو راه خونھ پشت چراغ قرمز بود..  می عزم رفتن کردیواشکی

 نگاه کردم مامانم بود فک کنم نگران شده دگمھ اتصالو مویشد بالفاصلھ صفحھ گوش
 با شی ھم کنارم توصندلی ادامھ دادم نازمیگ صحبت با مامانم بھ رانندنیزدم  در ح

  رفتی ور مشیگوش
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 ؟!؟؟ی داشتیجانم مامان کار-
  نگران شدمی کردری دییاره مادر کجا-
 میای ممی دارمینگران نباش مامان تو راھ-
 .  اونجامیری ممی برو خونھ عموت ما ھم االن دارراستی دی مھشگمیم-
 ید با تتھ پتھ و ذوق زدگ دور نمونی ناززی باز شد کھ از چشم تشمی نی از خوشحالھوی

 :گفتم
   مامانیگی میجددددد-

 : با تعجب گفتمامانم
  یزنی دارم چطور مگھ حاال چرا انقد داد میواااا خب اره مگھ من شوخ-

 کھ بھ بازوم زد دلم ضعف رفت و ی مشت جانانھ از نازھی بھ زور قورت دادم خندمو
 :گفتم

 اونم امشب دمشی وقتھ ندیلی ،خزجونی عزگمی مزویاھان عز... زیچ...زهیچ. ..اخھ -
 ھست ؟؟؟

 کن ی من کار دارم تو ھم سعمیحاال بگذر... بھ ھفتھ اس کھ خونھ عموتھ گھیاره د-
  من واست لباس ببرم؟یایزودتر ب

   فعال خدافظامی می منم با نازدی شما بردارمی خونھ لباس ور مرمینھ نھ خودم م-
 حناق رو یا. کوفت ی گفت ایرو داشبورد ناز پرت کردم وی از قطع تماس گوشبعد

 ای باززی ھنی اوی ببند خجالت داره دختر حاجشتوی نیاب بخند
 انھ؟؟؟ی با من خونھ عموم یایحاال م...گمشووووو نکبت -
  امشبی بکنیخوای می چھ غلطنمی ببامی بخوامی بھ مامانم مزنمیاره االن زنگ م-

 کی تونھی دوش کوتاه گرفتم و ھی نبودن بالفاصلھ سی مامانو مھددمی کھ رسخونھ
 از مخلوط ی و شالدمی رو اماده کردم و مانتومو پوشی کوتاه با شلوار مشکیطوس
 شھیھم... دخترونھ و نازم رو صورتم نشوندم شی اراھی انداختم رو سرم ی مشکیطوس

 و می ھمھ فک کنن چون دخترحاجمخواستی بودم چون نمزاری چادر بدنیاز پوش
 تونستمی بدون چادر ھم میحت..اعتقاداتمون سفت ومحکمھ بھ اجبار چادر سر کردم 

 بھ عھده موی تصمنی بود وای حفظ کنم بابامم خدارو شکر راضیحجابمو بدرست
 دنی کھ بابام مارو مجبور بھ پوشومدهی نشی پیخودمون گذاشتھ بود وتا حاال ھم مورد

 و خودمو انداختم تو دمی بالفاصلھ کفشامو پوشدادمی داشتم لفت میادی زگھید...چادر کنھ
 دو یکردی مکاریچھ عجب چ:  کھ منتظرم بود چپ چپ نگام کردو گفت ی نازنم،یماش

  ؟!!یای بی اقھی قرار بود ده دقیساعتھ رفت
 . دوش گرفتمھی خب رفتم یزنی چقد نق می نازیواااااا -
 . رهی دمی کن برشی خب اتیلیخ-
  عاشقش بودمو گذاشتم اھنگ قشنگ کھ ھی
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  نوازش ِھیُ من پر خواھش ِ نگاه تــــو یچشا
 وونھیِ دل دنی ایبرا
  کشھ صدات واسم آرامشیَ برات پر مدلم

  واسھ نم بارونھنگات
  دارمدوست

  ھوای تــــو بی برهیگی مدلم
  تــــوی شکنھ بی لحظھ قلب من مھر

  صدایب
  تو خونم ِ قلب تــــو قلب منھعشقت
  تو ھر نفس دل واسھ تــــوھرجا

 زنھیم 
. 
. 
. 
 !دونھ؟ی ھمھ حرفام و مزمی تــــو عزری غیک

  خونھی غم ِ چشمام و مفھمھی می و کاشکام
  کار خدا بود کھ تــــورو بھ دلم دادهعشقت

  مھرت بھ دلم افتادهدهی من و فھمایدن
. 

  دارمدوست
  ھوای تــــو بی برهیگی مدلم
  تــــوی شکنھ بی لحظھ قلب من مھر

  صدایب
  تو خونم ِ قلب تــــو قلب منھعشقت
  تو ھر نفس دل واسھ تــــوھرجا

 زنھیم 
. 

  دارمدوست
  ھوای تــــو بی برهیگی مدلم
  تــــوی شکنھ بی لحظھ قلب من مھر

  صدایب
  تو خونم ِ قلب تــــو قلب منھعشقت
  تو ھر نفسھرجا

 )ی رستمنی ھوا از امیآھنگ ب(
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 ی از دخترا کھ دور ھم روی عمو جمعی بزرگ و باصفااطی تو حی ورود منو نازبا
 نشستھ و در حال بگو بخند بودن متوجھ ما شدن سارا و مونا اطیتخت گوشھ از ح

 منو تو بغلشون چلوندن بعداز چرت و پرت گفتن و یخودشونو بھ ما رسوندن کل
 جون سراغ دخترا زی کردن عزتیاذ ی بزرگترا بعد از کلھی بقشی رفتم باال پدنیخند

 از حس و ی کسدمیترسی گشتم نبود اخھ کجاست ھمش مدی دنبال مجیرفتم اما ھر چ
 تر از قبل تو دی نا امی ولدمییپای حال دگرگونم کھ اشفتھ اطرافو منیحالم باخبر شھ از

  گفت؛دی پکرمو کھ دافھی سارا قرفتمیالکم فرو م
 ی ساکت شدھوی چرا ایزنی مجی گیی اصلن معلوم ھس کجادیمھش-
 من گشنم شده دی منو سوژه کننیگردی باباااا چرا دنبال بھونھ میا...زهیچ...ھااااان -

 ... مونای پایبعد لم دادمو سرمو گذاشتم رو... رفتھ لی تحلمیانرژ
 ی ھمش در حال خوردنی کھ اومدی منو ھم بخور از موقعای با خنده گفت؛بمونا
  اومددی گفتن مجاالی ی باز شد و صدااطی کھ دره حمی بوددنی گفتن و خندنی حدر
 
 شوھر مونا و پسر عمھ ھام دھمراهی حرکت نشستم مجھی بالفاصلھ با دی گفتن مجاالی با

 کردم ی سعمی نشستھ سالم دادنطوری شدن ما دخترا ھم ھماطی و پرھام وارد حیھاد
 در نظرش دم خوامی باشم بازم نمفتشیرفتارم جلف و زننده نباشھ ھر چقدرم عاشقو ش

 کردم و نشستم ی احوالپرسکی خانومانھ و شیلیام خی پا افتاده بھ نظر بشی و پیدست
 نگاش با نگاھم گره خورد بالفاصلھ ی با دخترا فقط لحظھ ای بعد از احوالپرسدیاما مج

پشت  بزرگترا رفتن از شی پسرا پدھمراهینگامو ازش گرفتم و بھ دخترا دوختم کھ مج
 ھنوزم اون تھ یقص و نبی عچی بود بدون ھی نظر گرفتم از ھر نظرعالریقامتشو  ز

 چن دفعھ دای جدی ولبردی و دل نھ صد دل ازم مکردی میی رو صورتش خودنماشیر
 گاری از سادی زکردی ودودشو رھا مگرفتی کام می حرفھ ایلی دستشھ خگاری سدمید

 ھی میخوردی میی و چامی تو سالن جمع بودیھمگ... کاش ترکش کنھی اومدیخوشم نم
 بھ من ھی خمار دور از چشم بقیی لم دادو با چشمایتک  کھ رو مبلدمی ددویلحظھ مج

 و نگاه از من کردی کھ دود مشدی مدهی انگشتاش دی البھ الگاری نخ سھی شده رهیخ
 زی تزیچ ھی با برخورد رمی نگاه ازش بگتونستمی نمدی بدجورم لرزدی دلم لرزگرفتینم

 ی غضب آلود نازه قطع شد برگشتم و با نگادی منو مجنیتو پھلوم رشتھ اتصال ب
 : لب زمزمھ کردریبرخورد کردم ز

 دهی کار دستت مای چشم چروننی بابات باش ایخودتو جمع و جور کن بھ فکر عابرو-
 میی از ھر نظر وتو ھر کار راھنماشھی اون ھمگفتی راست می فکر رفتم نازتو

 کردم جلو نگاه سرکشمو ی سعگھی افسارمو بدم دستھ دلم ددیحق با اونھ نبا..کرده
 صدا ی اروم بدی منو بھنام، مجیی سر بحث جدادنیبگو بخند کھ تموم شد رس.. رمیبگ

 و دی تو بحث پرھوی زیعز.. نظر نداد ھنام کلمھ ھم در مورد بھی ی حتدادیفقط گوش م
 : گفت
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 الھ ھم کار و دهی دختر اھی ماشاال از ھر نظر واسھ دهی رسدی وقت زن گرفتن مجگھید-
 ... بارش جوره ھم خونش ماشاال از اخالقم کھ کم نداره بچم

 : با ذوق گفتمونا
 .. شھی مری داره پگھی دی ور داردی قدم واسھ دوماد کردن مجھی ی اگھ شما بتونزیعز-

 : گفتشدی مزی خمی کھ تو جاش نی در حالدیمج
 ادی بحث بھ مزاقم خوش نمنی بحث ادامھ داره کھ من برم بھتره چون اصال انیاگھ ا-

 : گفتدی عمودر ادامھ حرف مجزن
 وی و ادامھ داد اسم ھر دخترھی رو کرد بھ بقادی خوش نی بھ مزاق جنابعالدمیاره با-
  دق مرگم کنھخوادیم.. واسش تراشھی مبی عبرمیم

 : گفتی با اخم ساختگعمو
 رد نوی رو در نظر گرفتم مطمئنم ایکی خودم واسش ری زبونتو گاز بگخدا نکنھ خانم-

 .کنھینم
 خداکنھ: گفتزنعمو

 خودمو تو مبل فرو زنھی کالفھ ام کرده قلبم بھ شدت می حسابدی بحث زن دادن مجنیا
 : ادامھ دادزجونی زمان فحش دادم کھ عزنویکردم وبھ زم

   دختر خوشگل و خانم سراغ دارمھی دی کار ندارم من واسھ مجھی بھ بقمن
 ... نوچگفتی فقط مزجونی عزبردنوی اسم می با خنده و شوخھمھ

 بھ وضوح لرزش دستام حس دادمی وسط من بودم کھ بزور اب دھنمو قورت منیا
 زل زده ی ورھی لبخند ھی با الیخی مبل و بی زده بود بھ پشتھی ساکت تکدی مجکردمیم

 : اروم دره گوشم زمزمھ کردیناز. بردی بحث لذت منی و ازھیبود بھ بق
  ی نظر بده چرا ساکتھی تو ھم دیمھش
 ھان: تونستم بگمفقط
 :  گفتزجونیعز

  ؟؟؟ی چرا انقد ساکتھی مادر نظر تو چدیمھش
  گفتم؛دی بگم کھ از دھنم پری چدونستمی شدم نمھول
  دونمی نمادیخوابم م...من.... منھان
   خندهرهی زدن زھمھ
 ی شدم با اخم و ناراحتی چرا عصباندمی نفھمکردی دود مگاری ھنوز داشت سدیمج

 جلو صورتمو کنار زدمو چھرمو تو ھم فرو کردم کھ از ینگاش کردمو با دستم دودا
 .یگاری انداخت و اروم پرتش کرد تو جاسگارشی نگاه بھ سی دور نموند، دشید

 :  با خنده گفتزجونیعز
 من بھ می موضوع صحبت کننی کھ در مورد اھی خوب فرصتیلیراستش امشب خ-

 یعنی موافقم دی مھشدوی من با ازدواج مجدمی مشنھادوی پنیعنوان مادرتون و بزرگتون ا
 با بھنام بھم خورده حتما دی مھشی ارزوھامھ حاال کھ نامزدنی تریمی از قدیکیبگم 
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 خوردی بھم می اون نامزددی ھستن و بام قسمت ھدی مھشدوی توش بوده کھ مجیحکمت
 ..  بھ خودتونو دختر و پسر دارهیمن نظرمو دادم و در اخر بستگ

 باز موند باورم نجوری جون زد دھنم ھمزی کھ عزی حرفنی در اون لحظھ ازیعنی
 پرده حرفاشو بزنھ از شدت شرم و خجالت لحظھ ی رک و بنجوری جون ازی عزشدینم

 نی براه افتادن ھمھ ازمیشونی عرق از رو پی دونھ ھارفتمیبھ لحظھ تومبل فرو م
 نگاه کردن وبھم اومدنمونو دی مجنو خوشحال شدنو بھ میلی استقبال کردن خشنھادیپ
 .... اونم مثل من تعجب زده شدهدونمی نگاه کنم مدوی مجشدی روم نمکردنی مدییتا

 در نظر گرفتم اگھ اجازه دی جان رو واسھ محدیاتفاقا منم مھش: گفتی خوشحالعموبا
 . میداداش باشھ انشاال خدمت برس

 .. خان داداش قدمتون رو چشمی داراریاخت: با لبخند گفتبابام
 نبود ی وصلت راضنی بااادی انگار زشدی مدهی مامانم بھ وضوح دھی و گرفتگیناراحت

خوابم تو  کردمی اما احساس منداختنی واسم می اکھی تھی ھر کدوم یسارا و مونا وناز.
 . کردی نگام مطونی شزجونیعز.. نبود یری گمیاون لحظھ ذھنم قادر بھ تصم

 
 وصلت نی ازییجورای زد، ھمھ ی مھربونم با محبت بھ صورتم لبخندی عموزن

 دوتا نی اما ھنوز نظر امی دوختدمویما واسھ خودمون بر:خوشحال بودن کھ عمو گفت 
 ،؟؟؟ی نظرتو بگیخوای عمو نمدی ،مھشمیدیجوون رو نشن

 بود رو کنار زدم ،گفتم ختھی ررونی از موھام کھ از شالم بی لرزونم تره ای دستابا
 دارم من ھنوز یشتری بھ فکر بازی نکنمی بگم اما احساس می چدونمیراستش عمو نم:

  ندارمیواسھ ازدواج امادگ
 دوارمی امی دخترم البتھ کھ فرصت فکر کردن داریگیبلھ درست م:' ادامھ دادعمو
 اری بود کھ از اول تا اخر بحث سکوت اختدی مجانی منیدر ا..یری بگی درستمیتصم

 :  نوازشگرش گفتیکرده بود باصدا
 بھ ازدواج ای زودنی دارم فک نکنم بتونم بھ ایادیمنم ھنوز تو کارو بارم مشکالت ز-

 ...فک کنم
ن در اخر ھمھ  شد ھمھ سکوت کردن و بھ بحث ادامھ ندادزونی و لوچھ ھمھ اولب
 اتفاق فکر نیمن ھنوز نشستھ بودم  وبھ ا.... خوردن شام بھ طرف بالکن رفتن یبرا

 کھ عشقم دمی رسنیقی االن بھ شھی تو گلوم نشستھ بود باورم نمینی بغض سنگکردمیم
 ... داره نسبت بھم نی احساس خاصدی و مجکطرفستی

   کنارم نشستی غرق بودم کھ نازتوافکارم
 : سکوت گفتی فکر رفتھ بود بعد از کمتو
 ی چرا گفتی حرفو زدنی پس چرا اشدی چی بودداشیمن در تعجبم تو کھ عاشق و ش-

 ؟؟ی نداریامادگ
 : ھمون بغض تو گلوم گفتمبا
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 از ی پا افتاده ام کھ زود خودمو بچسبونم بھش؟تا وقتشی ارزشو پی بنظرت انقد بیعنی
 فک کنھ دارم خودمو بھش خوامی نمکنمی میوراحساسش نسبت بھ خودم نفھمم ازش د

 ستادی ھم ایبلند شدم شالمو مرتب کردم ناز.. ادی بدم می از عشق زورکنمی ملیتحم
 بسوزم اما کطرفھیکنم حاضرم تا ابد تو عشق  یی عشق و گداخوامینم:ادامھ دادم .

  نکنمکیخودمو کوچ
 یکنی متی خودتو اذی داری تو عشق غرور معنا نداره چرا الکیدونیخودت م-

  کنھی داره اما رو نمیی اونم بھت حساکنمیاحساس م
 ادی خودش بدی قدم بشم باشی راه پنی تو اخوامی اما ھر جور کھ ھست نمدونمینم-

 دمی  رو بھش نمیشروی ادامھ پشتری بنی ازرمیگی دل سرکشو منی جلو اگھید..جلو
 لب ی روی رفتم لبخندھی بق بخودم اعتماد بنفس دادم و بھ طرفستادمویصاف ا..

 کھ دی اقا مجی فکر کردیھھ با خودت چ....  تفاوت گذشتمی بدینشوندم و از کنار مج
 کھ بھ ی تا زمانری نخکنمی وخودمو بھت غالب مدمی زود وا می خواستگارشنھادی پھیبا 

 بار نی ایی بسھ تنھاگھی دکنمی می ازت دوری کھ بھم دلبستی واعتراف نکنیفتیپام ن
 بھم ت کنارو بھ عشقت نسبی غرورتو بزاردی حاال نوبت توئھ بادنیعشقو بدوش کش

 یاعتراف کن
 

  مـے دانــســتـےکـــاش
 

 " تـــو" تــکـــرار
 

  چـــقــدر زنـدگــے بــخــش اســتــمیبــرا
 

  مـــانـــنـــددرســـت
 
 ـــمینـــفـــس ھــا 

 و ھاشی خوشھاوی خوبی شب با کلمیدی خندموی کھ اونشب سر سفره شام چقد گفتبماند
 کھ ھر لحظھ کالفھ دی مجگاهی گاه و بی از تھ دل من و نگاھای و خندھای تفاوتیب

 نیبازم شب شدو ا... گذشت دیرسی خستھ بھ نظر مدویکشی موھاش می ال بھ الیدست
  یی باز من شدم و تنھادی سرم پرز بجونم انداخت خواب اادشوی قرارمیدل ب

 دارے لּقبـو, 
 

 ـی ترسخـت
 

 ـای دنار
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 ہ بـڹ محلے کردبے
 

 ہـ ہـیس
 
 جودּ تـمـام وبا
 

  دارےدوستش
 

 اومده بود و از دنمونی روز کھ خونھ نبودم خالھ بدھی بودم خبری بود از بھنام بیمدت
 دمیشن.. خورهی از دادن منو م چقد حسرتنکھیاز.. بھنام گفتھ بود یمونی و پشھایخستگ

 کردی کنھ اما دلم قبول نمی و ازم عذر خواھنھی فرصتھ کھ منو ببھیکھ بھنام دنبال 
 ھیباز چن روز... رفتم رونی بی قبول نکردم و ھمراه نازاما  اصرار کردیلیمامانم خ

 واسھ قدم زدن بھ پارک ی اعصابم داغونھ بھ اصرار نازی حسابخبرمی بدیکھ از مج
 می خونمون رفتکینزد
 : گفتی حوصلگی با بی کھ نازرفتمی ور ممی داخل پارک نشستمو با گوشمکتی نرو

 باد بھ کلت کممی می ھوا بخورمی سرمون اومدرهی بنداز اون اشغالو اونور خدیمھش-
 یای سره عقل بدیبخوره شا

 ؟؟.امی کردم سر عقل بکاریمگھ چ-
 .فتھی از سرت بی عشق و عاشقنیھم-

 : و گفتمدمی اه کشھی شدم رهی دادمو بھ روبرو خھیتک
 ری باتالق گھی تو کنمی ندارم احساس می روزا حال خوشنی اصلن ای نگو نازییییییھ-

 کنمیھمش تو فکر بھنامم احساس م...رمی فرو مشتری بزنمی دست وپا میافتادم کھ ھرچ
 .  اتفاق بدمھیدلشو شکستم و منتظره 

 بحثش نی انی مال ھم نبوددیخوردی نشده شما بھ درد ھم نمیزیبد بھ دلت راه نده چ-
 مالقات گروی ھمدباریاما بنظرم اگھ .. بوده نی نکن قسمت ھمیجداست انقد خودخور

 یلی خنی  و مثل قبل با ھم دوست باشنی ببرنی رو از بنی داری و کدورتنھی کدویکن
 پس اگھ گذشترو فراموش فتھی چشمتون بھم ماقع موشتری بدیکن یبھتره چون ھر کار

 . بھترهدیکن
 

 موی گشتی کلمی داشتیروز خوب.. فکرکنم ھی قضنی در مورد ادی درست بود باحرفاش
 ی مثل نازیی دوست و راھنمانی مواقع واسھ داشتن ھمچی کرد گاھمیی راھنمایناز

 واسھ درست می بزرگ زندگماتی کھ در اخر تصمھی کسی نازکنمیخدارو شکر م
 .... ممنونم یلی ومن ازش خزنھی مھیدییبودنشون در اخر مھر تا
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 اما ھر میگردی تو پاساژا می و نازسی لباس ھمراه مھددی از صبح بخاطر خرامروز
 می خودمونو ولو کردی شاپ رو صندلی خستھ و کالفھ تو کافمونییسھ تا

 د؛ی کشی خستھ پوفسیمھد
 ھم کالفھ یناز...گھی دییزی چھی نیری شماھا، بگنیدیاووووف مردم بابا چقد طولش م-

 :دینال
 ....دی رو دست منو مھشی تو کھ زد،ینکھ خودت لباستوگرفت-
 :دمی بھشون توپی خستگبا

 .مونی دنبال بدبختمی برمی کوفت کنیزی چھی دیزنی تورو خدا چقد غر مدی کنول
 : و گفتزوی پرت کرد رو مفشوی کسیمھد

 ؟؟؟!!مییای خونھ فردا بمی خستھ شدم بچھ ھا امروز برمنکھ
 :دی با اخم غریناز

 .. می تمومش کندی امروز باامی بتونمی من فردا نمرینخ-
امروز واقعا روز . رفع شد مونی خستگکمی ،می نق نق زدن قھومونو خوردی از کلبعد

ھرسھ تامون دنبال لباس ... میدی رسجھی کمتر بھ نتمی گشتی بود ھر چیخستھ کننده ا
 پشتش ای ومدی کھ خوشمون می اما ھر لباسمیگشتی پسر عمھ ام می واسھ نامزدیمناسب

خالصھ ھرسھ تامون ... نگم بھتره یزی کھ چودنشونم از کوتاه بقش،ی ای باز بود یلیخ
خونھ کھ رفتم . می خونھ شدی و راھمی لباس مناسب انتخاب کردھی وسواس یبعد از کم

 بود قسمت باال تنش، ی رنگ لباسم مشکستادمی انھی ای لباسمو تنم کردمو روبروعیسر
 کھ البھ الش امنم دبنی تا پاشدی گشاد مکمی نھی سری شده و تنگ بود از زیسنگ دوز

 باھاش شدی کھ پشت کمر مخوردی دو بند بلند منشی سری کار شده بود و از زریاز حر
 از کمی داشتم موھامو باز بزارم تا می بست فقط قسمت بال تنھ لخت بود کھ تصمونیپاپ

 لباسو یاز شدت خستگ. قشنگ بود و بھ دلم نشست یلیخالصھ خ.. ادی در بیلخت
 تخت کم کم بخواب ی دوش کوتاه خودمو انداختم روھی گرفتن از  اوردم، بعدرونیب

 . رفتم
 
 

 صبح زود تااالن منو د،ازی رسیجشن نامزد ھفتھ ھم تموم شد و روز نی ابالخره
 بابا زودتر می بھ خودمون اماده رفتن شددنی رسی بعداز کلمی مشغول بشور بسابسیمھد

 .می مامان باھم رفتسویرفتھ بود منو مھد
 ھی سارا و بق،ی فاصلھ نازنی شدم چون ازادهی بالفاصلھ پنی پارک کردن ماشبعداز

 دمی باز درو محکم بھم کوبشی رفتن داخل منم با نسی مامان ھمراھھ مھددمیدخترارو د
 بود کلھ پاشم اما تعادلمو کی خورد،نزدچی پام پھوی کھ دمیو بھ طرف ساختمون دو

 دمی رسیوقت. بھ طرفشون حرکت کردم مانھسرعتمو کم کردم و خانو.حفظ کردم 
 :بھشون بالبخندگفتم
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 ی بغل و بزن بزن،بعد از کل وی بھ ماچو ماچ کارمی ،شروع کردتیسالاام بر جمع-
  میبگو بخند طرف ساختمون حرکت کرد

 داده لی جوون تشکی طرف سالنو دختر پسرا ھی چھ خبره چقد شلوغھ، اوھووووو
 بودن،خانواده عمھ جونم دنی در حال رقصی بزرگترا،وسط سالنم عده اطرفشمیبودن ،

 دادن،چشمی نمتی جور مسائل اھمنی بھ اادی بودن،زالیخی حرفا بنیدر مورد حجاب و ا
 دهی افکارم بودم کھ دستم توسط مونا کشنی ھمو بود، تدهی فای بدامایچرخوندم دنبال مج

 :دمی با حرص غردمویبرگشتم طرفش با اخم دستمو مال.شد 
 ...  ارومتری چتھ دستمو کندیھوووووو-

 : کھ غش کرده بود از خندهمونا
 یکردی فکر می بھ چمیزنیدمی تورو دمی دارنجای امیت ساعتھ نشسھی بخدا ما ی اوونھید-
 ؟!!یستادی مجسمھ ابوالھول وانی ساعتھ اونجا عھی

 : سارا بزور لبخندشو خورد و ادامھ بحث وگرفترخندهی ھم باھم زدن زھیبق
 ...  اخماتم باز کننی بشایحاالب-

اول از ھمھ . با حرص نشستمکردمی تا اون لحظھ دست بھ کمرو اخمو نگاشون ممنکھ
  گذرهی می تو سرم چدونھی رفتم فقط اون می چشم غره اساسھی یتو صورت ناز

 حرفامون نی مابی دلدرد گرفتم ولدمی از بس خندمی داشتی جمع دوستانھ و خوشخالصھ
 ...نمشی نبادویدبی زدم کھ مبادا مجدیاطرافو د
 کھ نگاه قی بود دقدین فک کنم مج چند نفر پسر جوون نشستھ بودزی تر دور ماونطرف

 شده بود اخ تھ ی اکھی عجب تی نفتیکردم بععععلھ خودش بود تو اون کت شلوار اب
 ی ھی ولگرموی مزموی جلو نگاه ھی نگاش نکنم ھتونمی نمکنھی منو داغون مششیر

 ... رهیھرز م
دخترا ھنوز مشغول خوردنو     گرمم شدکمی نفسام بھ شماره افتاد و دنشی با دباز
 کی زدن کھ با برخورد پوست موز بھ صورتمو شلدی من مشغول دی بودن ولدنیخند

 و داد ستادمی اتیخنده دخترا بھ ھوا بخودم اومدم اخمامو بشدت تو ھم کردم وبا عصبان
 :زدم

تم  بھ صوریدست.. اه ھی چھ کارنی انی ھمتون شورشو در آوردنیبخدا مشکل دار-
 داشتن ی و سعدنیخندی بزور میجورای جرقھ تو ذھنم زده شد ھمشون ھی کھ دمیکش

 کردم تو صورت مونا چون ی حرکت خالھی شربتمو با وانی لیارومم کنن کھ با بدجنس
   شدم بھشرهی خاد لبخند بدجنس و گشھیخودش اول شروع کرد با 

 دخترا ھم ستادی بالفاصلھ انییییییی شد با گفتن ھی شربت روش خالوانی لنکھی ھماونم
 شروع کردن زی رزی بودن رکمونی مھموناھم کھ نزدھیتو جاشون خشک شده بودن بق

 منم پرو پرو زل زدم تو کردی نگام می عصبانسیمونا با سرو صورت خ. دنیبھ خند
 رو کردم ی شروع نکنی گلھ نداره خواسته کھ عوض داریکار:صورتش با خنده گفتم 

مونا پاشو محکم .. ندارما ی شوخی من با کسدیحواستونو جمع کن: دخترا ھیبھ طرف بق
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 و رفت منم لباسمو جمع و جور کردمو نشستم یشعوری بیلی داد زد خنوی بھ زمدیکوب
 سر جام

 
 
 

 ھی حوصلھ زل زدم بھ بقیرچونم،بی بود دستمو گذاشتم زدی مجری ذھنم درگھنوزم
 رو ی مھمونا بودم کھ حضور کسی تماشانیح...،دخترا ھم در حال بگو بخند بودن

 باالترو دمی کفشاش شد بعد کم کم نگامو کشخیکنارم احساس کردم،اول از ھمھ چشمم م
دستپاچھ شدم بالفاصلھ .. دلم بزارمینو کجایا....ییییییییوووو... شدم قیتو چھرش دق

  سادمیمقابلش وا
 جلوم ییبا چھ رو.. شدمی اتفاق اونشب افتادم عصبادی اروھام نشست نی بیفی ظراخم

 :دمی شدم و تند بھش پررهی سرد بھش خیلیخ.. زنھیظاھر شده و پرو پرو لبخند م
 ...نمتی ببخوامی واسھ گفتن نمونده نمی حرفگھیفکر کنم د-

 کھ توش التماس ی از کنارش گذشتم،بھنام با عجلھ خودشو بھم رسوندو با لحنبسرعت
 :فت گزدیموج م

 ..کنمی خواھش مرمیگی وقتتو نمادی لحظھ ،،باور کن زی تورو خدا فقط دیمھش-
 و التماس تو یمونی از پشی شدم مخلوطرهی تو چشاش خیلی می کردم با بتوقف

 دمیباز صداشو شن. باھاش رو برو شم خواستمی ،اما دو دل بودم نمزدیچشماش موج م
 :کھ اروم گفت

 ی عذابنی واسھ راحت شدن ازکی صحبت کوچھیقط ف.فکر کردن نداره دختر خوب -
 ..!!کنمیکھ بھ جونم افتاده خواھش م

 ومدی کنم از خواھش و التماساش خوشم نمشی انگار مجبور بودم ھمراھدمی کشیپوف
 یصندل.... دنج قرار گرفتھ بود ی جاھی ھی کھ دورتر از بقزی مھی طرف میباھم رفت..

 ، نشستمیلی می وبا بدمیرو کش
  شدمرهی درھم بھش خی با اخمھانھی بھ سدست
 :  پا اون پا کردن راه گلوشو صاف کردنی ای بعد از کماونم

 از کجا شروع دونمی نممیبگذر.. ممنون ای دنھی ی حرفا بشنوی قبول کردنکھیبابت ا-
 کھ چرا کنمی صد مرتبھ خودمو لعنت مفتمی اون شب مادیکنم واقعا شرمندم ھر وقت 

 :  وسط حرفاشدمی پردی صحبتش کھ رسینجایتا ا...ردم کی حماقتنیھمچ
 یلی در مورد اونشب اصال فکرشو بکنم چھ برسھ دربارش حرف بزنم من خخوامینم-

 رو نداشتم ی نامردنی از پسر خالم انتظار ھمچیعنیوقتھ فراموش کردم چطور بگم 
 صورت انھی کھ چطور وحشی لرزه بھ اندامم افتاد لحظھ اشیاداوریسکوت کردم با ...

دوباره با اخم بھش زل زدم ...حالم بد شد. ها... رگبار بوس گرفتھ بود ریو گردنمو ز
 : با ھمون چھره مظلوم ادامھ دادکردی نگام میکھ چطور با ناراحت
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 اجازرو نیمن بھ خودم ا.. ی کن منو ببخشی قابل جبرانھ، اما سعری کارم غدونمیم-
 کھ بھ ی ندارم، کساقتتوی بخوام چون واقعا لگھی فرصت دھی کھ دوباره ازت دمینم

 کھ دوباره بخواد بدستش ی تر ازوناقتی لی بدهی رو از دست می جواھرنی ھمچیراحت
 از دوارمی کنم امی اشتباھم ازت عذر خواھر دونستم بخاطفھی من وظاره،بھرحالیب

 .یگناھم بگذر
 ھم بھش اضافھ ی بھش نداشتم حس تنفر و دلزدگی عالقھ انکھی با ااقتھی لی ھم بواقعا

 لشی لبخند کج و کولھ تحوھی دست از سرم بر داره و گورشو گم کنھ نکھیشد،بخاطر ا
 : زمزمھ کردمشھیدادم سردتر از ھم

 ھستن کھ بخوام بھشون فک کنم در نی ارزشتر ازی بمی ادما تو زندگی کھ بعضگفتم
 ازش ی خاطره خوشنکھی خوشحالم،با ایول...م  بھش فکر کنخوامیمورد اون اتفاقم نم

 ، شناختم ،ھم من ھم خانوادمتوی بود چون ذات اصلمی اتفاق تو زندگنیندارم اما بھتر
 : گرفتھ گفتیی نگام کرد با صدانی غمگیی دلخور با چشمابھنام
 دهی اشتباھمو نادنی فرصتو ازت خواستم تا انی من ای انقد ازم متنفر باشکردمی نمفکر

 رو ھی قضنی ایخوای نم،ویزاری ھنوز ازم بشھی اما معلوم می و منو ببخشیریگب
 .یفراموش کن

 
 
 
 ی و بحث کردن باھاش بنجای نشستن اگھید..کردمی درھم و ناراحت نگاش مافھیباق 
 : کردی و پوفشی زد بھ صندلھی بود،بھنام تکدهیفا
 واسھ ی فکر کنم امروز وقت مناسبشمی مزاحمت نمنی ازشتری خب دختر خالھ بیلیخ-

 فراموش کن ،با لبخند ازم فاصلھ گرفت چن قدم کنمیفقط خواھش م. نبود یعذر خواھ
 شدو با رهیتو صورتم خ... بطرفم برگشت،گنگ نگاش کردمستادیکھ جلوتر رفت ا

 :احساس گفت
نم  اجازه دارم بھت فکر ک،پسی ھست تو ھنوزم زنمنمونی بتی محرمنی کھ ایتا وقت-

  ،و دوست داشتھ باشم
 :  شدم با حرص لب زدمقی پاشدم تو صورتش دقبالفاصلھ

رومو ازش گرفتمو مخالف جھتش حرکت کردم کھ ... ی امشب وقت دارنیپس تا ھم-
 : زمزمھ کردینیمنو بطرف خودش چرخوند وبالبخند غمگ..دیاز پشت دستمو کش

 ،ری رو پس بگی امانتنیپس ا-
 . شدی مشتری خشم بھش زل زدم نفرتم لحظھ بھ لحظھ نسبت بھش ببا

سرمو . رو تو دستم احساس کردمی جسم  فلزھی ی سرددادی کھ دستمو فشار منجوریھم
 یی تو دستم خودنمامونی شدم بھ کف دستم کھ حلقھ نامزدرهی و خنییانداختم پا

   بھنام منو از خودش جدا کردو رفتھوی کرد،کھیم
   کم شدمی اما خدارو شکر شرش از زندگمی ازھم جدا بشینجوری امکردی نمفکر
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  روخودمی نگاه کسینی برگشتم سنگنکھی تموم شد ھمپووووووووف
 باشھ چون بالفاصلھ تونھی نمدی جز مجیاحساس کردم، حتم دارم اون نگاه ،نگاه کس 

ذروندم اطرافو خوب از نظر گ..اظطراب تموم وجودمودر بر گرفت ...تپش قلب گرفتم
 دنی کشکاری زده بود،متوجھ نگاھم نشدچون سرگرم سھی تکواری کنارپنجره بھ ددی،مج

 ، نشستمای صندلاز یکی ی نقطھ سالن رونیبود تو دورتر
 ... شمی نمریچرا ازش س. تماشا کردنش شدم مشغول

 
 می ھاھی تو محبوس در ریھوا

  خواھمی نمژنی اکسگرید
 ..!ستی ابد تو را خواھم زتا
 

  چشمانتقی عمیمھربان
 ..! دورینھایَ برد تا سرزمی ممرا
 ی کھ با منیوقت

  بامن مھربانتر استایدن 
  امی تمام زندگو

 ..! شدهنیری شییای روھمچون
 ! تو را کم داشتھ امشھی ھمانگار

 
 ما رو بدرقھ نیعمھ تا جلو ماش.می کردی وقت رفتن بود با عمھ جون خداحافظگھید

 نشد نکھیمنم کالفھ از.. پشت فرمون نشست سی مھدندفھی خستھ بودم ایلیخ...کرد 
 شدم تو افکارم غرق شدم رهیبھ ردبرو خ. می زدم بھ صندلھی تکنمی ببشتری بدویمج

 با ، بابا جونم صحبت تمونی فسخ محرمد خونھ در مورمیدی رسنکھیمنتظر بودم ھم
 .کنم

 
 خوشگلم ھنوز ی کردم رو مبل کفشا خونھ با ھمون لباسا خودمو پرتمیدی رسنکھیھم

 راھو ،منم پرتشون کردم وسط نھمھی بره ایتو دستم بود حوصلھ نداشتم برم اتاقم،ک
 ،سالن

  چسبھی چقد خستھ شدم چقد مششششیآخ
 : زدمداد

 ،اری بزی واسم بریی چاوانی لھی سیمھد-
 انگشت شستشو نشونم داد و دیکشی مرونی گوشوارھاشو از گوشش بنکھی انی حسیمھد

 :گفت
 اینوکر بابات غالم س... الخیب-
 نکبت-
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 یخودت-
 

 :  رفت طرف اشپزخونھ و غر زدمامان
 خرس گنده کفشاتو جمع کن د،پاشویزنی بھم مکھیی چھ حرفانیبسھ بخدا خجالت داره ا-

 ،می بھ خونھ زندگیگند زد
 :  لم دادمدوباره

 . برهی مسیمھد-
 .  گمشو بابایعنیا واسم پرت کرد کھ  دستشو تو ھوسیمھد

 :  ،داد زدمادی تماشا کردم اه چرا بابا نمرفتنشو
 اد؟؟؟؟ی میمااااامااااان بابا ک-

 :  کھ از ھمونجا گفتدمی مامانو شنیصدا
 .امی وقت مری گفت ددونمینم-

 ...  بابا من برم بخوابمیخیب.. ستی قسمت ننکھی مثل اپووووووووف
 . وابممامان من رفتم بخ-
  آوردمییکجا واست چا-
 سوخت و کباب شد گرمی خوردم کھ تموم دل و جی رو ھول ھولکیی چاوانی لھی

 : ،مامان چپ چم نگام کرد
 یدختر چتھ کشت.. کھ خدا بھم داده خودمو بکشم کمھ یی دخترانی برم بابت ھمچیعنی-

 .. خودتو آرومتر
 شدم  دستمو بھ کمرم نی کرد کھ پخش زمری گزی مھی پام بھ پاھوی بلند شم کھ برم اومدم

 ،گرفتم،آخ مااااااماااااان
 :  داد زدتی با عصبانمامان

  ،نمیبلند شو بب. یری بگادی راه رفتنو یخوای می کدیخدا منو بکشھ از دستت مھش-
  ، اتاقم شدمی کمکم کرد بلند شم با آخ و نالھ راھمامان

 .. دم روش کھ دوباره آخم بلند شد حرکت خودمو پرت کرھی با دمی تختم کھ رسبھ
 آالتم وری بود مااااامااااان سرم شکست،پتو رو زدم کنار صندوقچھ زی چنی اییییییییآ
 کھ گردنبندمو برداشتم ی اومد موقعادمیبھ مخم فشار اوردم ...کنھی مکاری چنجایا

 زی بانظم گذاشتمش رو می مثل دختراندفھیا.......نجایصندوقچھ رو پرت کردم ا
 ..شیارا

  شدمھوشی بدهی نکشھی بھ ثانادی چقد خوابم مییییییی زدم تو تختم آخرجھی شدوباره
 
 :دی زبان مجاز
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 گارموی پارک کردم و بطرف خونھ پا تند کردم سنکی تو پارکنوی ماشتی عصبانبا
 ارامبخش نی زدم بھترگارمی بھ سیقیگذاشتم گوشھ لبام با فندکم روشنش کردم ،پک عم

  ، برهرونی کنم کھ فکرش از سرم بکاریچ.... کنمکاری چدونمیبرام بود نم
 قھی لم دادم با دستم کنار شقییرای واسھ ارومتر شدن ذھنم رو مبل وسط پزی الحظھ

انقد حالم خراب بود کھ تموم ..ھامو مالش دادم سرم از شدت درد در حال انفجار بود
 شھینھ ،نم.... ی و طوالنقی عمی کردم پشت سره ھم پک ھای خالگاریحرصمو سر س

  کالفھ پاشدم شروع کردم بھ قدم زدن
 
 اب گرفتم ری رفتم سرمو زیی بھ طرف دستشویگاری پرت کردم تو جاسگارویس
 کھ تو یشی اتنی از اتونھی نمزی چچی رفتم تو اتاقم، ھسی خی با سر و صورتنجوریھم...

 خاموش کنھ از داخل در حال انفجار بودم بھ سوزونھی میرنجویوجودم بپاشده  ومنو ا
 بود با دهی چسبمیشونی رو پسمی خی موھاادمستی انھیمقابل آ... دستشو گرفتیچھ حق

  ،دمشونیدستام بھ طرف باال کش
  ، زجر بکشمی تا کشھی تموم منشونی مسخره بقھی سنی ای ک،پسی لعنتاوووووووف

 .... بازش کردمیحالی بردم طرف گره کرواتم با بدست
 موھام فرو ی سست بھ طرف تختم رفتم و اروم نشستم انگشتامو الب الیباقدمھا

 ..بردم
 ھوس و دوست داشتن رو نی اطرافو درک کردم فرق بیای خودمو شناختم،دنی وقتاز

 ی بازی لی خونمون لاطی کھ با دخترا تو حیاز وقت.. نشونھ گرفت دوی دلم مھشدمیفھم
 ..  ھاش بودی خنده ھا و شادیواسم پ تموم حکردیم

 ...  پروای و بگوشی بازیدختر
 .  جا باز کنھشھی تونست تو دلم واسھ ھمدی دختر کھ اطرافم بود فقط مھشنھمھی انیب

 نی از ای  بچھ بود و ھنوز درک درستیلی ھنوز خدی بود مھشی مشکلی وسط نی ااما
  مسائل نداشت

 مون ده  ی فاصلھ سننکھی انتخاب کردم با ادوی خودمو گرفتھ بودم مھشمی من تصماما
   فقط مالھ من بوددیسال بود اما برام مھم نبود مھش

 ھی سالش بود کھ بخاطر کارم مجبور شدم ازش دور بشم سخت بود اما جدهی ھاون
  احساسای عقلھ ی عشق و عالقھ از رونی اایفرصت بود برام تا خودمو بشناسم کھ ا

 ، از راز درونم باخبر بشھ ھنوز زود بوددی مھشخواستمینم...
 بھش ی بشم ضربھ سختمونی اونو پابند خودمو احساسم کنم وبعدھا از انتخابم پشاگھ

 رفتمی مدی داشتم باازی و دور بودن نیی جدانیمن بھ ا.. خواستمی نمنوی و من اشدیوارد م
 ....  کنمدایتا خودمو پ

 
  رو  متحمل شدمیادی زیای سختدی و دور شدن از مھشبی کشور غرھی از رفتنم تو بعد
.. 
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 باورش برام سخت بود بعد از دوسال ھر شدی افزوده مامی روز بھ روز بھ  دلتنگاما
  سوختی افتادم بند بند وجودم می مادشیوقت کھ 

  ھوس نبود من عاشقش بودمی عالقھ و خواستن از رونی اخواستمی از تھ دل مدویمھش
،. 

 ری از زی بلندو فرش کھ وقتیعاشق موھا... خمارششھی و ھمی الھی تی چشماعاشق
 ... کردی و نابود مگرفتی می و تابش بھ بازچی دل منو با ھر پزدی مرونی بشیروسر
 ....  خندونششھی ھمی لبھاعاشق
 ... اخماش... عطرش ی بوعاشق
 زل زدو فقط گفت یک اشی بار با چشمانی اخری تو صداش کھ پشت در اتاقم برابغض

 ...یری میدار
 

 ھی دردنی کمتر ازدمی تو مدت اون سھ سال کششی کھ از دوری و غمی اون سختتموم
 کشمی ھس می اگھی مرد دھی ھمراه دنشیکھ االن دارم با د

 رو سرم ایدن... دمی شنشوی کھ خبر نامزدی اون روزا برام زجر اور بود روزچقدر
  خراب شد

 ....   و گنگ بودن داشتمی پوچاحساس
 .. . گذشتی مگاریتموم اموراتم با دود کردن س... شدم کسانی شدم با خاک نابود
 ... کھ چرا زودتر اقدام نکردمفرستادمی ھزار بار بھ خودم لعنت میروز
 ....  فقط مالھ من بوددیمھش

 قتی حقنمی تا با چشمام ببرانی کارامو جور کردم تا برگردم ای و دوندگی ھزار بدبختبا
 ...  نھایداره 

 ...  زره زره اب بشمنموی تو اون غربت بشتونستمینم
 ...  من راحت رھاش کنمرنوی ازم بگعشقمو
 وقت بود کھ تو دلم لونھ کرده محالھ بود بزارم از یلیخ... دوسال نبود سالی مالھ عشقم

 .... ارنیچنگم درش ب
 ...  خودمیای برگردونم بھ دندوی مھششھی میمتی گرفتم برگردم و بھ ھر قمیتصم

 دل تو دلم کشھی کھ عشقم توش نفس مییھوا... وطنم شدم ی از سھ سال راھبعد
 ....نبود

 
 ... کردمی می لحظھ شماردنشی دیبرا
 امی تموم دننشوی بدیو نبودن مھش...  سی عمو و زن عمو مھددنیاونشب بعد از د..  کھ

 ... اوار شد
 .... شب کنار ھم...با ھم بودنشون ... و شوھرش دیملھ کھ مھش جنی ادنیشن
غم از دست دادنش ... کھ بھ جونم افتاده بود یعذاب بد...  رونمی ویای بودم و دنمن
ھمھ دست بھ دست ھم دادن تا از خودم ....  کردنم ی دست و پا بودنم واسھ کوتاھیب....
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گوشھ ... کم تحمل و بد اخالق ... یسمی و سادی عصبیمرد... کھ ھستم بسازم ینیا
 ...  نداشتممی واسھ زندگی ازهی انگچی ھگھید... و اخمو رویگ
 

 از تی کھ چطور با اون وضعدمی تو اون حال ددوی بعد از سھ سال مھشی وقتاونشب
 فحش و ناسزا بود بھ خودمو اون یھر چ...صد بار مردمو زنده شدم ...حال رفت 

 کردمیھمش احساس م... فاجعھ فکر نکنم نی بھ اتونستمینم...بھنام پست و نامرد دادم 
 ..   کردمنیخودمو ھزار بار لعن و نفر. ...تاده اففتادی مدی اون اتفاق کھ نبانشونیب
 

در حسرت داشتن وخواستنش لحظھ بھ لحظھ ... کردمی می ھم طی رو پی سختیروزا
 ... دمیکشیذاب م عگرفتمشی مدهی ناددی بود و باشمی پنکھیاز... سوختمیم

 ی بھ ادامھ زندگیدیام... کردمی میکسی و بیی تو الک خودم بودم احساس تنھاازبس
 ،می دفتر وکالت زدھی سرو سامون دادم وبھ کمک دوستام نجایکارمو ا...نداشتم 
 ... رفتی دوست داشتم،اما دست و دلم بطرف کار نمکارمو

 اونجور دلم مویاما ھنوز نتونستھ بودم زندگ.. رقبام شناختھ شدمنی بلی وکنیبھتر
  ، بسازمخوادیم

 ... دادی بھم احساس خالء ممی تو زندگدی مھشنبودن
 تو دلم بوجود یدی امی کور سوھید،ی مھشی دعوا و بھم خوردن نامزددنی از فھمبعد

  ،اومد
 بھنام و دوی مھشیدر پ ی پی مادر و پدرم کھ در مورد دعواھای حرفادنی با شناما
 ، تو دلم زنده شدیدی دادنشون زده شد، دوباره اون حس شکست و نا امیاشت

   مواقع انقدی سالھ اخمو و زور گو ،گاھجدهی ھفده ھی شده بود مثلھ پسر بچھ ھارفتارم
 . دوباره برگردم آلمانزدی کھ بھ سرم مشدی فشار وارد مبھم
 ... کردی منصرف ممی تصمنی ناشناختھ منو ازی حسھی بارھا و بار ھا شده اما

 بود کھ بدجور گھی دختر دھی ازدواج با کردمی کھ فکر نمیزی وسط فقط بھ تنھا چنیا
 . کرده بوددیلی موضوع کنیمامانم رو ا

 . نداشتمی اگھی راه دی تراشبی جز اوردن بھونھ و عمنم
  دیکشی مشیپ بودم مامانم بحث ازدواج رو مونی تو جمع خانوادگنکھیھم
 .دادمی بحث رو خاتمھ می توخالی بھ ھزار ترفندو قول ھامنم

 ... اعالم کرددی جون نظرشو در مورد ازدواج منو مھشزی اونشب عزنکھی اتا
 
 ..  جون رو غرق بوسھ کنمزی عزی دست و پاخواستی اون لحظھ دلم میعنی

 ... دمیگنجی تو پوستم نمی مورد داد از شدت خوشحالنی نظرشو در ایوقت
 دوی مھشی فسخ نامزدی خبر قطعی شدکھ وقتشترافزودهی تو اون شب بمی خوشحالبھ

 ... دمیبھنامو شن
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 ..   فقط مونده بود قدم آخراما
 ...  عالقشو بسنجمزانیم... ھی بھم چدی حس مھشدمیفھمی مدیبا

 .  ازدواج نداره دلم شکستی برای گفت امادگی تفاوتی با بیوقت
 فرصت ھی بھ ازی واسھ دوباره سرو پاشدن ندی دادم چون مھشیدواری ام بھ خودماما

  ،داشت
 ... بتونھ اون اتفاقو فراموش کنھتا

 .. بطرف خودم جذبش کنمتونستمی مدت منیتوا
  ، گرفتمشی آتدمی بھنامو با چشم ددوی ،خلوت کردن مھشی امشب تو جشن نامزداما
 ... ومدی از دستم بد نی کارچیھ
 . باھم در حال صحبت ھستنھی دور از بقزی مھی کھ چطور سر دمید

 . و دم نزنمنمی خلوت ببی جاھی تونستم اون دوتارو باھم تو ی بود نمدهی فای بتالش
 ..  بخودم فشار آوردم کھ طرفشون نرمیلیخ

  بارهکی با دوستام مشغول صحبت کردم اما بھ خودمو
 ...  بخودش چسبونددوی کشدوی بھشون افتاد کھ چطور بھنام دست مھشچشمم

 ی نفر کسھی نفرو بکشم مطمئنن او ھی اجازرو داشتم کھ نی اگھ تو اون لحظھ ایعنی
 مقابلمو پرت زی جلو خودمو گرفتم کھ میلیخ.بھ خونش تشنھ بودم ...نبود جز بھنام 

  ،نکنم اونور
 ... رفتنیبالخره از ھم جدا شدن و ھر کدوم بھ سمت... خودمو کنترل کردم ی سختبھ
 ،می شد کھ بالفاصلھ نگامو دزددهی بھ طرفم کشدی مرتبھ نگاه مھشھی

 کنار پنجره واری زدم بھ دھی گوشھ لبم گذاشتم ،بسمت پنجره رفتم وتکیگاریس
 ی از روی نفسستنی باھم نکجای ھر دوشون نکھیاز... شدم گارمی سدنیمشغول کش...

 ... دمی کشی و اسودگیراحت
 تو ی کمرونی من زودتر از ھمھ زدم بدی رسانی بھ پایشن نامزد بود جی ھر زحمتبھ
 سرم از شدت درد در حال انفجار بود... بود دهی فای تا آروم شم اما بدمی چرخابونایخ
... 

 با باالتنھ برھنھ تو خونھ بچرخم اما شھی لباسمو باز کردم ، عادت داشتم ھمی ھادکمھ
 لباسم ی دکمھ ھاشھی مونا خواھرم مجبور بودم لباسمو بپوشم اما ھمیبا رفت و آمدھا

 ... باز بود
 .. نوع از خصلتام بود کھ اونور بھش عادت کردمھی نمیا

 
 اب وانی لی با رونی بدمی کشی قرصی پاتختی حرص خوردم از تو کشویلی خامشب

  ، و خودمو انداختم رو تختمدمیسر کش
 .. نم فکر نکیزی گرفتم بھ چمیتصم

 ....  فرو رفتمیقی کم چشمام گرم شدو بھ خواب عمکم
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َ دست خودمِبخدا  ِ 
 

 َ ولي دلتنگمنیست
 

َ شبم سخت بھ اینھر َ 
 

ِباور  ! َ خود مي خندمَ
 
َ محالي و منمتو َ َ 
 

ِ این باور خودِدلخوش َ 
 

 َ روم ، باز وليمي
 

 ! َ تو بر مي گردمِسمت
 
 
 

 کھ دوسشون ی کنھ و بھ کسی کھ دوسشون دارن دور می آدما رو از کسی زندگیگاھ
 و بودن دنی رقصای محکوم بھ ساز دنھی رمانم راجع بھ دخترنیا....کنھی مکینداره نزد

 ...... کھ دوسش ندارهیبا کس
   بستھ بلند شدمیی با چشمامی آالرم گوشیباصدا

   گشتممی دستم دنبال گوشبا
 .  کجاست پساه

 کردم چشمامو باز کردم،اوه اوه ساعت ده بود امروز تو دفتر قرار داشی پبالخره
  ، دارمیکار

  ،دمی دویی عجلھ بھ طرف روشوبا
   از شستن صورتم بھ سمت آشپزخونھ رفتمبعد
  ری شوانی لھی رفتم خچالی از ھمھ سراغ اول

 ،دمی نفس سر کشھی با وانی تو لختمیر
  شده بودرمی دیحساب

 . دمی لباس پوشی ھول ھولکری لقمھ نون و پنھی از خوردن بعد
   کردمی عطرو رو خودم خالشھیش

   بطرف باال شونھ زدمموھامو
 ، برداشتمچموی آخرم کت و سودر
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 .اوووووف مامانم بود.  بلند شدمی گوشی بودم کھ صدای رانندگنی حدر
 جانم مامان-
  ؟؟یی بال کجای،جانت ب.سالم پسرم-
 ن؟ی داشتی دفتر کاررمیتو راھم دارم م-
 . می باھات حرفا دارنجای اایاره مادر شب کھ کارت تموم شد ب-
 ی باشھ انشاال چھ حرفریخ-
 کن شب زودتر ی تو ھم سعزجونی خونھ عزرمی ،من دارم مزمی کھ ھست عزریخ-

 .یخودتو برسون
 ، چشم شما امر بفرما تاج سرمی خب برویلیخ-

 : خنده مادرم اومد کھ گفتیصدا
 . نھای مونمی ھم من تاج سرت می زن گرفتی وقتنمیال ببحا-
  ی مادر من شما جون منھی چھ حرفنیا-
  شھی حاال امشب معلوم می دوسم داریلی خدمیخوب بابا فھم-
خدا بھ . یچونیپی منو مینجوری کھ انیدی دی امشب شما واسم چھ خوابدونمینم.  خداای-

 .دادم برسھ
  ی و انقد وراجی موقع رانندگگھیبسھ د-

   مادر مواظب خودت باشبرو
  ادامھ دادم؛بالبخند

 چشم مادرم مواظبم فعال خدافظ-
 قربونت برم خدا بھ ھمرات-

  بالفاصلھ بلند شد بھم سالم دادمیخودمو رسوندم بھ دفترم منش. شده بود رمی دیحساب
 . با ھمون جذبھ و اخمم جوابشو دادم و بطرف اتاقم رفتممنم

  دمی کاناپھ دراز کشی حوصلھ روی رو پشت سر گذاشتم خستھ و بی دشوارروز
 رونی رو از تنم بی و با خندھاش خستگاوردی میی داشتم واسم چادوی االن مھشاگھ

  کردیم
 ...دی مھشیی کجاییییییھ

 .  و عزم رفتن کردمدمی پوشی دوش کوتاه گرفتم و لباس مناسبھی حموم رفتم
   خونھ بابام ھمھ دور ھم جمع بودندمی رسیوقت
  شدانی لبخند رو صورتشون نمادنمی دبا

  اومد بغلم کرد و قربون صدقم رفتمامان
 : خنده گفتمبا
 ن؟؟؟یگری ملمی انقد امشب تحوشدهی چنجایچھ خبره ا-

 : خوشحال گفتمونا
 ی خواستگارمی برمییخوایامشب م-

 دی رو لبم ماسلبخند
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 ،،؟؟؟؟؟ی خواستگاریچ-
 : وسط حرفشدی ادامھ بده کھ مامان زود پرخواستیم.... گھیاره د-
   برو اون کت و شلوارو بپوش تا بھت بگم زود باشایتو ب-
 امی نمیی شم من جای کھ من عصباندیکنی موی مادر من چرا سر خود کاری چیعنیآخھ -

 .سپس بطرف در رفتم....
 : صدام زدبابام

 کارو نی امیگی بھت می ،وقتگھی دنیای حساب نمجمی ھونجای ما ایعنی یکجا مرد حساب-
 . بابا جانروصالحتھی بخیعنیبکن 

 .کردنی و مونا با اخم منو نگاه میمامان با ناراحت. افتادم یری عجب گپووووووووف
 ، ، ؟ھی بدونم دختره کخوامیفقط م. می خب تسلیلیخ-

 :  گفتدوی با ذوق پرمونا
 ....ی خواستگارمیری ممیاره داداش دار-

 : وسط حرفش و ادامھ داددی تند پرنبارمی مامان اکھ
 . چشم غره طرف مونا رفتھیسپس ...میگیحاال تو برو خودتو اماده کن توراه بھت م-

 . ستی امشب تا مامان منو دق نده ول کن ننھ
 . دمی پوشموی کت و شلوار مشکیلی می با برفتم

 . ومدمی بنظر مشھی تر از ھمجذاب
 . عطر آماده رفتن شدمشھی کردن شی از خالبعد

 
 شلغم کنارش نھی شوھرشم عشدی خستھ نمدونمی فک زد من نمکدمی مونا ری مستوکل

  کردی مدیینشستھ بود و حرفاشو تا
 .گفتی دستش ذکر محی کنارم بود با تسببابا
 : زدم و با خنده گفتمدی مامانو دنی ماشنھیی تو آاز
 ھ؟؟یس خانم ک عرونی زود باش بگو اییمامان کجا-

 : با لبخند گفتمامان
  شھیاگھ بگم باورت نم-
  دیبگو جون مج-

 : از تھ دل سر داد گفتی خنده امونا
 جون امروز زنگ زد خونھ و گفت با عمو جون زی داداش ،عزشھی منم باورم نمیعنی

 ...  رو گذاشتھھی اولی صحبت کرده ،عمو ھم امشب قرار صحبتادیدر مورد تو مھش
   تو اون لحظھ ھنگ کردم مغزم قفل کردیھنی

   خواب بودنی عمیشندی مکھیزیچ
   کردم رو ھواماحساس

   بودی تصادفمون حتمکردی کج نمنوی ھمون لحظھ بابام بسرعت فرمون ماشاگھ
 : مونا و داد بابام کھ گفتغی جی صدادنی شنبا
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 یدادی مارو بکشتن میحواست کجاست بچھ داشت-
 :  گفتی با نگرانمامان
  مادر؟؟ی خوبگفتمی بسرم بچم ھول کرد کاش تو خونھ بھش مخاک

 
 :دی زبان مھشاز

  دادمی انجام مدادی کھ مامان بھم دستور میی دستپاچھ و ھول بھ کاراھمونجور
 کار یکل. استراحت کنمدی بامھی مثال امشب خواستگارمی مامانھ دارنی ایییییییییووو

 . رو سرمختھیر
 اری کھ ھمش با مازارهی باال می باز داره چھ گندستی معلوم نخبری از خدا بسی مھداون

 ...  بگذرونھری خدا بخجنبھیسرو گوشش م
 : با عجلھ اومد وبا حرص گفتمامان

 .دی مھشکنمی ،بخدا آخر از دستت دق می شستینجوری چرا اناروی انییییییھ-
 .دمی ساعتھ دارم مشت مالشون مھیواااااااا مامان مگھ چشونھ -
   تو بروشورمی برو کنار نخواستم ،خودم مایب-

 . رهی بخودت برس کھ دزرهی حموم
   چھ بھترششششششیا

 .رونی غر غر از آشپزخونھ زدم ببا
 .  پرت کردم تو اتاقمخودمو

 .چسبھی خواب توپ مھی االن ششششششیآخ
   بدجور مث خوره افتاده بود بجونمدی خواستگار جدنی فکر ایول
 .  و رفتدی حرفی اومد ھمراه بابام رمززجونیامروز عز. دلم بزارم ی کجانویا

 .  داد کھ تو کفش موندملمی آخرم ازون لبخند بدجنسا تحولحظھ
   شده بودیی جونم چھ بالزی عزی عمرآخره
   طبق عادت مسخره ام شروع کردم بھ قدم زدنپاشدم

 رنوی تو اتاقشون راه مینجوری رمانا کھ ای دخترانی ای کردم  نتونستم ادای کارھر
  کننیفکر م
 در با شدت باز شد و محکم خورد تو ھوی کھ رونی بدم در آخرم برگشتم برم بانجام

  خانم ظھور فرمودنسی و مھدمیشونیپ
 .ی ونابودت کنھ دختر ناقصم کردستیخدا ن... آخ
 

 : گفتزدی محکم گاز مبوی با دھن پر کھ سسیمھد
 یھوووش چتھ بابا درو شکوند-
  تا نکشتمترونی برو بایب-
 ی کارچیھنوز ھ.  انھی آماده شده  دی مھشنمی ببی منو فرستادنی ببایماااااا مااااااان ب-

  نکرده
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   داخل و درو بستمدمشی کشبالفاصلھ
  شمی خب خفھ، دارم آماده میلیخ-
 : زدو گفتبشی گاز گنده بھ سھی
 پس من رفتم-
 یبسالمت ھرررررر-
 ؟؟؟؟یییییییچ-

 :  گفتمخندبالب
   نگفت و رفتیزیچ...ی خوش اومدیچیھ

 . زدم بھشھی بستم تکدرو
   من چرا انقد دلشوره دارمیخدا

 ... بعدشم منو وادار کنھ. .. خواستگاره وصلت کنھ نی بشھ با ای بابا راضنکنھ
 ..ستی ھا بلد نیی زورگونی خوشبختانھ باباجونم ازنوچ

 ...  باشھتونھی می کیعنی
  دادی تکونھی بخودش دی مجدی بدم نشد شانی خواستگاره ھمچنی نظر اومدن اھی از یول

   اومد و تموم بند بند وجودم بلرزه در اومدادمی اسمش باز
 

 ایدن"  ھواے"  نی ترپاک
 

 کہ"  لحظہ اےست"ھمان     
 

 "مانیدلھا             "
 

 را  مـــےکند"  گریھمد"  ھواے
 

 رفتمی ور ممی آماده رو تختم نشستھ بودم و با گوشحاضرو
  دادی ام می پشت سرھم پیناز

 ،االن ھمھ زجونی بودن بابا سرشب رفتھ بود دنبال عزنیی اومدنشون بود ھمھ پاموقع
 ادی خنده ھاشون میدورھم نشستن و صدا

   بخنده و ذوق کنھینجوری ادی بای کنی شما نخندنی بخنداره
 .  چقد استرس داشتمدموی کشی حوصلھ پوفیب

 اومد سی پرت کردم رو تخت کھ در بشدت باز شد و مھدمویگوش... دیلرزی مدستام
 داخل

  پاشو پاشو مھمونا اومدن-
  کنمی مکاری دارم چدونستمی نمدنی شروع کردم بھ دودستپاچھ

 : بالفاصلھ  اومد طرفم و دستم گرفتسیمھد
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  می برای بییدوی واسھ خودت میکجا دار-
 ... با عجلھ رفتسی وضعمو مرتب کردم مھدروس

 ھی با ومدی تو تنم ممی قرمزبا شلوار مشککی زدم معرکھ شدم توندی خودمو دنھی آجلو
  ،یگری قرمز جی ھاھی با حاشیشال خوشگل مشک

  ودیدرخشی صورتمدمثل ماه مرهی اون شال تتو
  کردی میی خوشگل و خمارم  خودنماشھی ھمیچشما

 ادی خوشم نمای بازی قرتنیاه از.. بفرستم می بوس واسھ خوشگلھی  خواستمیم
   از پلھ ھا بھ طرف سالن حرکت کردمجانی استرس و ھیآروم با کل 

   بودنیی در حال خوشامد گوی کھ ھمھ جلو در ورودھی چرخوندم طرف بقچشم
  بود قابل باور ری گشاد و تعجب زده شاھدش بودم برام غی کھ مقابلم با چشمای اصحنھ

   خوابای دارمی بیعنی
 می با دستھ گل بھ خواستگاردی کھ مجکردمی رو بارھا تو ذھنم مجسم می صحنھ انیھمچ

  اومده
 ...وستھی پقتی آرزوم بھ حقیعنی.... محالھ

 
 ی بار کھ آمدنیا

   رادستانت
  قلبم بگذاریرو
  تودنی دل با دنی ای بفھمتا
 . . . . . تپدینم
 لرزدیم
 

  بودمستادهی ادی مجی روبروفی ھمونجور بالتکلھنوز
 کردنی با لبخند مارو تماشا مھمھ
 : شدو دستھ گل رو بطرفم گرفت، آروم گفتکی بھم نزدی قدمدیمج

 ... خانمدیسالم مھش-
  بود بخودم مسلط شدم ،جوابشودادمی تتھ پتھ افتادم بھ ھر زحمتبھ

  در حال انفجار بود قلبم یکی ھمھ نزدنیاز ا. گالرو گرفتم دستپاچھ
 دهی نگفتن خواستگارم مجچرابھم

  سکتھ دادنمو داشتنقصد
  فھی قلبم ضعدونستنینم
  نیی زدمو سرمو انداختم پایلبخند... چرا بغض گلومو گرفت دونمینم

 : کھ مامانم گفتدی بھ پشت گردنش کشیدست... بود کنارم ستادهی افی بالتکلدھمیمج
 .نی خوش اومدنیبفرما پسرم بش-
  ممنون زن عمو-
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   کنار پدرم نشستدیمج
 .دی بوسیی عمو اومد جلو و من با خوشروزن

 دمیکشیھنوزم خجالت م..  دمی بھ صورتش پاشیلبخند
 : با خنده گفتزجونیعز

  نمی ببنی بشایحاال چرا مثل چراغ برق اونجا خشکت زده ب-
   خندهری زدن زھمھ

  رفتم طرف آشپزخونھ... زدم ی خجوللبخند
 باره بھم وارد کی بود کھ ب می شوک تو زندگنیبزرگتر...  دیلرزی دست و پام موزھن
 ..شد
 

   واسشدی فرصت بانی کرد تو اولمی ضای چجورنی نرسھ ببزجونی دستم بھ عزمگھ
  ششششششی بکشھ اطنتاشی شنی شوھر بگردم کھ دست ازدنبال
 رفتمی بھ اونطرف آشپزخونھ قدمرو منطرفی ازفیبالتکل
   ابرفضلای.. شد داشی با عجلھ پمامان

  اری رو بیی زود باش چایکنی مکاری چی دارنجای ای ساعت اومدھیعھ عھ -
   کنمی رفت با عمو و زن عمو احوالپرسادمی شدت خجالت و تعجب از

   سختھی چقد مراسم خواستگارییواااااااااا
   لوم بدهترسمی مزنھی بدجور مقلبم
   خودت کمکم کنخدا

   رو بر داشتم و بطرف سالن رفتمیی چاینی و دلھره س استرسبا
  در حال صحبت و خنده بودنھمھ

  کھ نگام بھ نگاش گره خورددمیی پادوی مجی چشمریز
 دمی عابروم رفت بالفاصلھ نگامو دزدییییییییییوووووو

  رو گرفتم طرفشینی سزجونی طرف عزرفتم
 :  لب آروم گفتمریز

 رجونی دارم برات عزحاال
 : بر داشت بلند گفتشوی کھ چای در حالزیعز

  ھم بشنونھی دخترم بلند تر بگو بقیگی میچ-
  زبدجنسی عزیا...  شدمدستپاچھ

 :  زدمی لبخندبزور
 یی چادیی گفتم بفرمازجونی عززهیچ...ام -

 : ادامھ دادرجونیعز
 قربون قد و باالت برم ماشاال-

 کردنیم ھم با لبخند نگام ھی فاصلھ گرفتم بقزجونی عزاز
 : رو گرفتم طرف عمو جونینیس
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  خوردن دارهیی چانیدستت درد نکنھ عروس گلم ،ا-
 آروم توام با یی جلوش خم شدم با صدادمی رسدی خجالت لبمو بدندون گرفتم کھ بھ مجبا

 : خجالت زمزمھ کردم
 .نییبفرما-

 یی چاوانی لھی با وقار و جذاب نشستھ بود خودشو جم و جور کرد و شھی مثلھ ھماونم
 .برداشت

  زمزمھ کرد ممنونآروم
 میدیرسی ما دوتا بھم منکھی چرا ھمدونمینم
 شدنی مخی ساکت و رو ما مھیبق
 .... واالااااھیزی آخھ خجالتم خوب چی چیعنی

   خب بخودتون رفتمی چرا تو انقد فوضولگنی ماونوقت
  تعارف کردمیی بھ ھمھ چابیبترت
   نگاشو احساس کردمینی نشستم سنگیوقت

  مشغول شدممیی و با چانیی انداختم پاسرمو
  با حرص گفت؛زجونی بحث بابا و عمو رو کارو بارشون بود کھ عزھنوز

 موضوع ی ھست بحث اون جداس،امشب ما بخاطر شھی کار ھمگھی ددی بابا بس کنیا-
 ....  سر اصل مطلبمی بھتره برمی جمع شدگھید

  کردندیی جونو تازی عزی با خنده حرفایھمگ
   سرمو بلند کنمتونستمی شدت خجالت نماز
  ومدی بدم مشھی ھمی خجالتی دخترانیاز
 رشدمی چرا انقد سر بزدونمی نماما

 : کردکی کنارم بود سرشو کنارگوشم نزدمونا
  خندهریبعد زد ز....بابا عروس خانم شما و خجالت -

 : خودش آروم گفتممثل
   کھ حالتو گرفتمی شربتو کردنوای دوباره ھوس اون لنکنھ

 .. .   سرجاش نشستخیس
   حرکتو انجام بدهنی اگھی دباری یجرات دار-
 ارمی سرت بیی چ بالنیبب
  شدمرهی خزی می شربت رووانی لبخند بدجنس بھ لھی با

   نشستسی کھ حساب کار اومد دستش با عجلھ رفت کنار مھدمونا
 : کھ گفتدمی فاصلھ شنازون

 نی بشم برات ،حاال ببی خواھر شوھرھی
 : خودش بفھمھ گفتمکھی لبخند طوربا
 .زرنزن بابا-
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 :دمی عموجون رو شنیصدا
 . می دو جوون باھم بھ تفاھم برسنی دورھم تا در مورد امیخب امشب جمع شد-

 : کرد طرف بابامرو
 ھ؟؟؟؟ی داداش نظرت چیگی میشما چ-
 بھتر نی واسم کھ برادر زادم،دامادم بشھ ازھی خوشحالی جانی بگم ایراستش چ-

 .شھینم
 .  جان مھمھدی در اصل نظر مھشیول

 . باشھ منم موافقمی راضدی ندارم مھشی مخالفتمن
 بودم کھ یباگوشھ شالم در حال باز. تپش قلب سراغم اومد،آب دھنمو قورت دادمباز
 : گفتزجونیعز

  دخترم ؟؟؟ی بگیزی چیخواینم-
 .  بوددهی پریرنگم حساب. بگم ،ھمھ نگاھا بطرفم بود ی خدا جووووون چیوااااا

   مقدار ھول شدمی بگم من یخب راستش چ-
 . بفکر کردن دارمازی کنم نفکر
  وا رفتنھمھ
 : گفتی بابدجنسمونا

 یبعدشم شما  از بچگ. آخھ یکنی نمدایدخترخوب فکر کردن نداره بھتر از داداشم پ-
 . نیاررو ھم شناخت کاملو د

 ھ؟؟؟؟ی وسط چنی اگھی کردن دفکر
 مونا ساکت شد.  کردی عمو بطرفش اخمزن

 : با لبخند بطرفم برگشتو گفتسپس
   دخترمیدونیھرجور کھ خودت صالح م-

 . ی نکندمی فقط نا امزمی عزی فکر کردنم داراجازه
 : زدمی خجوللبخند

 ممنون زن عمو-
 . ھنوز آروم و ساکت نشستھ بوددیمج
 . تنھا باھاش صحبت کنمخواستی دلم میلیخ

 .  بھ بحثشون خاتمھ دادندی صحبت در مورد منو مجی از کمبعد
 . دنی گفتنو خندی شام کلموقع

  مشغول خوردن بودمری من آروم و سر بزیول
 .کردنی با ھم پچ پچ می و مونا در گوشسویمھد

 .امی منو تنھا گذاشتن حاال بعدن از خجالتتون در منامردا
 

 :دیمج
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تو شوک بودم . ھنوز دستم بود میی چاوانی مبل تک نفره لم دادم،لی روی خونسردبا
 . باشھدی کھ واسم انتخاب کردن مھشی دخترشدیباورم نم

   بھ لبامیی چاوانی گوشھ لبم جا خوش کرد کھ با چسبوندن لی شدم لبخندری غافلگیلیخ
  پنھون کردمھی بقدی داز
   و عمو درحال گفتگو بودنبابا

  سالن ھم خانمھا دور ھم جمع شدناونطرف
   بوددی چشمم دنبال مھشھمش
  می چشم تو چشم نشکردی آروم بود تالش مبی عجامشب

  ندارمشوی طاقت دورگھی ،ددهی می بالخره جواب منو کدونمینم
  دوباره از دستش بدمترسمیم
 . نبودمنجای االن من اشدی قدم نمشی اگھ اون پزجونمی عزونی مدنویا

   رفت طرف آشپزخونھدی افکار بودم کھ مھشنی ھمتو
 اطی از دور بھم اشاره داد برم تو حمامانم
 دیچی تو دلم پدی و لذت بودن کنار مھشی از خوشیموج

 . رفتماطی گفتم بطرف حی اجازه ابا
 .. بھ انتظارش شروع کردم بھ قدم زدنقی االچتو

   شلوارم فرو بردمبی تو جدستامو
   تو دلم نبوددل
 شدی مکی بدست قدم بھ قدم بھم نزدینی افکارم غرق بودم کھ چشمم بھش افتاد ستو

 کشھی معلوم بود استرس داده و خجالت مفشنگ
 دی دشھی قرمزش ازون فاصلھ ھم می از لپانویا

   شدمرهی و بھش خستادمی اقی بھ لب وسط االچلبخند
 . و دوباره سالم داد ھول شددی بھم رسیوقت

  قورت دادمخندمو
 : گفتمی وصف نشدنی خوشحالبا
  وقتھ منتظرتمیلیخ-

 . شد منم تو عمق چشماش غرق شدمرهی بھم خگنگ
   شدمشی الھی تی بود کھ عاشق چشمای کادی نمادمی

  نیی بھم زد و سرشو انداخت پای لبخند خجالت زده ااوردوی من تاب نرهی نگاه خریز
 .مکتی فاصلھ ازم نشست لبھ نبا

 . کھ بھم وارد شده ،حرکاتم دست خودم نبودیجانی گرمم شده بود از شدت ھی حسابمنم
 : سکوت بالخره لب باز کردی کمبعداز

  کردخی تونییچا-
  قلوپ ازش خوردمھی برداشتم و مویی چاوانیل
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 . از کجا سرصحبتو باز کنمدونستمینم
 :  گفتمآروم

 ی بگیزی چیخواینم-
 . سختھیلی خندهی در مورد آیری گمیتصم. بگم یاوووووم چ-

   سرگرم کردشیی خودشو با چانیی سرشو انداخت پادیمھش
 و یدنی و خاص بود،ھر حرکتش برام دی دوستداشتنیلی حرکاتش بودم خخی ممنم
   بودنیریش

  فقط تماشاش کنمنمی ساعتا بشخواستی مدلم
  شمیرنمی ازش سدونستمیم

  ازش دور شدمکمی بلند شدم کالفھ
  جلو خودمو نگھ داشتم تا بغلش نکنمیلیخ

 یری دستشو بگی اما نتونی سختھ کنارش باشیلی خپوووووووف
 

  ببوسمتبایدآنقدر
  ھركھ تو را دیدک
  صورتتِی جای را ببیند درجامن
  آنقدرعاشقت شومباید

   قصھ ي لیلي و مجنونتا
  شودفراموش

   قصھ ي من و توو
 ر زبان ھا بي افتد سبر
 

   بسمتش دوباره نگاھمون بھم گره خوردبرگشتم
 .  از نگام بفھمھ چقد دوسش دارمکاش
  االن اعتراف کنم چقد عاشقشمنی بتونم ھمکاش
 ... شمی تشنھ مشتری کنارش باشم بشتری بیھرچ

 . برام دست تکون دادی کھ مونا جلودر ورودمی خودمون غرق بودیای دنتو
  دی دنبالھ نگاھمو گرفت و بھ مونا رسدیمھش

 : ھمونجا مونا داد زداز
  وقت رفتنھگھی دایداداش ب-

 گزرهیلحظھ ھا چھ زود م. کردم یپوف. دمی بھ پشت گردنم کشیدست
 دی بروم پاشی لبخندینی گذاشت تو سواناروی بالفاصلھ لستادی ادیمھش

 با اجازه-
 :  آروم زمزمھ کردممنم

  دییبفرما-
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 اما از کردمی عشق و خواستنو احساس میتو نگاش گرما. کردی میبیام غر باھچقد
 ارمی سر در نمیزیحرکات و حرفاش چ

 .  ازم دور شد ھمش در حال فرار بود از تنھا بودن کنارم واھمھ داشتدیمھش
 

 کھ دوسشون ی کنھ و بھ کسی کھھ دوسشون دارن دور می آدما رو از کسی زندگیگاھ
 و بودن دنی رقصای محکوم بھ ساز دنھی رمانم راجع بھ دخترنیا....کنھی مکینداره نزد

 ..... کھ دوسش ندارهیبا کس
 تموم وجودمو در بر ی قابل وصفری غی بطرف اتاقم خوشدمی بدو از پلھ ھا دوبدو

 گرفتھ بود
 دمی حرکت خودمو انداختم تو اتاقم از تھ دل خندھی با

  نمیبی نھھھھھھھھھ دارم خواب مشھی باورم نمییییوووووو
  چقد دوست دارمخداااااجوووووون

  ستی نلی می نسبت بھم بدمی فھمشیقراری از نگاھاش و بامشب
  دمی امشب فھمنوی دوسم داره ابخدا
 قرارمھی کالفھ بود با نگاش بھم فھموند کھ بچقد

  چلوندمش تو بغلم ی انداختم رو تختم خرس پشمالومو برداشتم از شدت خوشخودمو
 
   خواھر شوھر موناستی عروسگھیدو روز د... بسرم زنھی میخوای امشب باز بدونمیم
 .زنھی دلم پر پر مدی مجدنی از االن واسھ دمی ھم دعوتما

 ... ھیلی سکتھ نکنم خی خداکنھ امشب خوابم ببره از خوشحاال
 راه نویی تخت چن بارپرت شدم پای غلت زدمو از روی کھ اونشب تا صبح ھبماند

  شبو بھ صبح رسوندمیتا بالخره با ھزار بدبخت... رهیرفتمو غ
 ... اووووف مامان سرم... شدم داری از خواب بیدی با سردرد شدصبح

 ... دمی جدی حرفادنی خودشو جر داد واسھ شنیناز. خونھ عمھ می قرار بود برامروز
  بطرف خونھ عمھ جونمی بود کھ راه افتادازدهی از خوردن صبحونھ ساعت بعد
 ھست یحدود چن سال.... عاشق دلباختھ داره، پسر دوست باباش ھی بگم کھ ی نازاز

  دارنیباھم رفت وآمد خانوادگ
 ناز ی ھی نازی کرد ولی چند بار ازش خواستگارھی کھ ھمون عاشق دلخستھ نازالدیم

 کرد
 ھم کھ بھ ی عالقھ ازرهیھمون ... نھیبی مشاپی دختره تو کافھی با الدوی می نازروزی کھ
  رهی منی داشتھ از بالدیم

 ی رو قانع کنھ اما تا االن کھ دوسالی تا ناززنھی می خودشو بھ ھر درالدی مخالصھ
 .کنھی می ازش دوری ھنوزم نازگذرهی ازون اتفاق مشھیم
 

 شھی بھ خونھ عمھ رشتھ افکارم قطع مدنیبارس
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  می داخل خونھ رفتیھمگ. درو زدم زنگ

 : و گفتدی با عجلھ دستمو کشدی منو دنکھی ھمیناز
  ،؟؟؟ی جواب مثبت و دادشبی دی کردی چھ غلطنمیزود باش بب-
  گمی تازه کنم بعد ھمھ اتفاقارو بھت می نفسھی نمیھوووووو چھ خبرتھ بزار بش-

 : تفاوت گفتی کھ لم داده بود بسیمھد
  نبود فقط خانم فرصت خواستن فکر کننی ،خبرنویولش کن ا-
 : اخم بطرفش برگشتمبا
 گفتمی خودم داشتم میبتوچھ نخود ھر آش فوضول-

 : روشو ازم برگردوند و گفتسیمھد
  دختره لوسشششششششیا-

 :  بھمون چشم غره رفتمامان
 تونی ھم دست از مسخره بازنجای انی خدا منو بکشھ شما راحت شسسسسسیھ-

 .نیداریبرنم
  با خنده گفت؛یزنا
  شھی آدم ممی شوھرش بددویمھش. یی خدا نکنھ زندایوا-

  چپ نگاش کردم ؛چپ
 ی آدم شدمی تورو شوھر دادستیآخھ ن-
 چشمک حوالھ ھیبعدم .... ی کردکاری باھاش چیی تنھانمی ببمی بابا بلند شو بریخیب-

 .کرد
 ...  چھ شودی واااادی منو مجیی تنھاییییی تو دلم آب شد ووووقند

  کردمفی تعری مو بھ مو واسھ نازشبوی دی ھمھ اتفاقاخالصھ
 .میدی ھم خندیکل
 .  روز بسرعت برق و باد گذشتدو
 

 دخترا تو اتاق مونا در حال صفا دادن ھی و بقنیری،شی ،مونا و نازسی مھدمنو
 . مونا تو طبقھ دوم خونھ باباش بودم،خونھیبخودمون بود

 بود خودش شگری آرانیریآخھ ش.شگاهیاتاق مونا شده بود آر.. کردی می کارھی کس ھر
 .  صورتمونوبھ عھده گرفتھ بودشیآرا
 رونی بزدی با عجلھ از اتاق مشدی کدوم کھ کارشون تموم مھر

   باز بودی لخت بود از پشت کمر حسابیلی باالتنش خدمی منو مونا ،لباسمو پوشمیموند 
 کمرنگ و با دامن دنبالھ دار ،موھامو بھ حالت شل بستم چن تره از یی  طالرنگشم

 ناز شده بودم اصلن از نگاه کردن بخودم یلی بود خختھی فر شدم رو شونم ریموھا
 شدنی نمریس

 :گفتی می ھمونا
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   گناه دارهی تورو خدا خودتو بھش نشون ندشھی موونھی دنھی داداشم تو رو ببیوا-
 
  نظر بدهنھی منو ببادی برم صداش بزنم بخوامیبرو بابا اتفاقا م-
  اونوقت نظر داداشمو بدونکنمی درو ھم قفل مزارمیچھ بھتر منم تنھاتون م-

   خندهری زبعددزد
 مررررررگ نکبت-
 موھاش بود کھ چشمم افتاد بھ چوندنیمونا در حال پ.. نھ گنی کرم دارم ھمھ مگمی میھ
 لبخند بدجنس بھ سرعت یمنم با .خنده بود  ،مونا ھنوز در حال زی می آب رووانیل

 کھ مومدی مغاشی جیصدا... پا بھ فرار گذاشتم ختموی آبو تو صورتش روانینور ل
 گفت؛یم
  دیبخدا دستم بھت نرسھ مھش-

   در حال حملھ اسی زخمری شھی نی عدمی دھوی ازش نبود ی خبرستادمی راھرو واتو
   خودمو انداختم تو اتاق و درو بستممنم

  دمی تو قفلو شندیلی کدنی چرخیصدا
 ....ی بای بامی ما کھ رفتیحاال ھمونجا بمون تا بپوس-
 ...  موناااااااا باز کن درو غلط کردمیییییییوووووو-

  دنھی کشگاری شدم کھ رو مبل لم داده و  در حال سدی برگشتم چشم تو چشم مجنکھیھم
  گشادو دھنم از تعجب قفل شده بودچشمام

 دونستمی باز بود کفشامم دستم بود نمیلی خقمیم خودمو جمع و جور کردم  آرویلیخ
 . پنھون کنمرشی خودمو از نگاه خیچجور

   شدکمی خمار نزدیی آروم بلند شد و با چشمایلیخ
   بوددهی سرو شکل ندنی حاال منو با اتا
 . بزنھرونی بنمی قلبم امکان داشت ھرلحظھ از قفسھ سزدمی نفس نفس مجانی شدت ھاز
  ازم فاصلھ نداشتشتری شد چند قدم بکمی نزدیلیخ

 .  از شدت خجالت لبمو بدندون گرفتمنیی انداختم پاسرمو
   قفل شدشی قھوه ای اش افتاد روم آروم سرمو بلند کردم،نگام تو عمق چشماھیسا
 فاصلھ نی نگاش گرم شدم اما ھنوز بند بند وجودم بخاطر حضورش تو ای گرمااز

 .دیلرزی مکینزد
   شدن تو چشماشو نداشتمرهی خقدرت

 .  گردنمی دستاشو دو طرف بدنم چسبوند بھ در سرشو خم کرد تو گودکف
  مجسمھ خشک شدم تو مرز سکتھ بودمنھیع

  دمیلرزی دست خودم نبود از درون بدجور محالم
 نی اونم بھ ایکی ھمھ نزدنی شدم انتظار احالی عطرش بھ مشامم خورد سست و بیبو

 .  رو نداشتمیزود



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان           رمان معشوقھ من

 50 

 ی کھ از  الب الگارشی دود سکشھی کردم چشماشو بستھ و داره گردنمو بو ماحساس
 .کردی منو مستو چشمامو خمار مکردیانگشتاش بھ صورتم اصابت م

 دستامو دور گردنش حلقھ خواستی کرده بود ھر لحظھ دلم مونھی عطرش منو دیبو
 . دادی غرورو اجازه نمیکنم ول
   رو بھش بدمیشروی اجازه پدیم نبا اومدبخودم

 نھی سیو دستام رو..  لباسش بازه ی متوجھ شدم دکمھ انشی دستامو گذاشتم رو سکف
  لختش قرار گرفتھ

 .... سوختم. مثل کوره داغ بود بدنش
 نگام کرد رهی خی خمار لحظھ ای قدم عقب رفت با چشماھی حرکت ھولش دادم ،ھی با

  شده باشھداری بقی خواب عمھیانگار از 
  از شدت خجالت لپام گل انداختھ بود... بود ستادهی افیبالتکل

 . دمی درو کشرهی عجلھ ازش رو گرفتم دستگبا
 . سرم آوردیی چھ بالنی ببوونھی دختره دنیا.. ھنوز قفلھ ی لعنتاه

   در چھ حالھدی مجنمی برگشتم ببآروم
  دیرقصی بود تو بالکن، پرده در اثر باد تو ھوا مرفتھ

   بوجود اومده بودی شاعرانھ ای اصحنھ
 ، بھ نرده شدی و دود مسوختی در  دستاش مگاری کھ سی جذاب و اخمو در حالیمرد
 ی بھم تالقدی نگاه منو مجاوردیھر وزش باد کھ پرده رو بھ رقص در م..  زده بود ھیتک
  خوردیم
 
  مشدی رگبار نگاھش ذوب مری شدن بھش رو نداشتم زرهی تاب خگھید
 

  زنمی را بھ چشمانت قفل مچشمانم
 

  را بھ انگشتانتانگشتانم
 

 ...  کنمی آسمانی و با بوسھ اای بحال
 
 

  مقابلم بودم کھ در باز شدری تصوی تماشامحو
 :با اخم گفت.. ستادهی اتاق وارونی بنھی مونا دست ب سدمی برگشتم دبالفاصلھ

 من گفتم ومدی ساعت تو اتاق کھ صدات در نمھی یکردی مکاریچ... ی شدھیحاال تنب-
 نیی پایکنیاالن خودتو از بالکن پرت م

 : دیمونا دنبالم دو. رونی از اتاق زدم بباعجلھ
 ی چرا ناراحتدی شد مھشیچ-
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   بودم حالم خوب بوددی مجشی چھ مرگم شده بود تا االنکھ پدونمینم
  شمی مری بغلم کرده بود ازش دلگی چجورادی مادمی نکھی ھماما

   کارو کردنی باھام اچرا
   لباسم نا مناسبھ چرا ازم فاصلھ نگرفتدی دیوقت

   در موردش  اشتباه فکر کردمکنمی ماحساس
 ستی نشمی سھ سال پیاھای اون مرد روگھی االن ددی مجنی ادیشا

 نھیبی ھوس مھی گذاشتھ و منو بھ عنوان ری فرھنگ غرب روش تاثنکنھ
  ادم شکست خورده رو دارمھیم حس  گول خوردکنمی ماحساس

 نداختی بھ گلوم چنگ می بدبغض
 ...اگھ عاشقم نباشھ. ھوس باشم براش ھی اگھ

  دمی جواب مثبت نمھی کنم تا نفھمم احساسش چی ازش دوردیبا
 

  دمی تو سالن ھمھ جمع بودن مانتومو بر داشتم رو لباسم پوشھی بقشی پنیی پارفتم
   انداختم رو سرمشالمو

 : گفتی اومد کنارم با نگرانمونا
 ؟؟؟! االنی شده تو کھ خوب بودی جندیمھش-
  گمی حالم گرفتست بعدا بھت مکمی مونا ستی نیزیچ-

  اروم گفت باشھاونم
 

 اون اتفاق ادی غم نشستھ بود ھر وقت ھی اما تھ دلم دی بھمون چسبیلی خی عروساونروز
  رمی بدجور بفکر مافتمیم
  درستھرمیم کھ دارم ی راھایآ

   درستھانتخابم
  تو افکارم غوطھ ور بودمسردرگم

 ...  اونکارو باھام کرددی مجچرا
   بودختھی بکل در موردش بھم رتمیذھن

 
 

 کھ دوسشون ی کنھ و بھ کسی کھ دوسشون دارن دور می آدما رو از کسی زندگیگاھ
 و بودن دنی رقصای محکوم بھ ساز دنھی رمانم راجع بھ دخترنیا....کنھی مکینداره نزد

 ...... کھ دوسش ندارهیبا کس
 

 د؛یمج
 دستام نی ،سرم رو بی صندلی زدم،کالفھ ولو شدم روگارمی بھ سیقی پک عمنیآخر

 :گرفتم
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 ..  بود انجام دادمی چھ کار احمقانھ انی اآخھ
 ،رمی نتونستم جلو خودمو بگچرا
 تھ پا بھ خلوتم گذاشاھامی تو رودی احساس کردم مھششھی ھممثل
 با ی اونجوری ولزدی میلی سھیکاش تو اون لحظھ بھ من ... شدمی مخودی از خود بدینبا

  شدیبغض ازم جدا نم
 ...  بودی نابی چھ لحظھ ھاکنمی عطرشو احساس می بوھنوز

 
  توآغوش

 
  عمر  من استفیتخف

 
  باشمہ دچارت

 
  شب سالے نورے مےشودھر
 
 رےی راه ششانھ انیم
 
 ...تنت 
 

 .کردمی خودمو آماده مدی رفتن بود باموقع
 دمی دوش کوتاه لباسامو پوشھی بعد از گرفتن نیی پارفتم

 ی تموم راه فکرم مشغول بود حس عذاب وجدان لحظھ انی باغ حرکت کردم ،ببطرف
 کردیرھام نم

   چرا اون اتفاق افتادآخھ
   کنترلم دست خودم نبودگھی ددمی دری نظی بیشی تو اون لباس باز با آرادوی مھشیوقت

   کننده بودرهی خشییبای زواقعا
 .  بھم حق بده کھ نتونم در برابرش خودمو کنترل کنمدیبا
 
  
  
  گذرهی ھفتھ ازون ماجرا مھی

  دلتنگشھشی از پشتری دلم بدمی نددوی ھفتھ مھشنیتو ا...  دنشھی دتابی ھنوز بدلم
 ..ادمھی تنش بی عطرو گرمای کھ ھنوزم بومخصوصا

  دمی برداشتم ھنوز غرق مھشبی سھی ولو شدم ونیزی تلوی کاناپھ جلویرو
 .زی رو گذاشت رو میی چاینی از آشپزخونھ اومد ،سمامانم
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 : بسمتم انداخت آروم گفتی نگاھمی نشست،نکنارم
 شھی بخور سرد متویی مادر چاایب-
  صبر کنمی تحمل نداشتم تا کگھی دنیی حرکت صاف نشستم سرمو انداختم پاھی با

  گفتم؛ی خش داری با صدای معطلبدون
  ما؟؟؟؟ی جواب خواستگارنی اشدیپس چ-

 : مامانم نشستی گوشھ لبھایلبخند
 ؟؟یخواستی شما کھ زن نمدی آقا مجھیچ-

 مامانم پنھون دی اما از درمی کردم جلو خندمو بگی سعدمی پشت گردنم کشی دستکالفھ
 ..نموند
 : خندهری بلند زد زممامان

   نداره مادری پنھون کاری دوسش داردونمی میکشیحاال چرا خجالت م-
 .....دهی بھش فرصت بده بالخره جوابمونو مزرهی

  دمی کشیقی دادم چشمامو بستم نفس عمھی تکآروم
 ...  کھ باال آوردمی گندنی بھم بده با ای جوابدی مھشای زودنی نکنم بھ افک

 
  زد ؛غیدست دخترشو ول کردو ج. وارد سالن شد ی عصبمونا

  ، بچھنیاه اعصاب واسھ من نذاشتھ ا-
 : گفتمامان

  کرده؟؟؟؟کاری بچمو مگھ چی دارکارشیچ-
 االن بردمش حموم خانم رفتھ تو نی سره لباسش آورده ،ھمیی چھ بالنی ببیچیھ-

   کردهفیباغچھ خودشو کث
 .. گھی بچھ اس دیخوری حرص می نداره مادر چرا الکیبیع-
 ...  دخترمای من بشی پی مامانایب
  دختر مونا خودشو انداخت تو بغل مامانیاسی
 : بغض گفتبا
  مامان منو زد-
 ...  ندارهیبیقربونت برم ع-

  تا اون لحظھ ساکت بودم با خنده دست اون وروجکو گرفتمو تو بغلم جا دادممنکھ
 یکنی میطونی چرا انقد شییخوشگلھ دا-
   خوبھیآخھ خاکباز-

 : وسط حرفاموندی پرمامان
 .یی جامی برمیخوای برو خوشگلم لباستو عوض کن مایب

 : و تند گفترونی از آشپزخونھ اومد بیی جاوانی لھی با مونا
 ؟؟؟؟یکجا بسالمت-
 .  اونجامیری جون زنگ زد گفت امشب بزیعز-
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 . پس من برم بھ کارام برسم...آھان -
 :  با حرص گفتدیش رو کیاسی دست سپس

 .  بدورهی پاره ببرمت حموم دشیزود باش آت-
 .دی ذوق زده خودش زود تر از مونا بطرف پلھ ھا دویاسی

 .  شدهرهی مامان با لبخند بھم خدمی لم دادم ددوباره
 : گفتمآروم

  مامانیکنی نگام مینجوریچرا ا-
 کنمی صحبت مزجونی غصھ نخور خودم امشب با عزی قرارشی بدونمیقربونت برم م-

 ..  بدونھدویتا نظر مھش
 ھی قال قضمیخونی منتونی بتی محرمھی عی سرمیدی لفتش نمگھی جوابش مثبت بود داگھ

 .دی لبخند دلگرم کننده بصورتم پاشھی... میکنیرو م
 .دمشی ھفتھ ست ندھی.. کردی میتابی بدجور دلم بی مامان بدلم نشست ولیحرفا
 . شکرتایلب باخودش زمزمھ کرد خدا ری آروم بلند شدو زمامان
 دنشی بود قلبم بدجور بھ تالطم افتاده بود شوق ددهی رسزجونی رفتن خونھ عزموقع

   بھ دلم انداختھ بودیبیشور عج
 . ومدی بھم میلی خدمی کششمی بھ تھ ری دستستادمی انھی آجلو

 ستون وار گذاشتم تو زی میدستامو رو. کردم تی دستام موھامو بطرف باال ھدابا
   شدمقیچھرم دق

 .ی بعد از اون اتفاق تو چشماش نگاه کنشھیچطور روت م: با خودم زمزمھ کردم آروم
   از تھ دل رو لبم نشستی کش اومد لبخندلبام

 ...  ازم سر نزنھیی خطادمی قول نمرمی قراربگیتی موقعنی اگھ بازم تو ھمچاتفاقا
 ،من آخر ازھمھ بعد دنی ساعت رسمی بعد از نمی حرکت کردزی بطرف خونھ عزیھمگ

 سرتاسر وجودمو در بر دی مھشدنی بطرف خونھ راه افتادم شوق دنیاز پارک ماش
 گرفتھ بود

 حرفا نشستم رو مبل اما ھمش چشمام در گردش بود، ھمھ نی و ای از احوالپرسبعد
 نبود اونطرف سالن دی از مھشی خبری ، ولی نازی نظر گرفتم ھمھ بودن حتریجارو ز

 جون اومد جلوم زی جون بھ ھمراه زن عمو در حال پچ پچ بودن کھ عززیمامانو عز
   با تعجب نگاش کردمستادیا

 : زدیلبخند
 . سردردو بھونھ کردهنجا،ی اومدهی امشب لج کرده ندیپاشو مادر برو دنبال مھش-
م دنبالش انگار جون  برزگفتی عزی وقتی عصابم خراب شد ولومدهی بابا آخھ چرا نیا

  گرفتم
 . رفتمنی و بطرف ماشدمی کتمو پوشعیسر
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 :دیمھش
 
 حوصلم ی،حسابیی ظرفشونگی پرتش کردم تو سدمی سرکشی معطلی آبو بوانیل

 لمی کنم مدای پیزی نگا کردم  واسھ خوردن چی ھرچخچالیسررفتھ بود ،رفتم طرف 
 ھی برو برگرد ی بود بنجایاوه االن اگھ مامان ا. دمی بھم کوبخچالوی.  دری عصبدینکش

 ..کردیمشت محکم حوالھ صورتم م
. زی شم برم خونھ عزی اصرار کردن کھ راضی بودم ،مامان و بابا کلحالی انقد بچرا

 .  چشم تو چشم شمدی با مجخوامیفعال نم. پاداره ھیاما نوووچ مرغ من 
  اونم امشب اونجاستدونمیم

  دادمی مشونوی جواب خواستگاردی بارفتمی ماگھ
 . کردمی بغض می گرفتھ بود الکیحالم حساب. بھتر کھ نرفتم ھمون

 . جورنی ھمھ شنی ممی کھ وارد زندگیی ،چرا مردادی از مجنی از بھنام ااون
 .کننی فقط بھ منافع خودشون فکر مچرا
 گرفتم بخوابم اما میتصم.سکوت خونھ واسم زجر آور بود . قدم زدم ی تو سالن الکیکم

 .ومدیاصال خواب بھ چشمام نم
   کردمنیی شبکھ ھارو باال پایالک، tv ی پاستمینش

بھ . و شکست واریاعصابم خراب شد کنترلو پرت کردم خورد بھ د. اهشھی نمنوووووچ
 جھنم
 با ختمی مبل فرو رفتم پاھامو تو شکمم جمع کردم موھامو باز کردمو دورم رگوشھ
 . دمی موھام کشیامو ال ب ال پنجھ ھیکالفگ
 بھم بگھ ادیب. کنھ ی ازم عذرخواھدی مجخواستی آرومو قرار نداشتم دلم ماصال

 ھی. تو گلوم نشستھ بود یاشک تو چشمام حلقھ زد بغض بد. و من ببخشمش مونھیپش
  ازش ندارمیھفتھ ست کھ خبر

 : دمی رو پاھام بود با خودم نالسرم
   قرنھکی قد یی کھ گومیره دفن،انقد خاطره دار قطره اشکم ھزار خاطکناررھر

 من ی عشق تو ھردم خنده بالبھای بی کھ مث زھره، ولی از عشقت،عشقسوزهی مگلوم
 قھره

 آه دوست دارم ،اگھ یگی با چشماتم نمی توکھ حتازارمی بودن ننی اما بھ ای با مندرستھ
  چشماتی نشستھ توی لبھات بود وگرنھ رنگ خودخواھی دوست دارم فقط بازیگفت

..... 
 غصھ نمونی بی وقت نزاشتجیاماتو ھ. مالھ ماشھ خواستمی من مای دنی عشقھ تویھرچ

  مونمی بوسھ با تو ھمخونھ مھی با کردمینباشھ فکر م
  تونمی تو نمی اخھ بشھی نمدونستمینم

 چی ھزار بار مردم از عشقت تو کھ ھی رحمی بنھمھی من از تو ،از تووکھ اکنمی مگلھ
  یفھمیوقت نم
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 مکر ھی ء آھھ زمونھ گرگ و عشق تو شبھی ھمزاد اشک وخون دلم ھمساچشمام
 گلھ سر چنگال نی داره ایروباھھ شدم چوپان ساده لوح کنار گلھ احساس چھ رسم

 گرگ دعواست
 ی دلت از سنگ و بی اگھ لبخند بھ لب دارفھمھی گلھ نمنی کھ ای ھستی انقد خواستنتو

 رحمھ
 بھ دل ساده کھ بھ چنگال تو خو نی تورو، روکرد نفرلھءی عشق حنی خوبم اگھ اببخش

 .... کرد
 

 ..... ی فھمی وقت نمچی بار مردم از عشقت اما تو ھھزار
   رفتم طرف حمومحالی شکستھ بود اشکامو پاک کردم سست و بدلم

 شونیت و  پر سسی پا گذاشتم تو حموم ،با حالتدمی کشرونی تو اتاقم لباسامو بھمونجا
   آبیخودمو سپردم دست قطره ھا

 شھی مثل من نمی بفھمدی شازمی بھ کام تو برو عزای ،دنزمیری دارم می پنھوناشکامو
  زمی تو عزی خندھایفدا

 با دلم چھ رهی نمادمی معرفت ی برو بی حرفات رو دلم لونھ کرد،دوسم نداشتی عمرھی
 .....  معرفتی برو بی تنھام گذاشتیکرد

 
 با موھام ور زرهی نھی رفتم نشستم جلو آراستی سرحال شدم کمی ی دوش حسابھی از بعد

  رفتم
  کرددروی مجی سبک شدم باز دلم ھواییجورای ھی گری گلی از کلبعد
 نی اتفاق واسم انقد  سنگنی چرا ادونمینم. از کاه کوه ساختم ی چھ مرگم شده الکدونمینم

 ....  توقع نداشتم بھم وارد کرد ازشیتموم شد ،ضربھ بد
   لباسام شدمی رفتم طرف کمدم دست بھ کمر مشغول تماشابلندشدم

   کردمداشی پشیآخ
 بھم یلی خییموی عاشق رنگش بودم زرد لی واااادمی کشرونی بی لباس نازک بھارھی
   از تھ دل کردمی خنده اادیم
 ھا ھرو وانھی دنی نھ با االنکھ عزدمی زار می کھ داشتم اونجورشی بھ چن لحظھ پنھ

 ..... کرم ھواست
  نی بباوی ذوق کرده بودم کھ بچنان

 گھی ددهی دینجوری منو استی ندمی مجریپس تقص... ی او الال چھ اندامدمی پوشلباسمو
 شی دامنش کھ بلندنیی بود از باال تنگ بود تا پای حلقھ انیلباسم است.. دهیکھ کفش بر

 رو ییبای زی ھمخوندمیباس با پوست سف رنگ زرد لشدی مد،گشادیرسی رونم میرو
 ی اکھی عجب تدیکوفتت بشھ مج. شدمی نمری سبخودم بوجود آورده بود از نگاه کردن

   اومدرتیگ
  دمیچرخی دور خودم مگرفتموی دامنو منییپا
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 ...  انقد چس نالھ زدمی حموم الکرفتمی زودتر مکاش
 ھی ھمشونو دیرسی کمرم منیی تا پاشی شونھ زدم دورخودم رھاشون کردم بلندموھامو

 .  کردمشی و نشستم واسھ دل خودم آراختمی ریور
 

 ...  ببندشتوی شده بود لبام کش اومد نی چشام بخاطر رنگ زرد لباسم عسلییییییووو
  واالاااا.   ندارم ی تعادل روحمنم

   شدمیگریاووووووف عجب ج.... رو لبام دمی رژ قرمز براقم مالھی
 خخخخخخخخ... منو بخور ای بدیمج

 گشنم ی دل کندمو رفتم طرف آشپزخونھ حسابنھی از آی خل بازی بعد از کلخالصھ
  شده بود

 . برداشتم رفتم طرف اجاق گازی تن ماھھی
 

 کھ دوسشون ی کنھ و بھ کسی کھ دوسشون دارن دور می آدما رو از کسی زندگیگاھ
 ..: کنھی مکینداره نزد

 
 ی نفرت دارم از آشپزاه

ھول شدم . دمی تو قفل در شندوی چرخش کلی بودم کھ صدای سرگرم آشپزنجوریھم
 ...  ندارهدیوااااا نھ آخھ دزد کھ کل... باشھ نکنھ دزده تونھی می کیعنی

   بھم غلبھ کرد آب دھنمو قورت دادم خدا خودت کمکم کنترس
 نکھینھ ھم آشپزخوی آروم خودمو کشون کشون رسوندم جلو در ورودواری بھ ددمیچسب

   سفتزی چھی ببرم جلو دماغم محکم خورد بھ خواستمیسرمو م
   بود مااااااامااااااانی چنی ااووووووخ

   کھ جلو روم بود تا مرز سکتھ رفتم و برگشتمی کسدنی عقب رفتم از دبالفاصلھ
چرا من انقد بد شانسم ابروھام درھم رفت صورتمو . کنھی مکاری چنجای ادی مجآخھ

اخھ خاک تو سرم االن ... کھ بلندتر شھ دمیکشی منییازش گرفتم ھمش دامنو بطرف پا
   لباس بودنی ادنیموقع پوش

 دستشو شیشگی اصلن نگام نکرد طبق عادت ھمنیی دستپاچھ سرشو انداخت پادیمج
   پشت گردنشدیکش
 بودم و قدو قامت عشقمو از ستادهی افیھمونجور بالتکل من یول. فاصلھ گرفت ازم

  کردمیپشت سر نظاره م
   بودستادهی ھنوزساکت ادیمج

 . از کنارش رد شم برم تو اتاقمی من االن چجورخب
 .کنھی مکاری چنجای ادی موقع مجنی ااالن
 :  لرزون گفتمیی باصداآروم

   کنار من برم اتاقمدی برشھیم-
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  ،دون اطرافشونگاه کرد بعددرفت طرف گلخونھ و سر گررونی حدیمج
 فرو رفت کف پام ، ءی شھی یزی کھ برم طرف اتاقم کھ تدمی بسرعت برق دومنم

  دمی لنگھ پا پرھیمحکم پامو گرفتم و چن قدم 
  بودی چنی مااااااااامااااااااان ایییییییییییووووو

 
کف پامو آوردم باال، .. لنگون رفتم اتاقم بسرعت نشستم لب تخت ھمونجور
   خوبھ پام پاره نشدیییییاوووووو

  بودمدی تو بغل مجدی االن باوگرنھ
 انھ؟؟؟؟ی دی منو ددی تو اون لحظھ مجدونمینم

  بگمدی بای روبرو بشم چدی االنکھ با مجدونستمی استرس داشتم ھول شده بودم نمبدجور
 رهیگی افتم شرم سرتاسر وجودمو میق کھ م اون اتفاادی

 طولش دادم بالفاصلھ یادی زگھی شمو باھاش حرف بزنم ،درهی تو چشماش ختونمینم
 مردونھ راھنی پھی لباسمو در آوردم پرت کردم رو تخت دمی پوشنمویشلوار ج

 بسرعت از اتاق دمی پوشی شال مشکھی داشتم اونو بھ ھمراه یچھارخونھ قرمزو مشک
   جلو در اتاق توقف کردمرونیزدم ب

  رهی ور مدشی مبل تک نفره نشستھ و با دستھ کلی بود رونیی کھ سرش پای در حالدمید
  خوامی بشر رو منی غنج رفت چرا انقد ادلم

  رهی مھرش از دلم نمچرا
   دستشادی اخم کردم تا حساب کار بلمی برخالف میول

 . ستادیالفاصلھ ا بدنمی سرشو بلند کرد با ددمی کھ رسکشینزد
   رومو ازش گرفتمو نشستم رو بروشری دلگی حالتبا

  پا اون پا کردن بالخره شروع کرد بھ حرف زدن؛نی ای نشست بعد از کماونم
  ،  بگم و از کجا شروع کنمی چدونمیراستش نم-

 : مکث ادامھ دادی کمبعداز
 ، فرصت بودم تا باھات حرفامو بزنمھیدنبال   -

 : شد و زمزمھ وار گفترهیخ عمق چشمام تو
  جاندیمھش-

 زدی با احساس صدا مینجوری دفعھ اولھ اسممو انی دلم پاره شد ابند
  منو ببخش-

 اما نیی بمونم،سرمو انداختھ پارهی توچشماش خنیشترازی تماشاش بودم نتونستم بمحو
 کردمی نگاشو احساس مینیسنگ

 : گفتدوباره
 .می منو فرستاد دنبالت تا باھم برزجونیعز-
   من حوصلھ ندارمیممنون ول-

  فرو برد ؛بشی دستاشوتو جستادی شد ابلند
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 تا در دمی فرصتو مناسب دنی کارم اشتباه بود ادونمی،مییای بخاطر من نمدونمیم-
 . موضوع رو فراموش کننی اکنمی ،خواھش ممیموردش صحبت کن

  سرد زمزمھ کردمیلی ،خمی چشم تو چشم شدستادمی امنم
 ی حوصلھ مھمونست،ی ،من قبال بھ مامانم گفتم حالم خوب ننجای انیای نبود شما بیازین-

  ،رو ندارم
 . رومو ازش گرفتم ،بطرف اتاقم براه افتادمعی گفتم سرنویا

 : دمی شنصداشو
 حاضر ی کھ حتی بدل گرفتنھی انقد ازم کدونستمی نمی کارم اشتباه بوده ولدونمیم-
 انقد خودخواه کردمی کردم ،اما فکرشو نمی من ازت عذر خواھ،ی نگام کنیستین

 .یباش
 از گفتن حرفاش کتشو برداشت، بطرف در رفتو بعد از باز کردنش ھمونجور بعد

  ستادیا
 : خش دار زمزمھ کردیی وبا صداآروم

 . مزاحمت شدم خدانگھدارببخش
 ...   شدریازم دلگ....  رفت

 دلشو خواستمینم. چقد از خودم بدم اومد،چقد سنگدل شدمو خودم خبر نداشتم دی لرزدلم
  بشکنم

 
 کھ دوسشون ی کنھ و بھ کسی کھ دوسشون دارن دور می آدما رو از کسی زندگیگاھ

 .. کنھی مکینداره نزد
 

 :دیمج
 

 : و ششمستی بپارت
 :دیمج

  اتاقت از عکسم خستھ شھواری تا تو آروم شب ھا چشمات بستھ شھ درمیم
  تو نندازهادی تا بارون منو رمیم
  تازهی جاھی رمی تازه می جاھی رمیم
  گناهی بی و قلبسی خی با چشمارمیم
  افتمی مادتی اما بازم رمی نگاه ھر جا مکی بھ من ی ندازی نمی حترمیم
  بھ ھمھ گفتمنوی بھ ھمھ گفتم، انویا
 ستی ننجای من ای جارمیم

 ستی نای روست،ی نبای تو زعشق
 ستی نای کھ دریی جارمیم

  سی غوغا نست،ی تو رو ما ناسم
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  چھ تنھامنجای من اینی شد تو ببی مکاش
 امی دنزهی ری بھ ھم می کھ تو نباشیوقت

  ناز و روشنی با چشماستی نی کسنجایا
  منبمی تو چھ غری من، ببمی تو چھ غریب

  عکست رو بھ رومادی مشمی ھر جا رد ماز
  عشقت شھر آرزومشی تو آتختھسو

  خرمی آروم آروم مرگو بھ جون مدارم
  اومد سرمی چیدی اومد سرم، دی چیدید
 ستی ننجای من ای جارمیم(

  ستی نای روست،ی نبای تو زعشق
 ستی نای کھ دریی جارمیم

 )ستی غوغا نست،ی تو رو ما ناسم
 
 

 سرم گذاشتم کردی مینی غم بزرگ گوشھ دلم سنگھی پارک کردم ابونی گوشھ خنویماش
 باھاش حرف شتری کاش بیا.. آھنگ دلم گرفتھ بود نی ادنیبا شن... نیرو فرمون ماش

 دنی کار احمقانم از چشمش افتادم ، با شننی با اارمینتونستم دلشو بدست ب. زدمیم
 . بودن بخودم اومدم ،مامامی زنگ گوشیصدا

 ؟؟..جانم-
 ؟؟ی کردری چرا انقد ددی مجییکجا-
 امیتوراھم نگران نباش مامان االن م-
  خب پس طولش نده،خدافظیلیخ-
  باشھ-
 .  کردمی خدافظیفی ضعیی صدابا

 کمی بھ ازی برم خونم اونجا نخواستی دلم مز،ی حوصلھ نداشتم برم خونھ عزاصلن
  آرامش دارم

   زدم بھ مامانزنگ
 بلھ پسرم ،؟؟-
 اومده شی واسم پی کارھی خونھ خودم رمیمامان من م-
 کجاست مگھ قرار دیمھش. شده مادر بگو تورو خدا نگران شدم یزیخدا مرگم بده چ-

 ن،؟؟؟ییاینبود باھم ب
 تونمیمنم کار دارم نم. ومدی خونست باھام ندمی مامان من حالم خوبھ مھشستی نیزیچ-
 .ریشب بخ. کنی جون عذر خواھزی از عزامیب

 .  فقط گفت خدا بھ ھمراتی کھ با ناراحتدی مامان بگوشم رسیصدا
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 برم خونھ باخودم خلوت دی کردم اما ھمرام نبود بادای پگاری بھ دود کردن سیبی عجلیم
  کنم

 . دمی کشگاری تا خوده صبح راه رفتم باخودم حرف زدم حرص خوردمو ساونشب
 بھ یلی منو از خودش روند و مینجوری ادی مھشنکھیاز. ومدی خواب بھ چشمام نماصال

 بودم چرا اون اتفاق افتاد ی بھم دست داد،از خودمم شاکینداشت احساس بد دنمید
 یعنی فراموش کنھ و منو ببخشھ ستی حاضر ندی کردم چرا مھشی اشتباھھیحاال من ..
 . بگذرهم ھم بھم عالقھ نداره کھ از گناھزرهی

 داغون شتری فکر کنم قلبم بشتری بیھر چ. موضوع فکر نکنم نی گرفتم فعال بھ امیتصم
 شھیم

 
 
 
 

 :دیمھش
 خبر ندارم االنم دل نگران تو سالن نشستم منتظر بابامم دی ھست از مجی سھ روزدو

 کرده سابقھ ری چرا بابا ددونمینم. و با تلفن مشغولھ رهی وسط سالن راه میمامانم ھ.
الن ساعت اما ا.. سر ساعت ھفت خونھ بود شھی باشھ ھمرونی وقت شب بنینداشتھ تا ا

 شمیگوش. بابام کجاست یعنی دلواپسم یلیخ. ستی نیر ھنوز ازش خبی ولمھی ونازدهی
 مشغول زنگ زدن بھ ی کالفھ و عصبانستی رنگ بروش نیمامانم از نگران.خاموشھ 

 ... بابا بود
 وجود داره انگار ای تر از اونم تو دنالیخی بیعنی انداختم سی گذارا بطرف مھدینگاھ

 لبخند ھی رفتی ور مشی نداره تو مبل فرو رفتھ بود و با گوشیاصلن وجود خارج
 باز کجا سرش ستی موزمار معلوم ننیبب. کردی میینامحسوس ھم کنج لبش خودنما

 ... ستیخوبھ مامان ھواسش ن. گرمھ
 ..  کنم مامان زنگ زد بھ عموفک
 : گفتمی نشست تنداومد

  بود،؟؟؟؟ی شد مامان کیچ-
 .عموت بود گفت رفتن دنبال بابات-

 ؟؟یی کجایی بھ جونم افتاد بلند شدم شروع کردم بھ قدم زدن بابای بددلشوره
 ...  تو دستم بخودم اومدم عموجون بود اس داده بودی گوشدنیبالرز
 . از کارگراش بھم خبر دادیکی سکتھ کرده االن مارستانھی ببابات

 ... ی الھرمیااا بم نھھھ بابااانیییییییییھ
 سی مامان و مھددیدی بودم نشستم چشمام تار مستادهی راه گلومو بست ھمونجا کھ ابغض

  مامان نگران گفت.  برداشتن زیبطرفم خ
 دی مھششدیاوااا خدا مرگم بده چ-
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 .  نزنمغی کردم جی سعیلیخ. با دستام صورتمو پوشوندم نی رو انداختم رو زمیگوش
 ھی زد توصورتش و با گرھوی. کردی رو مروی زموی گرد شده گوشیی با چشماسیمھد
 د؛ینال
 .خاک بسرم ماااامااااان بابا سکتھ کرده-

 :  تو صورتشدی بسرعت بلند شد با دو دستش کوبمامان
  میبدبخت شد... خدااااا ای-

   کردنھی کرد بھ گرشروع
  می راه انداختھ بودی زارونی شمونیی تاھرسھ

  گفت؛تی با عصبانسیمھد
  نی عزا گرفتنی نشده نشستیزی ھنوز کھ چدی نکنھی انقد گردی جم کننیبلند ش-

 ستی معلوم نیزی ھنوز کھ چگفتی پر اشکمو با دستمال پاک کردم راست میچشما
 ...  گرفتمارستانوی با عجلھ زنگ زد بھ عمو و آدرس بمامان

 
  می و وال مشغول آماده کردنمون شدباھول

 . و آه و نالش رو اعصابم بودکردی مھی راه مامان ھمش گرتو
 .مارستانی بمیدی زجرآور  رسقھی بعداز چھل دقبالخره
 از می دنبالشم بودسمی منومھددیدوی ممارستانی جلو جلو با سرعت تو راھرو بمامان

 . کردمونیی اونم راھنمامیدیپرستار بخش در مورد بابا پرس
  icu  در بزرگ کھ روش روش نوشتھ شده بودھی راھرو کھ ھی تو میدیچیپ

 . اونجا پشت در  نسشتھ بودنیی آقاھی ھمراه عموجون
 :  گفتھی با گرمامان

 . خان داداش؟؟؟ کجاست ؟؟؟شدهیچ-
 .کردی مھی گرکسرهی در آروم کردن مامان بود اما مامان یعمو با حرکت دستاش سع-
 بوده کھ فی سکتھ خفھی شکر خدا خطر رفع شده ستی نیزیآروم باش زن داداش چ-

فردا .. فعال تحت مراقبتھ ستی نیانشاالا کھ مشکل. حل شده مارستانیزود رسوندنش ب
 آقا بھ موقع بداد نی ادی خدارو شکر کندی بردیشما ھم نگران نباش. بخش شھیھم منتقل م
 . دیداداشم رس

 : اشکاشو پاک کرد با بغض گفتمامان
 ست؟؟ی نی مشکلگھی راحت باشھ ؟؟دالمی خیعنیھزار مرتبھ شکر خدا رو صد -
 .نھ مطمئ باش زن داداش خدا بھمون کمک کرد-

 : رو کرد طرف اون آقامامان
 . نی کردی ممنون برادر شما ھم لطف بزرگیلیخ-

 : گفتری آقا ھم سر بزاون
 .  بوده آقا بگردن ما حق دارنفمی وظنی دارارینھ اخت-

 : وسط حرفشدی پرسیمھد
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  بال سرش اومد؟؟نیبابام چطور ا-
 داشتم ھمھ رفتھ بودن آقا ھم تو دفترشون ی اضافھ کارکمیراستش من تو کارخونھ -

 دو تا مرد دمی دیول. رمیکارم کھ تموم شد رفتم کھ بھشون خبر بدم کھ م.مشغول بودن 
ا نشستن سرشونو  آقدمید. دمیمنم بسمت اتاقشون دو. و رفتن رونیاز دفترشون اومدن ب

کھ . دمی شدم با عجلھ رفتم طرفشون حالشونو پرسننگرا.محکم تو دستاشون گرفتن 
 دستشونو گذاشتن رو قلبشونو افتادن منم بالفاصلھ ھوی ھیزی می رنگشون بھ کبوددمید

 بھ خانواده شون خبر دی افتاد کھ باادمی تازه دمی کھ رسمارستانیب.زنگ زدم اوژانس 
 زنگ بزنم بھ گفتم رفتم کارخونھ. آقا تو دفترشون جا مونده بود ی گوشیول. بدم

 .  خبر دادمشونی شد بھ انیبرادرشون بھتره کھ ا
 

 حرف بھ ی من آروم و بی ازش بخاطر نجات بابا تشکر کردن ولی کلسی و مھدمامان
 نکھیتحمل ا. کردی تو گلوم بود داشت خفم میبغض بد. شده بودم رهینوک کفشم خ

خدا . از جونم بابامو دوست داشتم شنریب. رو نداشتم نمی ببمارستانیو تخت ببابامو ر
 . قربونت برم خداجون. ون ممنی بابامو بھم برگردوندنکھیبخاط ا

 کھ داره با عمو و اون دمشی بخودم اومدم سرمو کھ بلند کردم ددی مجی صدادنیبا شن 
 .زنھیآقا حرف م

 ی از طرف خدا بود ،ھنوز اون بغض لعنتھی ھدنی کنارم بھتردی اون لحظھ بودن مجتو
بلند شدم ھمھ . تلنگر بودم کھ اشکام فوران کنن ھی منتظر کردی مینیتھ گلوم سنگ

 . بود پلک بزنمیبطرفم نگاه کردن ،چشمام پره اشک بود فقط کاف
 .  رفتممارستانی باطی برگشتم و طرف حبالفاصلھ

 ھنوز اون بغض سمج تو گلوم منو یاشکامو پاک کردم ول. نشستم مکتی نھی یرو
 .دادیآزار م
 نجای اادی ندی ساعت ھمونجا نشستم تا آروم شم ھمش خدا خدا کردم کھ مجھی حدود

 . داشتمیی بھ تنھاازین. نھی حالت ببنیدوست نداشتم منو تو ا
پاھامو تو . واری طرف نماز خونھ مامان در حال خوندن قرآن بود نشستم کنج درفتم

 دست بھ دعا شدن زانشونی زل زدم کھ چطور واسھ بازگشت عزھیبھ بق.بغلم گرفتم 
 . خوانی و از خدا کمک مزننیزار م.

 :دمی مامانو شنیصدا
  ؟؟یآروم شد-
  زمزمھ کردم؛ی خش داریی صدابا
 از بابا چھ خبر؟؟-

 :دی کشی آھمامان
 الحمدخدارو شکر بھتره با دکترش حرف زدم حالش خوبھ -
  خدارو شکر-
 : و گفتمایبالخره دل وزدم بھ در.  رفتھای ھست دی بدونم مجخواستی دلم میلیخ



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان           رمان معشوقھ من

 64 

  کجان؟؟؟ھیبق-
 .  خوابھسیھمشون ھمونجان فقط مھد-

 . اشاره کردی بھ طرفسپس
 دهی چادر مامانو کشی کھ گوشھ ادمی دسوی کھ مامان نگاه کرد چشم دوختم مھدیبسمت

 . خندم گرفت.رو خودش و مچالھ شده 
 : مامان ادامھ دادکھ
 .  باباتھشی بود کھ اونم پدی مجھیاگھ منظورت از بق-

 . دمی بار از مامان خجالت کشنی اولی زدم سرمو گذاشتم رو پام برای خجوللبخند
 خوابم برده بود ی کدونمیدم،نمی رو صورتم بالفاصلھ از خواب پری نوازش دستبا
 : مامان با لبخند گفت.
 .خدارو شکر بھوش اومده منتظرتھ. بابات شی پمیپاشو بر-

 دونستمینم.  اومد سراغمی اشک تو چشمام احساس کردم باز اون بغض لعنتسوزش
  با عجلھ بلند شدم بطرف بابام پرواز کردم. کنم ھی گرایبخندم 
 دنی درو باز کردم،با ددمی کشیقیفس عم ،شالمو مرتب کردم نستادمی دراتاق واپشت

 کھ دوره بابام جمع شدن و در آخر ھی جون و بقزیعمو و زنعمو و عمھ ھا و عز
 ی داده بود بھ بالش،دلم سوخت اون بغض لعنتھی تکحالیباباجونمو کھ چھ رنجور و ب

 دمیدی ھمھ رو از پشت پرده اشک مدیبالخره ترک
 .  بابام بخودم اومدمی صدابا
 .یی باباشی پای دخترم بیستادی اونجا واچرا-

 بھش خودمو انداختم روش سرمو گذاشتم رو دمی رسی بابام پرواز کردم وقتبطرف
 :دمی ،با ھق ھق نالنشیس
 . نمیبینجامی کھ شمارو ارمی بمی ؟؟؟الھیبابا جونم خوب...بابا -

 : با خنده گفتبابام
 . حالم خوبھنی نشده کھ ببیزیچ.خدانکنھ دخترم -

 .  ھم اومد خودشو تو بغل بابا جا دادسیمھد
 . دیکشی دست نوازش بھ سرمون می با مھربونبابا

 . رمی نمیی جانمی خوشگلم من تا نوه ھامو نبی دخترانیغصھ نخور-
 .  اشکامو پاک کردممی دومون سرمونو بلند کردھر
  با خنده گفت؛سیمھد

 . میشتی رخی بمونیی نوه رو فراموش کن چون دوتاشھیبابا پس واسھ ھم-
 : با لبخند گفتبابا

  چرا بابا-
  کو شوھر. میدیچونکھ ھر دو دومون ترش-

 . دختره خنگ عابرومونو برد. خنده ری زدن زھمھ
 : گفتزشی با اون زبون تند وتزجونیعز
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 رو بدن نوبت تو ھم یی بنده خداھی خانم لطف کنن جواب دیچرا شوھر ھست اگھ مھش-
  رسھیم

 بجاش با بھنام روبرو شدم کھ ی گشتم ولدی خنده باچشام دنبال مجری ھمھ زدن زدوباره
 یرومو ازش گرفتم واسھ چ. زی داده بود بھ مھی درھم تکی با ابروھانھیدست بھ س

 !!.نجایاومده ا
 : با لبخند نگام کرد و گفتشھی مثل ھمزنعمو

 . ھی عمر زندگھی بحث کنھی خب داره فکر مزجونیعز-
 زجون؛یعز

 ازی گفتن عقد دخترعمو پسر عمو تو آسمونا بستھ شده نمی از قدی حرفت ولنیدرستھ ا-
 .  فکر کردن ندارهنقدیبھ ا
 : ادامھ دنبالھ بحث و گرفتبابا

 درستھ بابا زنھی نمنی حرف منو زمدی مھشدونمی از آرزوھامھ میکی وصلت نیا-
 جان؟؟؟
 .کردمی نگاه بھنامو رو خودم احساس مینی شدم ، سنگدستپاچھ

   شده بودنرهی رو از نظر گذروندم ھمھ مشتاق بھم خھی نگاه بقدمی بشالم کشیدست
 : گفتمی لرزونی صدابا
 . کنمی بابام بگھ قبول میھر چ..من .... خب من ... بگم یراستش چ-

 رهینگاه خ. شدیفک کنم باورشون نم. شدن بھم رهی اول با تعجب و با دھن باز خھمھ
 ....  اهگھی بابام کھ حالش خوبھ بره درفت،یچرا نم. کردیبھنام منو ناراحت م

 باعجلھ اومد طرفم بغلم کردو زیعز. و لبخند نگام کردن ی و زنش با خوشحالعموجون
 گفت ؛

  انشاالنیخوشبخت بش-
ه نکنم  بھ بھنام نگاگھی کردم دی گفتن منم با لبخند جوابشونو دادم سعکی بھم تبرھمھ

 تموم وجودمو یبیذوق شوق عج. منو فراموش کنھ دی باگھیحساب کار اومد دستش د
 بشنوه جوابم مثبتھ ی وقتخواستمیم. بودم دی کرده بود ھر لحظھ منتظر اومدن مجریتسخ

 .... تو دلم نبود دل.. دهی نشون میچھ عکس العمل
 

 بابا بخودم ی صدادنی بودم با شنمارستانی برونی زدن محوطھ بدی پنجره در حال دکنار
 اومدم؛

 .خوامی آب موانی لھی بابا دیمھش-
 . دادم دستشختمی آب واسھ بابا روانی لھی گوشھ اتاق،خچالی طرف دمی دوبالفاصلھ

  چشماشو بست و گفت؛یحالی داد دستم بعد با بوانویدلی آبو سرکشبابا
 مامانت کجاست؟؟-
 ..  رفتن خونھسیبا مھد-
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 بگذرونھ باز چھ ری با لبخند وارد شد خدا بخزجونی چشماشم بست ،عزدیکش دارز بابا
 ، تو ذھنشھینقشھ ا

 : زدم و آروم گفتمید،لبخندی بھ سر بابام کشی باال سر بابا دستزنشستیعز
 زجونمی عزیکجا بود-
 کنھی حالمو بد ممارستانی بی ھوا بخورم ھواکمیرفتم -

 شدم ،در باز شد و عموجون و زنعمو و مونا با عمھ جونم و زی صحبت با عزمشغول
 : اومد بغلم کرد و دم گوشم وز وز کردی تندی وارد شدن ،نازیناز

 ،؟؟؟؟یمبارکھ عروس خانم بالخره جواب بلھ رو داد-
 . زدهبشی چرا آقا دوماد غدونمیتا چشم حسودا کور بشھ ،بععععلھ جوابو دادم اما نم-
 ،دنی بھ خندمی شروع کردزیزریر

  گفت؛زبلندیعز
 . می ماھم بخندنی ھا بگدهی ورپرنیگی میچ-

  گفت؛یناز
 .میکردی در مورد آقا داماد گمشده بحث ممیداشت-

 : گفتیی با خوشروزنعمو
 ادی مگھی ساعت دمی گفت تا نزمیزنگ زدم بھش عز-

 تو ی دلم بھ تاپ و توپ افتاد آب دھنمو بزور قورت دادم،حاال چطوریییییییوووو
  چشماش نگاه کنم

 : با آرنجش محکم زد تو پھلومیناز
 ،؟؟؟؟یدی جواب نمزنمی صدات می ھیکجا باز غرق شد-
 شاالاای نکبت پھلوم سوراخ شد رو تختھ بشورنت انییییییھ-

  خنده؛ری ززد
  یکنی منمی نفری واسھ چرزنای پنی عیکصافط شد-

 .  شددای پسی سروکلھ مامان و مھدی منو نازنی کل کل بی کلبعداز
 کھ اگھ من نگرفتھ بودمش با کلھ ی مشت محکم زد پشت کمر نازھی از پشت سیمھد

 ،واریرفتھ بود  تو د
  با ترس دستشو گذاشت رو قلبش و با حرص گفت؛یناز

  ،؟؟؟ی مرض العالج دارسیبشکنھ دستت مھد-
  کھ غش کرده بود از خنده گفت؛سیمھد

 یکنی درک نمی کھ نفھمفیز محبت ح ھمھ ابرانایا-
  ،ی کمرمو سوراخ کردی زدتھ،یبال بھ دور عفر-

  بھمون رفت؛ی چشم غره امامان
  کاراست خجالت داره واالانی ای جانجایا -

 . می خفھ شدمونیی تاھرسھ
  ادی بھ در خشک شد دلشوره داشتم پس کجاست چرا نمچشمم
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 دست پر با لبخند وارد شد، دستپاچھ شدم دی افکار بودم کھ در باز شد و مجنی ھمتو
 ،دمیشنی قلبمو بوضوح می بپا بود صدایی نشون دادم اما درونم غوغاالیخیخودمو ب

 در حال کردمی کھ ھر لحظھ احساس مدیکوبی منمیی چنان خودشو بھ قفسھ سقلبم
 ،انفجاره

 . قشنگ از لرزش دستام مشخص بود کھ ھول شدمی کردم خونسرد باشم ولیسع
 . کردی احوالپرسھی بعد بھ نوبت با بقدی اول رفت طرف بابام احوالشو پرسدیجم
 نگام کرد منم با لبخند ی دوباره دست و پامو گم کردم با لبخند خاصدی من کھ رسبھ

 . جوابشو دادم
 : گفتزجونیعز

 .زننی چھ با نگاھشون باھم حرف منیبب-
 . گھی داره می چزی عزیییییی از شدت تعجب گرد شد ووووچشمام

 : با لبخند گفتدیمج
 ی باز شروع کردالیخی بزجونیعز-

  گفت؛ی با خوشحالزیعز
  ی تحمل کنی اگھ بگم فک کنم نتونتیھنوز کھ شروع نکردم حرفامو ول-

 : نگاه کرد گفتدنیخندی مزی رزی کھ رھی مرموز بقی با تعجب بھ خنده ھادیمج
 ؟؟؟ی باشھ چھ خبرریخ-

 .... دیکرد کھ بگھ مھش تا دھنشو باز سیمھد
  بھ دستش زد تو دھنش و گفت؛ی نازھوی
 . تو خفھ-

 :  نگاه کرد و آروم گفتی دستشو گذاشت رو دھنش و چپ چپ بھ نازسیمھد
   کھمیرسیحاال منو تو بھم م-

 : گفتی با خنده کنترل شده ایناز
 بروبابا-

 : گفتی با خوشحالرهی کھ جلو خندشو نتونست بگزنعمو
 مبارکت باشھ پسرم بالخره عروس خانم جواب بلھ رو دادن-

 دنی دست زدن و خندھمھ
   وآسمون معلق بودمنی زمنی کجام بدونستمی اون لحظھ اصلن نمیگی ممنو
 نگام قی جملھ رو ھضم کنھ بالفاصلھ بطرفم برگشت و عمنی تونست ادی مجنکھیھم

 . کرد
 نی زربری کھ چطور مارو زھیو بق نگاه مشتاقش از خجالت آب شدم مخصوصا جلریز

  گذاشتھ بودن
 رو یقی لبخندعمی نگفت ولیزی چدین،مجیی کردم نگاش نکنم سرمو انداختم پایسع

  کردی مییلبش خودنما
   گفتنکی بھمون تبرھمھ
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  باھمون لبخند گفت ؛زجونیعز
 کھ اگھ ھرچھ زودتر تشونی محرممونھی از جواب عروس خانم منمیخب خداروشکر ا-
 ، راحتترنینجوریجام بشھ کھ بھتره چون بچھ ھا اان

 . کردندیی تازوی حرف عزھمھ
 : گفتباباجون

 . منم موافقم-
  ادامھ داد ؛زجونیعز

 کنده بشھ ھی بخون قال قضنشونی بتی محرمغھی صھیبھادر جان مادر االن خودت -
 . بچھ ھا انقد منتظر نموننگھید

 : با اعتراض گفتمامان
 کی چشن کوچھی بھادر مرخص شد خودمون ی کھ نشده ،وقتری دمارستانی تو بنجایا-
 . ھم محرم شننای تا امیریگیم

 : گفتبابا
 دوست ندارم کار امروزو بھ فردا بندازم،حق با یدونی بشھ خودت منکاریبھتره االن ا-

 .  راحتترهالمی ھم واسھ بچھ ھا خوبھ ھم من خینجوری ازجونیعز
  دیدونیتون صالح م خودی واال ھر چدونمینم
 دمی بھ عشقم رسی زودنی بھ ایعنی دمیلرزی من از داخل می در حال بحث بودن ولھیبق

 ستادهی اری نگاه کردم سربزدوی مجی چشمریز. ھمھ خوابھ نای نکنھ اشھیاصلن باورم نم
 .  شلوارش فرو برده بودبی تو جشھیبود دستاشو مثل ھم

 اصلن دادمی دستمو فشار می انگشتاجانی ازشدت استرس و ھنیی سرمو انداختم پامنم
   چرا دلشوره بھ دلم افتاده بوددومی بود نمبیحالم خوب نبود عج

 من زود دینی نشستم بابا صداشو صاف کرد کرد و گفت پس بشی رو صندلآروم
   و بخونمتیمحرم
   لبخند زدنی با خوشحالسی و مھدی رو نگاه کردم نازھی شدم بقھول

 ھی مونا رفتی عمو کنار نمیلبخند از لبا. شد ی چشماش اشکی از خوشحالنعموز
  چشمک حوالم کرد

  اومد کنارم آروم درگوشم گفت؛زجونیعز
 سادست کھ شما باھم راحت تی محرمھی فقط ستی نیزی مادر چدهی رنگت پرزمیعز-

 ،نیباش
 تی داره،پس خودتو اذتی کھ االن نگاه کردنتون بھم چقد گناه و معصیدونی مخودت

  نکن
 دلگرمم کرد مامان از دور با لبخندش زجونی عزی کنج لبم جا خوش کرد حرفایلبخند

 . آرومم کرد
  گفت؛دی آورد گذاشت کنارم بعد روبھ مجی صندلھی بالفاصلھ مونا

   داداشگھی دنیبش-
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   لبخند بطرفم اومد کنارم نشستھی با دی بھ پشت گردنش کشی دستدیمج
   عطرش مستم کردی حبس شد بونمیو س تنفس

 ...یستی خودت نگرید...ی کھ باشعاشق
 ...شوندیھمھ و ھمھ غرق در معشوق م...تیبوسھ ھا...تیدستھا...تیچشمھا
 ...یشوی درک نمی منطقچیبا ھ...کندی تو را حل نمی فرمولچیھ...ی کھ باشعاشق

 
 ...ی کھ باشعاشق

 
 ... تمام استکار

 
 رو خوند تموم غھی شد بابا سری بازم دلھره و اضطراب بوجودم سرازدمی بھم مالدستامو

االن ... االن تموم بند بند وجودم با وجودش گره خورده یعنی.... ی راحتنیبھ ھم....شد 
 ... ستی بھ من نکتری نزدی کسدیاز مج

 ی بزنم،خوشنی اندازه عشقمو تخمتونمی از قبل دوسش دارم نمشتری بکنمی ماحساس
 ... رمی سرمو باال بگتونستمی نمدی پوستم خزری زیریوصف ناپذ

  دادن شدنکی در حال دست زدن و تبرھمھ
 ی خوشبختی آرزودن،واسمونی بعد بھ نوبت مامانو زنعمو مارو بوسزجونی عزاول

 . کردن
 .  چشم تو چشم بشمدی با مجتونستمی نمھنوز
 : باباھم با لبخند بھم گفتدمی بابا صورشو بوسکی نزدرفتم

 .نی دخترم خوشبخت بشی بود خوشحالم کردتی انتخاب تو زندگنی بھترنیا-
 ممنون باباجون-

 . گفتکی اومد کنارم باباھم بھش تبردیمج
  از بازوم گرفت و با خنده گفت؛زی رشگونی نھی یستادم،نازی کنار دخترا وارفتم

  یبالخره کارخودتو کرد-
   خفھ شوسسسسیھ-

  شد؛کی نزدسیمھد
   ھای عقده ادیگی میچ-
   بدو بروخورهی نمتیبھ گروه سن-

 رفت اومد کنار بابا و دی صحبت و خنده کم کم ھمھ رفتن اول از ھمھ مجی از کمبعد
 :باھاش دست داد

 زنمی فرصت بھتون سر منی دارم تو اولی قرار کارھی برم دیخب عموجون من با-
 .یبرو پسرم خدا بھ ھمرات موفق باش-

 ،منمی خداحافظی کرد از ھمون فاصلھ دور برام سر تکون داد بھ معنی خداحافظباھمھ
 . با لبخند جوابشو دادم
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 ، نگات کنمتونمی نمی اما حتی کنارمد،ی ازت دل بکنم مجچطور
 .  شمرهی ساعتھا بھت خنموی کنارت بشرسھی اون روز میعنی
 
  خواھم ی نمچی تو ھیب
 
  ، آسماننھ
 
 ،نی زمنھ
 
 ، باراننھ
 
  ،ی شدن نھ تازگسی خنھ
 
 ،  طراوتنھ
 

 …   دستانت را بھ من بدهیگرما
 

  ری را از من بگزی چھمھ
 

  ، بابا موندشی خونھ ،مامان پمی خستھ رفتسی منو مھداونشب
 . منو بخودم آوردمی گوشی خونھ صدامیدی رسیوقت

 بلھ مامان جان؟؟-
 مونھی خواب مسی مھددی تنھا خونھ نمونزجونی خونھ عزنیرفتی کاش مدی مھشگمیم-

 فردا کالس داره
 . میدی مامان،ماتازه رسیگی االن میوا-
 .  نن دلواپسمدی بردی مادر بادونمینم-
  ری االن،شب بخمیری خب باشھ نگران نباش میلیپووووووووووف خ-
 . ری برم شبتون بخنمیقربون دختر نازن-

 : زود گفتمکردیداشت لباساشو عوض م. سی باال دنبال مھدرفتم
  می بردی باارینھ درشون ن-
  ددر ؟؟ی منو ببریخوایکجا اونوقت ؟؟؟؟نکنھ م-
 . می سفارش کرد تنھا نموندی مامان زنگز،ی خونھ عزمیگمشو بابا جمع کن بر-
  می خب پس بزن بریلی بابا ،خیا-

 بھش کھ میدی جون البتھ قبلش زنگزی خونھ عزمیدی شب بود کھ رسازدهی ساعت خالصھ
 .  موقع بدخواب نشھھی
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  اومدن سراغم ،پوووووفختمی تموم افکار پوج و بھم ردی سرم بھ بالش رسیوقت
 رجھی بلند شد شمی گوشیصدا. پھلو بھ اون پھلو کردم خوابم نبرد نی خودمو ازیھرچ

  وقت شب اس داده؟؟؟؟؟نی اھی کیعنیزدم طرفش 
 : رو زمزمھ کردمی باز کردم شعر قشنگامویپ
 
 
  می شب ھای خوابیب

  کنم ؟ری بھ چھ تعبرا
 

   شب آرامش نگاه توکھ
  کندی زمزمھ ممی برارا
 

   قرارمی بخواب کھ من بآرام
 
 ی تا تو آرام بخوابدارمیب
 

  ری بخشبت
 
 

 .  بوددی از طرف مجامی پشھی باورم نمایخدا
  ، اشک تو چشام حلقھ بستجانی ھازشدت

  رهیگی عشق تموم وجودمو در بر منی اینیری ب لحظھ شلحظھ
 محالھ تا صبح خواب گھی دامن زد دشتری بمیخوابی بھ بامی پنی بار خوندم انی چندامشویپ

  ادیبھ چشمام ب
 یعنی باشم کشی شرم دخترونھ وجودمو بلرزه در آورد اگھ نزدھی بھ دندون گرفتم لبامو

 ....  بدمامشوی گرفتم منم جواب پمی نفس بکشم، تصمتونمیم
 د؛یمج

 .  باال سرموگذاشتمی کھ سند کردم گوشامویپ
  دی روح منو مھشوندی بود پمی روز زندگنی بھترامروز
 ستی احساس کردم دوسم داره اما بھ اندازه من عاشق نامروز
   بود تو دلم بپای خدا فقط از حالم خبر داشت کھ چھ طوفانامروز

 نگاش ری سرمی مال من شد اما من ھنوز نتونستم دسشو بگشھیواسھ ھم... بود کمینزد
  کنم

  کھ ھرز نرهرمی دل المصبو بگنی ای جلویچجور
 دی کشرونمی ازون حال و ھوا بی بودم کھ لرزش گوشاالتمی فکر و ختو
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 : باز کردمموی شدمو صفحھ گوشزی خمی نبالفاصلھ
 
 

 می ھاھی تو محبوس در ریھوا
  خواھمی نمژنی اکسگرید
 ..!ستی ابد تو را خواھم زتا
 

  چشمانتقی عمیمھربان
 ..! دورینھایَ برد تا سرزمی ممرا
 ی کھ با منیوقت

  بامن مھربانتر استایدن 
  امی تمام زندگو

 ..! شدهنیری شییای روھمچون
 ! تو را کم داشتھ امشھی ھمانگار

 
 مونده واسھ غرق شد گھی دکمیچتھ دل الصب آرومتر فقط .. در اثر خنده کش اومد لبام
 .  شدن از معشوقرابیو س

 احساسشو بھم نشون امی پنی اقی االن از طردی مھشیعنی خوندم اموی و سھ باره پدوباره
 .... داد

 )  تو را کم داشتھ امشھیانگار ھم(
 

 :  لب باخودم زمزمھ کردمری چشامو بستم زدمی گذاشتم باالسرم دوباره دراز کشویگوش
  
 ....  منیدستاتو بزار تو دستا....معشوقھ من ..   خوشگل من یا

 با دل من کھ ی کردکاریتوچ..  رفتی از رو لبام کنار نمی تر شد لحظھ اقی عملبخندم
 من یتو اگھ نباش... تموم تارو پودم یشد. ... امی ھمھ دنیشد...آرومو قرار نداره 

 ..... نفسم بھ نفست بنده معشوقھ من.... نفس بکشم یورچج
 

  شھی مرخص ممارستانی بعد از پنج روز عمو جون از بامروز
    طاقتم تموم شدهگھید...  خونشونمیری آخر می گفت امشب واسھ حرفامامانم

 دلم باور کنھ خوامی اما مشمی نمری ازش سدونمی نگاه کنم مدوی مھشنمی ساعتھا بشخوامیم
 ... خانم خونھ و حاکم قلبم شده... مال من شده دی مھشگھیکھ د

 ..  رسوندمش خونھمی شدنی عمو سوار ماشھمراه
زنعمو مثل .. نخوره نی گرفتھ بودم کھ مبادا زمربغلشوی عمو تا اتاقشون رفتم زبا

 ی روزیعنی خندم گرفتھ بود دیچرخی کھ دور شمع بچرخھ دور عمو میپروانھ ا
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آرومو ... ضعف رفت دنشیدلم واسھ د..  قربون صدقم بره ینجوری ادمی مھشرسھیم
 ولو بود ییرای رو مبل وسط پزسیھدم... نبود ی خبردیھنوز از مھش..قرار نداشتم 

 مثل دیمنو کھ د... باھاش سرگرمھ دمشی داره کھ ھر وقت دی چی تو اون گوشدونمینم
 ..  ھول شدیلی خدیفشنگ پر

  با لبخند جواب سالمشو دادم. تتھ پتھ سالم داد با
 : دنبالم اومدو صدام زدزنعمو

  رفع شھتی خستگنی بشای پسرم بیریکجا م-
  میرسی برم انشال باز خدمت مدی دارم باینھ زنعمو کار واجب-
 ،میشیقدمتون رو چشم خوشحال م-
  پس فعال خدانگھدار-
  خدا بھ ھمرات پسرم-

 خی مدی بطرف ساختمون برگشتم چشمم بھ پنجره اتاق مھشدی رفتم نااماطی حبطرف
 ..  شددی کھ ھول شد و پرده رو ول کرد و ناپددمشی دھویشد،

 ... زدهی مدی منو دیمکی داشتھ قایعنی گرفت خندم
 اون اتفاقو فراموش کرده پس حتما منو یعنی... روندم ی چجوردمی خوده خونھ نفھمتا

 . ل کرده کھ منو قبودهیبخش
 ...  باھاش حرف دارمی باھاش تنھا باشم کلخوامی حتما مامشب

 .. کردی رفتم طرف آشپزخونھ مامان داشت واسھ شام غذا درست مدمی رسیوقت
 کمی نزدیی چاوانی لھی ولو شدم مونا با ییرای سالم دادمو رو مبل وسط پزی ھمگبھ

 :اومد و گفت
 احوال خان داداشم چطوره؟؟؟-

 : زدمیلبخند
  احوال خواھرخوشگلم چطوره-

  دی محکم بوسگونمو
  یکنی مکاری چواشتریاوه اوه -
   باشھارشی تو بغل خوادیقربون داداشم برم من کھ امشب م-
  ؟؟؟شدیجااااااانم چ-
 نی شب تا صبح با ھم باشی پس مجبوردی حرفاتونو بزندی تو و مھشدیبلھ امشب با-
 

 د؛یمھش
 
 ھی دیچکی موھام منیی آب از پانھ،ی نشستم جلو آسمی خیبا موھا رونی بدمی حموم پراز

 ... دادی بھم دست می دلچسبیاحساس خنک
 !! نھ؟ای ادی مدمی مجدونمی نمانی منای عمو اامشب
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 کت ھی دیرسی زانوم می تا باالشی انتخاب کردم کھ کوتاھی حلقھ ای سارافون مشکھی
 بستم بھ دستم نشستم با فی دستبند ظرھی دمی سھ ربع ھم روش پوشنیقرمز خوشگل آست

 ...  ذوق کردم عاشق الک زدن بودمیلیدقت ناخونامو با ظرافت الک زدم خ
 انقد سختمھ یییییی از خشک شدن الکم شروع کردم بھ حالت دادن موھام ووووووبعد

 از تھ دل کردم ی موھامو شونھ بزنھ، خنده ادی بادی بھ بعد مجنیموھانو شونھ بزنم،از
 ....  جاااااانمی اشھی میعنی یااواا

 .  انداختم رو سرمی شال مشکھی خوشگلم زدم ودر آخر پسیلی کھی چوندموی پموھامو
 ...  زدنم خاتمھ دادمپی بھ تی ساپورت مشکھی دنی پوشبا

 .....  ندارم کھشی آراییییییییووووو
 ھی دخترونھ و ناز نشوندم رو صورتم در آخرم حی ملشی آراھی نھی نشستم جلو آدوباره
 .  بھ لبامدمی قرمز مالعیرژ ما

 کردم ی بگم رو خودم خالخوامی منی تموم شد عطرمو برداشتم االن فکر کردگھی دخب
 پس رمیگی عطر حساسم سردرد مینوووچ من بھ بو.. رمیگی دوش مبای باھاش تقرای
 بخودم انداختم و از اتاق زدم ی نگاه اجمالھی زی عطرو پرت کردم رو مشم،ی مالیخیب
 ... رونیب

 نبود معلوم سی از مھدی طبق معمول تو آشپزخونھ مشغول بود رفتم کمکش خبرمامان
 . خورهیم..... بفھمم داره چھ دی باکنھی می داره چھ غلطستین

 ... ستی نی در تعجبم چرا انقد آرومم از استرسو لرزشم خبرامشب
 : گفتمیبا خونسرد.. مامانم کھ صدام زد رشتھ افکارم پاره شد ی صدابا
 جانم مامان-
 جیگ!!  ؟یی اومدن کجانای برو درو بزن عموت اگمی می شدوونھیوااااا دختر د-
 ؟!!ا؟یزنیم
   مامان خودتو ناراحت نکنیاوک-
دلم  تو ی کلگفتی ذکر محشی قشنگم رو مبل لم داده بودو با تسبزوی عزیتو سالن بابا 

 .   قربون صدقش رفتم
   آدامس گنده تو دھنش بودھی روبرو شدم سی کھ زدم برگشتم با مھددرو

    شده دخترهوونھید. باد کرد ھمزمان با بادکنک جلو دھنش چشاشم کج کرد آدامسشو
 ری بھ لب و لوچش زدم زدی نکردم محکم زدم تو دھنش کھ آدامس چسبی نامردمنم

  خنده
 الفراررررر

 :  داد زدسیمھد
  یلی ترری زی برشاالیا-

 وا رفت سرشو انداخت سی بود مھدشیشونی اخم درشت رو پھی سرشو بلند کرد بابا
  و آروم گفت؛نییپا
   آقا جون دفعھ آخرم بوددیببخش-
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 .  با ھمون اخم بھ سکوتش ادامھ دادبابا
 .  تند خودشو انداخت تو آشپزخونھسیمھد

 عمو بالفاصلھ بھ طرف اتاقم ی صدادنی بودم با شنستادهی پلھ ھا ای تا االن باالمنکھ
 انگار نھ انگار کھ تا االن زدمینفس نفس م. انداختم تو اتاقم درو بستم دم،خودمویدو

 . آروم بودم چھ مرگم شده
 فرار کنمو خودمو ی تاکاوردمی تو اتاق شروع کردم بھ قدم زدن بالخره طاقت نکمی

پس ... تره کی بھ من نزدی االن از ھر محرممی محرم بھ ھمدی کنم االن منو مجمیقا
 ..  چرا انقد دلھره و عذاب

  نیی و خانم رفتم طبقھ پانیسرسنگ
 انھی کردن کھ مونا موزی دادمو نشستم ھمھ دونھ بھ دونھ باھام احوالپرسی سالم کلھی

 گفت؛
 .  شوھرتشی پنی بلند شو بشیچرا عروس خانم انقد دور نشست-

 گھی دکردی نگام مقی لم داده بود کتشو گذاشتھ بود رو پاھاش و عمبای رو مبل تقردیمج
..  نبود ی ھمھ دورنی بھ ایازی نمی مالھ ھم شدگھی ددونستمی مشدی مرهی پروا بھم خیب

  ،دی خانم بلند شد دستمو گرفت ومنو برد طرف مجتھی زدم کھ عفریلبخند خجول
 نشست میشونیش از شدت خجالت عرق شرم رو پ جابجا شد منو نشوند کنارکمی دیمج
 ..   لب زمزمھ کردم خدا ازت نگزره موناریز
 . کردنی با لبخند نگامون مھیبق
 
 

   خونسرد لم داده بوددی مجی نشستھ بودم،ولدی خجالتزده کنار مجمعذبو
 کردنی گذاشت پشت سرم ،کال تو بغلش بودم زنعمو و مامان با لبخند نگامون مدستشو

 . دمی بھ روشون پاشیمنم لبخند.
 بھ می ما دوتا ساکت و آروم نشستھ بودی مشغول صحبت و نظر دادن شدن ولھمھ

 . دمیلرزی مدی از باطن مثل بدمیرسیظاھر خونسرد بنظر م
 دادی می نظرھی ی باال گرفت ھر کسھیزی و جشنو جھھی مھرنیی بزرگترا واسھ تابحث

 نی بود نظرمامان ای مامان ناراضی موافق بودن ولجای ی،بابا و عمو با عقدو عروس
 بابا و عمو لج ی فرصت بھمون بدن ولکمی دیبود کھ واسھ مراسم ازدواج ھنوز زوده با

   بشھسرهی کار دیکردن کھ با
 بود تو صورتم خم شدو کمی نزدیلی کھ خدی کھ مجدنی در آخر نظر مارو پرسخالصھ

 : چشاشو بھم دوختو آروم گفتقیدق
  یواسھ ازدواج موافق!! ؟ھینظر توچ-

 آدم مسخ شده ھی باھاش چشم تووچشم نشده بودم مثل کی شدم تا حاال انقد از نزدگنگ
 چھرش ی داشتن ،ابھت و مردانگی خاصییرای شده بودم چشماش گرهیتو چشاش خ

 .. کردی تر مفتھیھر لحظھ منو عاشق ترو ش
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 :  تونستم بگمفقط
  بول دارم بزرگترا بگن منم قیھرچ-

 نقش بست و دل می مرد زندگی کنج لبایکی شروع کردن بھ دست زدن ،لبخند کوچھمھ
  دل نھ صد دل عاشقتر کردکیمنو 

   نداشتمرشوی تاب نگاه خنیی انداختم پاسرمو
 وجودش کنارم گرم شدم ی از گرماشدی رو مروی رگبار نگاھش ھر لحظھ دلم ززیز

 ... اوج گرفتمو پرواز کردم
 ...  گذاشتھ شدگھی دکماهی مونیروس عقرار

 اونم مثل من یعنی. کردمی می شمارھی ثاناھامی بھ مرد رودنی بھ لحظھ واسھ رسلحظھ
 ... قرارهیانقد ب

 لبخند از ھی قصد رفتن کردن در آخر فقط با نای آخر عموای بعد از صحبت ھااونشب
 ..  جدا شدمدیمج
 
 .. ی عروسی فرداش مامان و بابا افتادن دنبال کارااز
 . میختیری مدی برنامھ خری روز با مونا و نازھر
   مراسم بودنیای و عمو دنبال باغ و خورده کاردیمج
 ھر چھ زودتر و باشکوھتر ی ھمھ شلوغ بود ھمھ در تالش بودن مراسم عروسسر

 ... انجام بشھ
 نروی بمی شمعدون ولباس عروس برنھی حلقھ و آدی  واسھ خردی قراره با مجامروز

 دوی مجنی خودمو آماده کردم منتظرش جلو پنجره نشستم، ازون فاصلھ ماشبسرعت
از شدت .. دمی دونییبالفاصلھ بطرف پا. و جلو خونمون متوقف شد دیچیشناختم کھ پ

 .  بھ نفس نفس افتادمی و دلتنگجانیھ
 . زنھی حرف مسی کھ داره با مھددیرسی بگوش ماطی از تو حدی مجیصدا
 زد ی لبخنددی منو کھ دادی کھ بطرفم مدمشی دستادمی وای استقبالش جلو در ورودرفتم
 ...  تنھامون گذاشتسیمھد

   آروم سالم دادمییباصدا
  گفت ؛آروم

  دی ماھت نفس مجیسالم برو-
 از محبت و عالقھ عشقو دوست داشتن تو دلم موج زد کھ حد ی تو اون لحظھ موجیعنی

 :د فقط تونستم  بگمنداره لبام باخنده کش اوم
  میمن آمادم بر-

 یلی از حرکات و حرفاش معلومھ خزدنی چشماش برق مدیباری از صورتش میخوش
 ... خوشحالھ
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 ھی درو باز کرد آروم نشستم بعد از چن ثانمی حرکت کردنی باھم بطرف ماشھمزمان
 اخمو و دی ازاون مجگھی صورتش دیکنارم قرار گرفت،لبخند شده بود جزو اصل

 . شھی مرد خوش اخالق و عاشق پھی نبود االن شده یمغرور گذشتھ خبر
 شدت عشق و عالقم دی بھم گفت نفس مجی جملھ عاشقانش بودم،وقتنی تو شک اولھنوز

  شھی مشتری بشتروینسبت بھش ب
 باال کرد کھ بالخره بھ آھنگ دلخواھش نیی چنتا آھنگو پانی برد طرف پخش ماشدست

 .... دیرس
 
  تھششھی می چینی دفعھ گفت ھی صدا ھی
  تھششھی می حالتا برات عادنی اگفتی می حسھی

 گستی دجورهی گفتن ستی نی مثھ کسگفتم
 بستی کھ رو من چشاشو می مثھ ھمھ ھمون بودتو
 ستی کھ تو شبم نبوده و نینیری خواب شھی مثھ تو
  سھم منھیداری بی راحتتو
  اشک چشم تورونمی برو نبنوی غم منو نبتو
  قلب منھری ھمھ تقصنایا

  دروغھ ھمشنی ادونمی می کھ برگردیری میگی متو
 نی بگو کھ قشنگھ ھمدوباره

  عاشقتمیدونی تو کھ می کردکاری آخھ باھام چتو
 نی نبند و چشامو ببچشاتو

 
 ی دفعھ گفت غمھ تھ ھمچھی صدا ھی

 ی حس ساده کھ چنی ای بسوزونم برادلمو
 ھیشگی ھمگھیم تھ دل من گفتم
 ھی تو درد عاشقی کھ برام گذاشتیزی چحاال

 ستی کھ تو شبم نبوده و نینیری خواب شھی مثھ تو
  سھم منھیداری بی راحتتو
  اشک چشم تورونمی برو نبنوی غم منو نبتو
  قلب منھری ھمھ تقصنایا

  دروغھ ھمشنی ادونمی می کھ برگردیری میگی متو
 نی بگو کھ قشنگھ ھمدوباره

  عاشقتمیدونی تو کھ می کردکاری آخھ باھام چتو
 نی نبند و چشامو ببچشاتو
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 نی شد منم آروم و با ناز از ماشاهی پدیاول مج. میدی بھ مقصد مورد نظرمون رسبالخره
 اومد طرفم کتش رو  دستش بود کنار ھم قدم زنان بطرف پاساژ دی ،مجنییاومدم پا

 دست ی مغازه شدم کھ گرمانیتری ونی اولی تماشانی حمی حرکت کردیطالفروش
 ی ،داغ شدم ولدیچیی پفمی ظری انگشتایال مردانشو ال بی حس کردم کھ انگشتادویمج

 :  بھ دستام داد سرشو خم کردکنار گوشم زمزمھ کردیدستام سرد سرد بود فشار آروم
   باشھادتی نوی اشھی دستات تو دستم باشھ ھمی کنارمرونی بیدوست دارم وقت-

 شد کھ قتری بھ دستاش وارد کردم لبخندش عمیمنم فشار آروم. پررنگ تر شد ملبخند
 ...  تر کردوانھی و ددایدل منو صدباره ش

  می شدی طافروشی ازمغازه ھایکی گشتن بالخره وارد ی کمبعداز
   حلقھ رو دادنی درخولست بھتردیمج

 خوشگل بودن یلی رومون گذاشت خشی حلقھ ھا رو پنیباتری و زنی بھترفروشنده
   کدومشو انتخاب کنمدونستمینم

 ..  سراغ لباس عروسمی شمعدون رفتنھی و آدحلقھی از خربعد
   چشم دوختماھامی لباس عروس نشستھ بودم و بھ مرد روی کلنی مبل تک نفره بیرو 

 .  مشغول صحبت با زنھمو بود منم ازون فاصلھ غرق تماشاش بودمی گوشدبایمج
   بخودم اومدمی خانمیھ ور بودم کھ با صدا غوطنمیری فکار شتو

 :  زدمیلبخند
  جانم-
   سفارشتوننمی ازمیبفرماعز-

 بود ،بطرف بای زیلی بھم دست داد خی حس خوبفشی لباسو گرفتم جنس لطبلندشدم
 قطع کردو وی گوشکنمی نگاش مدی دی وقتدی کرد ،برگشتم سمت مجمیی راھنمایاتاق

 . بطرفم اومد
  نجامی بپوش من ازمیبرو عز-
   خبیلیخ-
   لبخند ازش جدا شدمبا

   دمی اتاق پرو بھ کمک شاگرد ھمون خانم لباسوپوشداخل
 من تو لباس عروس احساس شھی چقد تو تنم قشنگ شده باورم نمی عجب لباسیوااااا

  ھی عکس العملش چیعنی نھی منو ببدی اگھ مجنمیبی خواب مکنمیم
  لبخند گفت؛ کھ اسمش بھناز بود بادختره

 شده ی اگھی دزی چھی لباس تو تنتون نی انی خانم حرف ندارنیماشاال چقد خوشگل شد-
  نیمعرکھ شد

 ... زمی عزیممنون لطف دار-
  انی برم نامزدتونو صدا بزنم تا بنیاجازه بد-

  گفتم ؛بالفاصلھ
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 داشتھ باشم االن ی واسش تازگمونی دوست دارم شب عروسستینھ نھ االن موقعش ن-
 .شمی میتکرار

 دیلیآھان باشھ ھرجور ما-
 دنمی منتظرم بود با ددی مجرونی آوردم دادم دستش از اتاق اومدم برونی لباسو بتند

 : گفتیی با خوشروکشیبسمتم قدم برداشت رفتم نزد
 ؟یدیپسند-
   قشنگ بودیلیآره خ-
 بسپار شمی انجام شد بقی اصلیدای خرگھی دی ولی خستھ شدیلی خب امروز خیلیخ-

 دست مادرامون
 اوھوم باشھ-
  میپس اگھ تمومھ کھ بر-
  میبر-

 رو باھاش یادی دست داشتم لحظات زاوردمی باھاش راحت نبودم حرف کم مھنوزم
 .... ستی نری کنم واون روز دیسپر

 ی حرفکردمی تماشا مرونوی منم بکردی مشوی قرار گرفتم اون رانندگنی تو ماشکنارش
 بودم تا سرصحبت رو باھاش باز کنم اما ی ھمش دنبال موضوعمی گفتن نداشتیبرا

 .... موفق نشدم
  رستوران نگھ داشت بھم گفت؛ھی کنار

   گشنم شدهیلی کھ خی شو خانمادهیپ-
 ...  خوابمای دارمی بیعنی اما من ھنوز نشستھ بودم رونی گفتو خودش زودتر رفت بنویا

 .. تنھا باشمدیج با مدمیدی تو خوابمم نمیحت
 ھیشی از پشت شدمی پررونی باھامی از رودی کنارم توسط مجشھی چند ضربھ آروم بھ شبا
 ؟؟!!یی شدم بھش با لبخند اشاره داد کجارهیخ

   کردمنوبازی آروم تکون دادم در ماشسرمو
 .  بھ داخل رستوران حرکت کردمھمراش

 تا گارسون می ھر دو ساکت بودمی رو انتخاب کردیزی مھی دنج و دور از بقی اگوشھ
  میبسمتون اومد ھر دومون جوجھ سفارش داد

 رهی گذاشت وبھم خزی دستاشو بھم قالب کرد و مقابلش رو مدی از رفتن گارسون مجبعد
  داشدی کنج لبش پبای زی شرم زدم کھ خنده ای از رویشد، لبخند

  کھ آروم گفت؛میدی ھمزمان خندھردو
 ؟!!!یکھ انقد کم حرف یکشینکنھ ازم خجالت م-
  بگم آخھی چدونمینم... آره کمیخب راستش خجالت کھ -
 رو ی مونده بھ عروسی دوھفتھ باقنی ای باھات حرف دارم راستشو بخوای من کلیول-

 .مونی سرخونھ زندگمی برخوادی دلم میلیخ... چطور تحمل کنم دونمینم
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 پروا بھم ی بدی اما مجرفتمی چونم با دستمال دستم ور مری کردم دستمو گذاشتم زسکوت
   نگاش لھ شده بودم ازشدت خجالت لپام گل انداختھ بودینی سنگریز...زل زده بود 

  خم شد آروم زمزمھ کرد ؛بطرفم
 ؟!!! کنم ری تعبی گونھ ھاتو بھ چیسرخ-

 جوابشو ونستمدی نمگرفتمی تپش قلب مشدی مرهی تو نگاش قفل شد ھنوزم کھ بھم خنگام
   دادمرونی فوت بھی با نموی گارسون نفس حبس شده تو سدنی بدم کھ با رسیچ

 قربون یتو دلم کل. کش رو لبش بود دی صاف نشست ھنوز اون لبخند مھشدیمج
  صدقش رفتم

 ... می آماده رفتن شددی بھم چسبی از خوردن غذا کھ کلبعد
 ازهیم خمارخواب،پشت سر ھم خم خوابم گرفتھ بود چشمای برگشت بخونھ کلتوراه

  بھم انداخت و آروم گفت؛ی نگاھمی ندیومدمجیم
  میرسی مگھیاالن د-

 ....  گفتم باشھی بھ ھمون آروممنم
  شدم مامانم بودرهی بلند شد بھ صفحش خمی گوشیصدا

 جانم مامان-
 ؟!!!نی کردری چقد ددی مھشیکجا-
  می تو راھمیای ممیدار-
   تو ھم برو خونھ عموتزجونی خونھ عزمیزنگ زدم بگم ما رفت-
  االنشدی نشستم جااااااااانم چخی سھوی

  و سوم؛ی سپارت
 ؟؟؟!! برم خونھ عمو دی بای چواسھ

 .زی خونھ عزامیخب مامان منم م-
 ی وقتشھ کم کم بھش عادت کنگھی دی شوھرت باششی مادر تو بھتره پخوادینم-

  ، نفھمھدی کھ مجزدمی حرف می جورنتریی آوردم پاصدامو
  ستمیمامان تورو خدا من راحت ن-
   اونجایری کھ تو امشب مدهی خبر مدیمن زنگ زدم بھ زنعموت خودش بھ مج-

 ...  واسمدنی نقشھ کشپس
 ..  نداشتمی اگھی راه دنکھی مثل اپووووووف

  ری خب پس شب بخیلیخ-
  ؟؟؟یزی چھیفقط ... ریشب تو ھم بخ-
  ؟؟؟؟ھیباز چ-
  دیعات کنفقط مرا-

 فکر کرده در یچ... اعتماده ی انقد بھم بمی مامانھ ما داریعنی االااااان شدی چدیببخش
 : با تعجب گفتم... خدااااا ای..موردم 

  ماااااااامااااااان-
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   برو بسالمتگھی خب حاال قطع کن دیلیخ-
  لب با حرص گفتم خدافظریز
 

 دی مجی بود بالفاصلھ بعد از قطع تماس من گوشی در حال رانندگصدای آرومو بدیمج
  بصدا در اومد

  زدنی مری ھمو با تھی ساروزی چقد خطرناک شدن چقد باھم ھماھنگن تا دنای من ایخدا
  سالم مادرم...بلھ -
 ........... م-
  می االن تو راھمیآره مامان خوب-
 ............ م-
  نیعھ چطور شده امشب اونجا رفت-
 ............ م-
 جااان..... خب فقط یلیاھاااان خ-
 ............ م-
 بھش گھی می زنعمو چدونمی رولبش جا خوش کرد نمی لبخند کمرنگدمشیپای میرکیز

 خندهی بدجنس مینجوری ادیکھ مج
 ری شب بخدی ھم برسونھی راحت سالم منو بھ بقالتونیباشھ باشھ چشم مادر من خ-

 بسمتم انداخت خودمو زدم بھ ی نگاھمیم لبخند رو لباش بودن از قطع تماس ھنوزبعد
 ...  چپیکوچھ عل
 : دمی شنصداشو

 ، جمع شدنزی خونھ عزیمامانم بود گفت امشب ھمگ-
  میخب ماھم بر-
   تورو ببرم اونجایخوای برم خونھ اگھ مدی برم باتونمیراستش من نم-
 شھی مری ازم دلگدیز،مجی افتادم اگھ برم خونھ عزری گی بدی ساکت شدم تو دو راھھوی

 کشمی بده ،خجالت میلی اگھ باھاش برم خونشون کھ خی ،ولدهیبعدشم مامان جرم م
  می شب رو باھم تنھا باشدیچطور منو مج

  فکر بودم کھ ادامھ داد؛تو
  کنمی مجبورت نمیستی بھ فکر نداره اگھ با من راحت نیازین-

  شدم ؛ھول
 ... زی برم خونھ عزتونمی نمادی خوابم میلی خستی نیھ مشکلن....نھ -

 .... خوابمی برم خونھ مراستی گفتم کھ ینجوری قصدااز
  لتھیباشھ ھر جور م-

   زده نشدنمونی بی بھ مقصد حرفدنی تا رسمی دومون ساکت شدھر
  خونھ رو بطرفم گرفت ؛دی کلدی خونھ مجمیدی رسیوقت

 ... نگی بزارم تو پارکنوی تو برو درو باز کن من ماشایب-
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  چشم-
   و کوفتھ بطرف ساختمون حرکت کردم جلوتر ازون رفتم داخل خونھخستھ

 گشتمی می کرده بود دنبال کتریی تشنم بود دلم ھوس چایلی رفتم تو آشپزخونھ خراستی
   شددای پدیکھ سروکلھ مج

   ولو شدی خودشم رو صندلزیرو م انداخت نوی ماشچی تو آشپزخونھ سواومد
   بودمستادهی ھمونجا وافیبالتکل

 : گفتی شد بعد از مکث طوالنرهی چشام ختو
  ینیشیچرا نم-

 :  گفتمدستپاچھ
   دم کنمیی چاخواستمیم... نمیشیم-

 :  باال رفتابروھاش
 ؟!!!ومدیمگھ خوابت نم-
  خوادی میی تشنمھ دلم چای ولادیاره االنم خوابم م-
   خستھ شدمیلی خخوامیمنم م-

   سکوت برقرار شدنمونیدوباره ب.. زدم ی لبخندفقط
 رفت چقد شششششششیآخ.... رونی بلند شد رفت بدی واسھ گفتن نداشتم مجیحرف
   باھاش سختھییتنھا
   دارمی باھاش تنھام ھمش احساس خفگی وقتچرا
   اومد کھ دوبارهگشتمی دنبال قندون مزی فنجون گذاشتم رو مدوتا

 .. زدمی داشتم سکتھ رو میعنی اووووووووف
کتش تننش نبود .. آب بود فک کنم رفتھ بود دست و صورتشو بشوره سی خصورتش
 لباسشو باز گذاشتھ بود باالتنش از جلو کامال مشخص بود،معذب شدم آب یدگمھ ھا

  دھنمو بزور قورت دادم
 :  و گفتدی کشی اون خونسرد اومد نشست پوفیول
   راحت باشنی بشایب-
  ادیمنتظرم آب جوش ب...  راحتم  -

   بلند شد آروم بطرفم قدم برداشتدوباره
 کنم دوباره ھول شدم دستو پامو گم ی بود قالب تھکیتو اون لحظھ نزد... یگی ممنو

  زی بھ مدمیچسبی مشتری من بشدی مکتریکردم ھر قدم کھ بھم نزد
 رو یم بود نفسام بشماره افتاده بود عرق سرد کیلی فاصلمون خستادی ادی کھ رسکمینزد

 روم خم شد دی بھم رسی بلند بود وقتیلیقدش خ.. دمیکشی نفس میبھ سخت... تنم نشست 
  منم عقب رفتھ بودم سرمو باال بردم زیدستاشو گذاشت دو طرف بدنم رو لبھ م

  می شده بودرهی بھم خصدای ساکت و بومونھرد... بھم بود کی نزدیلیصورتش خ
 سرشو کج کرد و لبشو بھ گوشم چسبوند چشام خود بخود بستھ شد تموم بدنم دیمج

  بلرزه افتاد گوشم داغ شد
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  خشدار زمزمھ کرد؛یی با صداآروم
 دهی رنگت پرینجوریکھ ا.... با من ترسناکھ یی انقد تنھایعنی...  یترسینگو کھ ازم م-

... 
   من و من افتادمبھ
 .... من.... نھ  -

 : گذاشت رو لبم و آروم گفتوانگشتش
   حست کنمکمی نگو فقط بزار یزی چسسسسیھ-

 خواست لبشو بھ نکھی بھم دست داد ھمجھی ھمون حال موندم احساس ضعف و سرگتو
 ی بالفاصلھ ازم فاصلھ گرفت کالفھ دستی سوت کتری با صداھوی کنھ کیلبام نزد

 .. ردم اجاقو خاموش کریمنم دستپاچھ زود ز...  دیبگردنش کش
 
 
 
 ما االن زن و ستی نی شده مشکلی بابا مگھ چیا.... گرفتم مویشونیبا دستم عرق رو پ 

 .... می کھ انقد ھول زده شدمی شرع کھ نکردری خالف غمیشوھر
  بعد آشپزخونھ رو ترک کرد.... لب گفت ببخش ری زدیمج
   دادم برم کنارشتی جدال با عقل و دلم بالخره رضای بعد از مدتمنم
  ینی تو فنجون و گذاشتم تو سختمی رو رییچا

   کنمدای تو سالن چشم چرخوندم تا پرفتم
 ....   تو دستشگارشمی گوشھ سالن لم داده بود سی از مبالیکی رو دمشید

 رو ینی جابجا شد منم با فاصلھ ازش نشستم سکمی متوجھم شد دمی کھ رسکشینزد
  زیگذاشتم رو م

   دادھیاموش کرد دوباره تک خگارشویس
 .  دادمھی رو برداشتم و تکیی چافنجون

  می شدیی سکوت کنار ھم مشغول خوردن چادر
  با خنده گفت؛دیمج

 ؟؟!! یی بازم ھست چادی چسبیلیخ-
  ارمیاوھووم االن م-

 ی خبری از جو قبلگھی و دادم دستش ،دختمی خوشرنگ واسع آقامون ریی چاھی رفتم
  نبود
 : خورد و گفتشویی قلوپ از جاھی دیمج

 .ارنی خونھ خودمون،قراره سفارشامونو بمیریفردا باھم م-
   خستمیلی بخوابم خرمیآھان باشھ ،پس من م-

   بردمش تو آشپزخونھینی رو گذاشتم تو سفنجون
  صدام زددی کھ مجدمیچرخیحاال کجا بخوابم سردر گم دوره خودم م..رفتم طرف اتاقا -
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 : ستادی طرف اتاقش درو باز کرد خودش ھمونجا ارهی داره مدمید
 ...  راحت باشخوابمی بخواب منم تو سالن منجای اایب-
  خوابمی اتاقا منی ازیکی تو رمی من منینھ شما راحت باش.... زهیچ...ام -

 : نشستشیشونی رو پیاخم
 می شب وروز باھم باشدی باگھی ما کم کم دوھفتھ ددی مھشیکنی میبیچرا انقد باھام غر-

 .  کھ اعتمادت لطمھ وارد شھکنمی نمی نکن مطمئن باش کاریانقد ازم دور
   رو ندارمیکی ھمھ نزدنی ایھنوز امادگ....چطور بگم .. ستی حرفا ننینھ بحث ا-

 ..  جملھ رو بگمنی در اومد تا تونستم اجونم
  کردو ادامھ داد؛یف پودیباری از صورتش می خستگدی بھ پشت گردنش کشی دستکالفھ

    صدام بزنی داشتی کارخوابمی من تو سالن می ولیلیھر جور ما-
  ریشبتون بخ....باشھ حتما -

  برگشت بطرفم گفت؛ستادی لحظھ اھی رفت یوقت
 . ریشب تو ھم بخ-

   بروش زدمی گرفتم لبخندشی نگاش آتی تا مغز استخونمو سوزوند با گرمانگاش
 مرتب و منظم با زی نظر گرفتم ھمھ چری تو اتاقش درو بستم،اطرافمو خوب زرفتم

 چقد االن شششششی شده بود،چشمم بھ تخت خواب دونفرش افتاد اخدهی چی خاصقھیسل
 ی مانتو و شالمو در آوردم پرت کردم اونور بھ شلوارم نگاه کردم وااااچسبھیخواب م

 ، شھی چطور بخوابم گرمم منی شلوار جنیبا ا
 کھ نای بود، آخھ ازونی گشاد آوی و شلوارکای سراغ کمدش انواع شلوار راحترفتم

 ...  کنمکاریاندازه من نبودن حاال چ
 کمدشو بگردم چقد کمی دی باشدی مانع رفتنم می حس کنجکاوھی ی برم ولخواستمیم

 بدجنسم من
  بھ گوشم خورد؛دی مجی کردم بھ گشتن تو حال خودم بودم کھ صداشروع

 ؟؟؟!!زمی عزی الزم داریزیچ-
  شھی ظاھر مھوی چرا مثل جن دمی ترسییییییووووو.... نییییییییھ
 ..  بخوابمنی جنی با اتونمی نمگشتمی اره دنبال شلوار میعنی...نھ ... زهیچ-

 .. ی خاکبرسری بره تو فاز کاراخوادی ،نکنھ باز مای نیوااا.. اومد کمینزد
   معذب بودمی کھ تنم بود حسابی شدم با اون تاپ صورتھول
 بھشون انداخت دستشو زد بھ ی نگاه سرسرھی رفت طرف کمدش راستی طرفم اومد

  مکث گفت؛یکمرش بعداز کم
 نجاستی کھ مامان و زنعمو واست انجام دادن اییدای خری سرھی اومد ادمیآھان -
 ؟!!! بردار،خورهی بدردت میزی اگھ چنی برو ببیخوایم

 ....   ھی فکر خوبآره
  ھیاوووووم باشھ فکر خوب-
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 ھمھ نایاوووووه چھ خبره ا... و کفش بود فی و کشی لباس و آرای کلدای سراغ خررفتم
 ؟؟؟؟!!!مالھ منھ

 ..  رو کردم و بھ بھ و چھ چھ زدمرویدونھ دونھ لباسارو ز.  جووون چھ خوشگلن آخ
 من دیرسی وجبم نمھی چن مدل لباس خوابم بود قد لباس خوابا.. قھی سلنی بھ اولیا

 ....  بپوشمدی جلو مجناروی ایچجور
 ؟!!!ی کرددای پشدیچ-

 ..  چرا مثل روح سرگردان ھمش در حال چرخشھ خب برو بخواب عجقمییییوووو
  گردمیدارم م-
 از ھمھ بھتره رنگشم نی ازون لباس خوابارو انتخاب کنم باز ادونھی مجبور شدم گھید

 بغلمو با ری ازش نبود بالفاصلھ لباسو زدم زیم خبر زددیاطرافمو د...قرمزبود 
   خورد افتادمچی پھوی طرف پلھ کھ پام دمیسرعت دو

 تو کل بدنم یبی آرنجم محکم بھ پلھ اصابت کرد کھ فکر کردم شکست درد عجنیھمچ
   ھول کرده بودمدوبدجوریچیپ

 دی بود مجدهی فای محکم تو بغلم گرفتم تا از شدت دردش کاستھ شھ اما بآرنجمو
  گفت؛یبالفاصلھ بطرفم اومد با نگران

   دستتونمیبب. کنھی درد متیی جادی مھششدیچ-
  ؛دمی آخ و آه و نالبا
   نشد فقط آرنجم خورد بھ پلھیزینھ چ-
 ! ضربھ نخورده ؟؟؟؟ی اگھی دی جایمطمئن-
  آره مطمئنم-
   خبیلیخ-
 سرم قرار بود زود بخوابم از رهیخ....رسما تو بغلش بودم .. رو دستاش بلندم کرد ھوی

  سرشب چقد طولش دادم
 ھی االن از دستم عصبانیعنی.. روصورتش بود ظی اخم غلھی برد طرف اتاقش منو
   کھخواستی منکھ دلم نمگھیخب افتادم د....
 کردم نشست مشیپشت بالشت قا...لباس ھنوز تو بغلم بود .. آروم گذاشت رو تخت منو

  نگاه کرد؛قیروبروم دستمو گرفت تو دستش آرنجمو دق
 ؛
 
 : شدقیدستاش داغ داغ بود دوباره تپش قلب سراغم اومد سرشو بلند کرد تو چشام دق 
 !؟!!یبھتر-
  آره دردش کمتر شد-
  ادیخوابت م-
  ،یلیآره خ-
 .... راحت بخواب-
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 میو ماساژ داد رو اندازو روم تنظ دستمکمی ھنوز دستم تو دستش بود ی خوابوند ولمنو
  زد،زمزمھ کرد؛یکرد لبخند

  ریبخواب شبت بخ-
 ی ولموندی مشمی پنجای اخواستی دلم میلی بود خنی نگاش کردم چقد مھربونو دلنشفقط

  صداش زدم ؛رمی خواست دلم رو بگی نتونستم جلوی ولدمینفھم.... شدیروم نم
  دیمج-

 : آروم ومھربون گفتدمیرو د ی بسمتم تو چشماش برق خاصبرگشت
  دیجان دل مج-

 بود ی غرق لذت شدم چقد خواستنزدی ھمھ عشق و خواستن کھ تو صداش موج منیازا
  میمرد زندگ

  ی بموننجای ھمشھیم-
  لبخند خاص خودش بطرفم اومد کنارم نشست آروم گفت؛با
   تا خوابت ببرهمونمی کنارت منجای خانمم بگھ ھمیباشھ ھرچ-

   عشق و محبت نثارش کردمنھمھی بھ ای پر مھرلبخند
  کردمی می از خجالت و دلھره نبود احساس آرامش و راحتی خبرگھید

   شدقی بودن در کنارش بھ تموم وجودم تزرلذت
 داد دستشو گذاشت باال سرم ھمزمان با نوازش ھی کھ نشستھ بود بھ تاج تخت تککنارم

 تموم وجودمو ری وصف ناپذنویری شی چشمام بستھ شد احساسدیموھام توسط مج
   کردریتسخ
   نفسم بھ نفسش بندهخواستمی مرد رو منی با تموم وجودم امن

   و لذت بخش منو در بر گرفت احساس کردم ھمچو پر سبک و آزاد شدمقی عمیخواب
 ؛....... از طرف خدا بود ھی ھدنی کنارش بھتربودن

 کنارم دی شدم  اطرافمو خوب نگاه کردم مجداری بادی زی شب بود کھ از گرمای ھامھین
 . نبود

  ستادهی جلو پنجره ادمشی کھ شدم دزی خمین
 !! دارهی وقت شب بنی کردم چرا اتعجب
 ..  بوددی ھمھ حواسم بھ مجی ولدمی دراز کشدوباره

 ی شلوار راحتھیفقط ...چشام گرد شد .. دستش بود لباسشو درآورد گاری سنکھی انیح
 ..  بوددهیپوش

   واسھ خودش ساختھ بودیکلیعجب ھ.. زدم دی لختشو دباالتنھ
 . تند چشامو بستم. خاموش کرد بطرفم اومد گارشویس

 نگاش یرچشمی ساعدشو گذاشت رو چشماش منم زدی اونور تخت دراز کشرفت
 .کردمیم

   شد و دوباره بخواب رفتمنی نگاش کردم کھ کم کم چشمام سنگانقد
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 شدم چشمامو کھ باز کردم صورتم مقابل اری موھام ھوشی الی احساس نوازش دستبا
 صورت نکردم

 ... بود
  برام زمزمھ کرد؛ی بروم زد و با مھربونی لبخنددیمج

 ....  منیدستاتو بزار تو دستا.....معشوقھ من ..خوشگل من -
 : تو بغلش و آرومتر از قبل تو گوشم زمزمھ کرددی کشمنو

 ....  منیھست-
 تو بغلش جا کردم اونم منو شتری برخورد نفس داغش بھ گوشم قلقلکم اومد خودمو ببا

 ی طوالنی سپس بوسھ ادی کشیقیتو بغلش گرفتھ بود سرشو فرو برد تو موھام نفس عم
  رو گردنم گذاشت

 اونم منکھ انقد در برابرش می بشکی سرعت بھ ھم نزدنی بھ اشدی باورم نماصلن
  مخجالت زده و کم رو بود

 ...شستی ممیشونی عرق شرم رو پکردمی خودمو با اون تاپ تو بغلش تجسم میوقت
 کھ می خودمون بودیھنوز تو عالم عشقباز.. می کردی رو تو آغوش ھم سپریلحاظات

 .... دی کشرونی در اتاق ما رو ازون حالو ھوا بیصدا
 ..  خمار بسمت در چشم دوختی سرشو بلند کرد با چشمادیمج

   باال و نشستمدمی و جور کردم مالفھ رو تا گردن کش جمعخودمو
 ..  و بسمت در رفتنیی از رو تخت اومد پاحالی بدیمج

 دم؛ی زنعمو رو شنی کھ باز کرد صدادرو
  مادر ؟؟؟نیخواب بود-

  گفت ؛ی خشدارید،باصدای بھ پشت گردنش کشی دستدیمج
   کار موندهی کلمیشدی مداری بدی باگھید-
   تازه دم کردمیی  چانیی پانییایب... مھی ونازدهیاره مادر ساعت -
  میایچشم االن م-

 : بروم زد گفتیمنم دستپاچھ شدم لبخند... کھ بست بطرفم برگشت درو
 نیی تو ھم برو پارمی دوش بگھی رمیمن م-
  باشھ-

 موھامو مرتب کردم نھی رفتم جلو آدمی کھ رفت حموم منم بسرعت مانتومو پوشدیمج
  نیی،شالمو انداختم رو سرم رفتم پا

 ..  زنعموشی رفتم پراستی از شستن صورتم بعد
 ..  بودنیی و زنعمو مشغول خوردن چامونا
  گفتم ؛ی بلندی با صداکتری نزدرفتم

 زنعمو شکوفھ زد با یلبخند رو لبا..ھردوشون بطرفم برگشتن . ریسالم صبحتون بخ-
  گفت؛یخوشحال

  نی بشای بزمی عزیخوش اومد... ماھت عروس قشنگم یم بروسال-
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   کنار مونا بود رفتم و نشستمی لبخند بسمت صندلبا
 : گفتمونا

  گذرهی عروس خانم خوش میچطور-
 رهی مشی داره خوب پزی فعال کھ ھمھ چیھ-

 : لبخند بدجنس رو لبش اومدی
 ؟!!! گذشت ری بخی چشبید-

  چپ نگاش کردم؛چپ
  ومدهیبھ تو ن اشیفوضول-
  ستمی نبھی ما کھ غرگھی بگو دیکنیخب چرا رو نم-

 : با اخم اعتراض کردزنعمو
  بخور سرد شدتوییعھ مونا چا-

   اومددی بگھ مجیزی تا خواست چمونا
  ری بخیصبح ھمگ-

   کنار منو اشغال کردی صندلسپس
  رفتی لحظھ ھم لبخند از رو لباش کنار نمھی سرحالھ چون یلی بود خمعلوم

  دھنشو باز کرد؛موناباردوباره
 ؟؟!! یفوری داداش امروز کھیچ-

  گفت؛گرفتی لقمھ منکھی انی حدیمج
   بخورتوییساکت باش بچھ چا-
   لب گفت کووووفتری خنده مونا زری مونا بستھ شد اروم زدم زشین

  فقط خودش بشنوه گفتم ؛کھیی آروم طورمنم
   شدی بادت خالشدیچ-
  گمی بھت میحاال شب عروس-

   تو گلوم بھ سرفھ افتادم ھمشون ھول شدندی پریی چاھوی جملھ نی ادنیباشن
 بدجنس بود کھ ی در آخرم مونادیمالی نگران بھم چشم دوخت زنعمو آروم پشتمو مدیمج

  غش کرده بود از خنده
 ی خاصقھی بھ سلمیزی خونھ خودمون تموم جھمی رفتدی اونروزم گذشت با مجخالصھ

 بودو ستادهی کنار آشپزخونھ ادی نظر گرفتم مجری شده بود ھمھ جارو خوب زدهیچ
   نظر داشتریحرکات منو ز

 اھامی کھ قراره با مرد روی خونھ آرزوھامھ خونھ انجای ذوق کرده بودم ایحساب
  گرمش کنم

 شلوارش بود بی بطرفم اومد ھر دو دستش تو جدی زدم مجدی از تھ دل بھ مجیلبخند
   حلقھ کردکمی تو بغلش دستاشو محکم دور کمر باردی من کشدیرس بھم یوقت

 : کنار گوشم گفتآروم
 ... ی شدمیممنونم کھ زندگ-
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 قلبش یصدا.. دمی با تموم وجودم عطر تنشو بلعنشی بستم سرمو گذاشتم رو سچشمامو
   بودمی آھنگ زندگنیبھتر

 ... شدمی وخواھانش مفتھی ششتری ھر تپش قلبش بی صدادنی شنبا
 .... دی ازت دست بکشم مجمحالھ

  شمی مدی مال مجشھی ھمی براکھی روزمھی روز زندگنی بزرگترامروز
   قلبشیبقول خودش فرنروا.. خانم خونش شمی مکھیروز

 
 ...  گرما و نور خونششمیم
 ... میشی ما مشھی ھمیامروز برا...  من و اون وجود نداره گھید
 
. 
  مستشھی از عشق پاک من ھمیا

 
  بدستاوردمی تو را آسان نمن
 

  کودک احساس مننی ابارھا
 
  اشک من نشستی باران ھاریز
 

  بدستاوردمی تو را آسان نمن
 

 صورتم رھا کردم آروم بلند شدم دامن لباس ی نشستھ بودم تور رو رونھی آجلو
  رمی خوابم و رو ابرا راه مکنمیخوشگلمو بدستم گرفتم ھنوزم احساس م

   دارم کھ از وصفش عاجزمی ناب و لذتبخشیلی حس خھی
   ازم عکس گرفتن مامان و زنعمو رفتھ بودن باغی کلسی و مھدی و نازمونا

 .. نیای کھ زودتر بزدی غر می ھمش باھامون در تماس بود و ھمامان
   کھ زنگ خورد فک کردم مامانھمیگوش 

  بود بالفاصلھ دکمھ اتصالوزدم ؛دی نھ مجیول
   دنبالت عروسک خوشگلممای بیآماده ا-

 :  شدت شرم گونھ ھام گل انداختن دستمو گذاشتم رو صورتم با خنده گفتماز
  وقتھ کھ منتظرتمیلیخ-
  رونمیپس بگو درو بزنن من ب-

   گفتم داماد اومده اونم بسرعت رفت درو زدشگاهی آری از شاگردایکی بھ
   در حال آماده شدن بودندخترا

  با عجلھ اومد تور تو صورتمو مرتب کرد شنلمو سرم انداخت بعد گفت؛مونا
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  برو بسالمت خوش بگذره-
   شدمالیخی بی بھش بگم ولیزی چھی خواستمی گرفت مخندم

 از شتری کھ بھ در زد بخودم اومدم از پشت تور نگاش کردم بی با ضربھ ادیمج 
  جذاب شده بودشھیھم
 و یشگی نظر گرفتم با اون اخم ھمری قدو باالشو زدیدرخشی می اون کت شلوار مشکتو

   مردونش دل منو صد باره عاشق کردشیتھ ر
   چشم ازش بردارمتونستمینم

 رهی قدم رفت عقبتر دستاشو بکمر زد و خھی شد تور صورتمو کنار زد کمی نزددیمج
  نگام کرد

   رگبار نگاش ذوب شدمریز
  شونھ گرفتھ بود شدم برق نگاش قلبمو نرهی تو چشماش خمنم

 : گفتشیشگی ھمتی ھمون ابھت و جذاببا
 ...   انصافی ،بفھی قلبم ضعیدونی نگام نکن نمینجوریا-

 : پر رنگتر شد با عشق زل زدم بھش و گفتملبخندم
  گم بشم تو نگاتخوامیم-

 : حلقھ زدکمی شد دستاشو دور کمر بارکمینزد
  تو وجودمی حل بشدیبا-

 :  دور گردنش حلقھ کردمدستامو
 …  لحظھ از آغوش توستکیسھم من از بھشت  -

  خم کرد تو صورتم آروم زمزمھ کرد؛سرشو
 لینھ دل...  خواد یدوست داشتن دل م-

 . . . لی دلی دوستت دارم بپس
 امی برونی از آغوشش بخواستمی عطرش مست بودم نمی از بوھنوز

 کھ باھم ی عاشقونھ ای بطرف باغ ھنوزم فکر کردن بھ ژست ھامی رفتھی از آتلبعد
 لبخند ھی ھمراھھ دی نشستھ بودم اما مجصدایکنارش آروم و ب.. شمی غرق لذت ممیگرفت

 ..  بودیمھربون  مشغول رانندگ
 ... میدی رسبالخره

 بسمتون ھجوم آوردن زنعمو اسفند بدست ھی نگھ داشت بابا و عمو و بقنوی ماشیوقت
 شدی ازمون استقبال کردن خنده از رو لبامون محو نمیبطرفم اومد با خنده و خوشحال

   بودیدالمون پر از شور شاد
 ناز دورمو ی دختر بچھ ھای کلدیرسی از داخل باغ بگوش میقی کر کننده موسیصدا

 . احاطھ کردن و دنبالھ دامنو گرفتن
   کھ واسھ عقد آماده کرده بودن بردنی مامان و زنعمو مارو بسمت اتاقیی راھنمابا

   شده بود بھ وجد اومدمنیی تزییبای سفره عقدم کھ بھ چھ زدنی وارد شدم با دیوقت
   دختر عمھ ھامو ،دختر خالھ ھامو دوستام و دورم حلقھ زدنتموم
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  عروس و داماد گاهی بود مارو نشوندن رو جاارمی ی ھنوز تو حصار دستادستام
 .  عمو کھ اومدن عاقد رو خبر داد اومدی صدای از مدت کوتاھبعد
   اسم عاقد دست کپام بلرزه افتاد بغض گلومو گرفتدنی چرا باشندونمینم

  کردی دستمو رھا نمی لحظھ ادی خودمو کنترل کردم مجیبسخت
  دخترا و خندشون تو گوشم بودی بگو مگوھایصدا
   استرس داشتمیلی خدیکوبی منمی بشدت بھ قفسھ سقلبم

  شروع کرد بھ خوندن خطبھ عقدعاقد
   ساکت بودن و لبخند رو لباشونھمھ

 گھی دیعنیبغض گلومو فشار داد .. کردی افتاد بھ  بابا کھ چطور با عشق نگام مچشمم
 . ستیبابا کنارم ن

 ... زنھیچرا تو چشماش غم موج م... کنھی نگام مینجوری اچرا
 اما لبخند از رو لبش دی از چشماش چکیقطره اشک... چرخوندم بطرف مامان چشامو
 ... شدیدور نم

 ... دیخندی از تھ دل مسیمھد
 .  نتونستم نگاشون کنمگھی ددی منم چکی از چشمای پر اشک شد قطره اشکچشمام

  ،دی توسط مجیرلفظی از گرفتن زبعد
   من بودن بار سوم خطبھ رو خوند ھمھ منتظر جوابی براعاقد
 :  با بغض تو گلوم آروم گفتدمی کشیقی عمنفس

  با اجازه بزرگترا بلھ-
   دست و سوت و خنده ھاشون بھ ھوا رفتیصدا

   بابا بطرفم اومدنمامانو
  آورد و تو گوشم زمزمھ کرد ؛کمی سرشو نزددیمج

 .  نگات کنمخوامی سرشو بلند کنھ مخوادیخانمم نم-
   طرفش تور صورتمو زد باالبرگشتم

   قطره اشکم لبخندش محو شددنی دبا
   زدمی اشکمو پاک کردم و بجاش لبخندبالفاصلھ

   اومد کنارم حلقھ ھارو بطرفمون گرفتنمامان
 .  لغزوندفمی حلقھ رو تو انگشت ظردی مجاول

   مردانھ اش جا دادمی تو انگشتاموی مرد زندگنگی من رسپس
 بطرفمون دمشی دتی جون کھ تازه تو اون جمعزی زنعمو و عز وبابا و عمومامان

   کردنی خوشبختیاومدن ھر کدوم با لبخند مارو در آغوش گرفتن،برامون آرزو
 عروس و داماد بھ داخل باغ گاهی بطرف جاھی و بقدی ھمراھھ مجی از مدت کوتاھبعد
 م؛یرفت

 
   گرمش بودی دستام تو دستاھنوزم
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   ھمھ مھمانان بھ استقبالمون اومدنمیشت قدم داخل باغ گذایوقت
  می کردیی و لبخند با ھمھ خوشامد گویی خوشروبا

 شروع لی فامی دختراھی و بقی و مونا و نازسی مھدمی نشستمی خودمونگاهی تو جایوقت
  یکردن بھ رقص و پاکوب

 )دیمج(
 

   تو دستامھدی مھشی بالخره دستای ھمھ انتظار و سختنی ازبعد
 ....   و خانم خونماھای مالھ من شد عروس روشھی ھمیبرا
 خوامی نمی شدم کھ حتصی دستشو رھا کنم انقد حرستمی نی االن کھ کنارمھ راضیحت

   لبخند بزنھای حرف بزنھ یجز من با کس
  اشی بد خلقی و حتھای مال منھ لبخندش ،نگاش ،اخمش ، شاددی مھشی ھمھ

   ازم جدا شمخوامی نمی الحظھ
 و مونا بطرفمون اومدن اصرار داشتن سی مھددنی کھ دخترا رقصیطوالن از مدت بعد

  می کنشونیتا ھمراھ
 دخترا دست ستادمی جلو جمع زنونھ بشدت مخالفم بلند شدم رفتم کنارشون ادنی رقصبا

 رو میبای بودم عروس زستادهی اھی بردن وسط دورش حلقھ زدن  کناربقدنی کشدویمھش
   نظر گرفتمری زدیرقصی و آروم مزدیکھ با ناز لبخند م

  کردی می و دلبردیچرخی می خاص و ماھرانھ ای و با حرکاتگرفتی دامنشو مدنبالھ
 .... شمی نمری نگاه کردن بھش ساز
  تو بودیبای زی خاطر روبھ
  نماندرهی کس خچی ھی نگاھم بھ روکھ
  خاطر دستان پر مھر و گرم تو بودبھ
  کس را در ھم نفشردمچی دست ھکھ
  عاشقانھ تو بودی خاطر حرفھابھ
  کس را باورنداشتمچی ھی حرفھاکھ
  خاطر دل پاک تو بودبھ
  باران را درک نکردمی پاککھ
  تو بودیای ری خاطر عشق ببھ
  ندانستمای ری کس را بچی عشق ھکھ
  تو بودنی دلنشی خاطر صدابھ
  دلم ننشستی روی ھزار نی صدای حتکھ
 اطر خود تو بود بھ خو

  بھ خاطر توفقط
 رقص دو نفره ی خودم بودم کھ با خواھش دخترا برایبای زسی تندی در تماشاغرق

   رفتمدیعروس و داماد بطرف مھش
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   شدکمی نزدنی شرمگی تو بغلم با لبخنددمشی حلقھ کردم کشکشی دور کمر باردستامو
 کردی دستاشو دور گردنم حلقھ کرد تو چشمام نگاه نمی شرم دخترونش ھستم وقتعاشق

 سرخش ی رو لبای نگاش کردم لبخند قشنگاقی من با اشتی ولنییسرشو انداخت پا
  کردی موونتری دلمو لحظھ بھ لحظھ دکردی مییخودنما

  دیدزدی ھنوزم نگاشو ممیدیرقصی آھنگ آروم متمی ربا
   بھ کمرش وارد کردم تا نگام کنھی آرومفشار

   خودشو تو بغلم جا دادشتری بیول
 شھی باورم نمھ،ی دختر خجالتنی گرفت چقد اخندم

   بوجود اومده بودیکی فوق العاده رمانتی بازم دورمون حلقھ زدن صحنھ ادخترا
 کھ دلم دادی ملمی لبخند خوشگل تحوھی ی گرفتمو چرخوندمش با ھر چرخشدستشو

 کردیصدباره عاشق م
  کنھھی گرای بخنده دونستی نمادی زی از خوشمادرم

  تو آغوشم گرفتم در گوشش آروم زمزمھ کردم؛دوی مھشارمی نتونستم طاقت بگھید
  یکنی مغیآخھ المصب چرا نگاتو ازم در-

   زدی نگاشو ازم گرفت دسشو گرفتم و دوباره چرخبازم
   دست وسوت دخترا واقعا کر کننده بودیصدا
  میودمون برگشت خگاهی از رقص دونفرمون بھ جابعد
  نشستم مامانم با عجلھ گفت؛نکھیھم
 پاشو پسرم بر قسمت مردونھ اونا ھم منتظرتن-

  گرفتم گفتم؛مویشونی با دستمال عرق پنکھی ازبعد
  باشھ تاج سرم-

  از تھ دل گفت؛ی با خنده امامان
   عروس نازت پسرمگھیتاج سرت د-
   لب گفتمزی شدم حواسش بھ من نبود اروم زرهی خدی عشق بھ مھشبا

   و عمرم و نفسمھمی تموم زندگدی مھشستی نیزی کھ چتاج
   مجبور بودمی تنھا بزارم ولدموی مھشومدی نمدل
   کنارمھشھی ھمی قرص بود کھ از امروز بھ بعد برادلم
 رو غنچھ لباش شکوفھ ییبای دستشو رھا کردم بطرفم نگاه کرد لبخند زیلی می با بپس
  زد
  رفتم در گوشش گفتم ؛کشینزد

 ...  نفسم مواظب خودت باشرمیمن م-
   راحتالتونیباشھ ھستم خ-
  ی خودت کردری المصب کھ انقد دلمو درگی کردکاری عشق نگاش کردم تو چبا
 ؛.... دل کندم و بطرف قسمت مردونھ رفتم اھامی عروس رواز

  دیمھش



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان           رمان معشوقھ من

 94 

 دی رسانی بھ پایادموندنی با ھزار خاطره خوش وبونمی مراسم عروسبالخره
  خونھمی برمیچونی رو بپھی کھ بقمیدی توافق رسنی بھ ادی با مجادمی زی خستگبخاطر

  میری قبل بھ مامان گفتم ما زودتر ماز
  کھ جلو در خونھ پارک شده بوددمی بابا رو دنی سر کوچھ ماشمیدی رسیوقت
   ترمز و زد و نگھ داشتدی کنارشون مجمیدی رسیوقت

   بود رفتمستادهی باز کردم دنبالھ دامنو گرفتم و با عجلھ بطرف بابا کھ بھ انتظارم ادرو
   خودمو انداختم تو بغلشدمی بھش رسنکھیھم
  رو سرم نشوندی طوالنی محکم منو تو بغلش فشرد و بوسھ ابابا

 گرمو مھربونم یای دننی اشک رو تو چشام احساس کردم حاضر نبودم از اسوزش
  امی برونیب

   واسھ جدا کردن من از خودش نداشتیلی ھم مبابا
  بغض دار گفت؛یی کنار گوشم باصدااروم

  ،شمی مری کھ ازت دلگزهی بررونی خوشگلت بی از چشایدخترم مبادا قطره اشک-
   ھمھ کس توئھدی بھ بعد مجنی بودم ازی تا االن برات ھرچاگھ
  و خطاب بھ ھر دومون گفت؛دی از آغوشش جدا کرد رو کرد بھ مجمنو

  نی بشری ھم پی بھ پاکنمی می خوشبختی براتون آرزودی بدونگرویقدر ھمد-
 دستاشو از ھم باز کرد و محکم بغلم کرد عمو و زنعمو ساکت و ھی گرری زد زمامان

   بودنستادهی ای گوشھ اصدایب
   زده بود دلم واسش ضعف رفتھی تکشینی بھ ماشزی سر بزدیمج

 رو صورت ی اشکاشو پاک کردم بوسھ ادمی کشرونی از آغوش مامان بخودمو
  چروکش نشوندم

   کنارم ندارمشونگھی از امشب بھ بعد ددونستمی ازشون دل بکنم ،متونستمینم
 زی برگشتم بھ دو عزستادمی کھ رفتھ بودم ای تھ گلون نشست وسط راھیبی غربغض
   چشم دوختممیزندگ

  دادی مشی و زنعمو دلدارکردی اشکاشو پاک می با دستمال ھمامان
 ما دی رفت عمو اومد کنارم سرمو بوسنشی بسرعت ازم رو گرفت و بطرف ماشبابا

 : گفتیمھربون
   دخترمنیخوشبخت بش-

  اومد بغلم کرد آروم گفت؛کمی زنعمو نزددی چکی با لبخندم قطره اشکھمراه
اگھ امشب ... بگم نکھی روزا رو دارم ،وانی بھتریم برات آرزو مادر مندیمھش-

 از آغوش مھربون زنعمو میداری ما بی اومد حتما باھامون در تماس باششی پیمشکل
  گفتم ؛ینی اومدم با لبخند شرمگرونیب
   راحتالتونیچشم زنعمو خ-
 ...  بسالمتدیپس بر-

 .  کردییرد منو بھ داخل راھنما دستمو گرفت درخونھ رو باز کدی جدا شدم مجازشون
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 ، دوباره اومد کنارمنی پارک ماشبعداز
 با دستھ گلم مشغول شدم تو نیی سرمو انداختم پامیھر دو مون تو اسانسور ساکت بود 

   رو دستم بخودم اومدمدی دست مجیافکارم غرق بودم کھ با گرما
   بھ دستم وارد کردی شد فشارکمینزد

  کردتی منو با خودش بسمت واحدمون ھدادی کھ متوقف شد مجآسانسور
  گفت؛ی با خوشحالستادی باز کرد خودش کنار ادرو

   عروس خانمدییبفرما-
   رو ھوا معلق شدمھوی وارد شدم قدم اولو گذاشتم کھ باخنده

  دمی کشجانی از رو ترس و ھیغیج
  درو با پاش بستدیمج

  د و مھربون باشھ انقد شادی مجکردمی فکرشو نماصلن
  شناختمشی خشن و اخمو می اافھی با قشھیھم
  دمی ازش ندی بدزی چی باھاشم جز خنده ومھربونی از وقتیول

   بودری نظی باھامی رومرد
 :  زدمغی جوفتمی منو چرخوند محکم گرفتمش تا ندی سالن کھ رسوسط

   افتادمدی مجیوااا-
 شدمی مدی داشتم ناامگھی دیچھ عجب بالخره اسممو صدا زد-
   تقال خودمو از آغوشش جدا کردم گلمو انداختم رو مبلبا

  دمی شو نداشتم دوباره نگامو ازش دزدرهی نگاه ختاب
   نگاش در حال ذوب شدن بودمی گرماری لذت بھم چشم دوخت زبا

 :  سکوت گفتمی راه فرار گشتم ،بعد از کمدنبال
 با اجازه موھا راحت شم نی از شر اخوامیمن م-

   بطرف اتاقمون رفتمبالفاصلھ
  ، زدم بھ درھی داخل اتاق درو پشت سرم بستم تکدمی پریوقت

 بود باز ی نشستم،موھامو با ھر بدبختنھی بلندمو جمع و جور کردم رفتم جلو آدامن
  کردم

خدا جوووون ... دی کردم دستم نرسشی لباسم ھر کارپی از پشت بردم طرف زدستمو
  ن کنم االکاریچ
  باز کنھپوی زدی مجزارمی نمرممیبم
 . نیی پادمی کشپوی بود زی ھر زحمتبھ

 خندم طرفی با پام پرتش کردم نیی پادمیلباسو کش. راحت شد المیخ.. پوووووووووف
 . گرفت

 شششششی رفت آخگمی تموم خستستادمی دوش کھ اری عجلھ خودمو انداختم تو حموم زبا
  رونی برم بخواستی چشمامو بستم دلم نمدهیچقد حال م
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 ،سرمو آروم از در چوندمی داشتم حولھ رو دور خودم پی از حموم احساس سبکبعد
 . ستی نشیآخ.. بردم رونیحموم ب

  رونی از حموم زدم بصدای و بآروم
   دنبالمھی کھ انگار کسدمیپوشی با عجلھ لباس مچنان

   شونمطرفی ختمی ردمی سشروار کشموھامو
 ...  بلندتر از ھمھ بودنی خدارو شکر ادمی پوشدی خواب ساتن بھ رنگ سفلباس

 فرشتھ ھی خوشم اومد شبیلی پام ،خنیی گشاد بود تا پانھی سری از زی تنگ بود ولباالتنش
  ھا شدم

   ندارهی ادهی فرارو خجالت فاگھی دالیخی باز بود اما بقمی و سرشونم
 ... ار خجالتو بزارم کنگھی گرفتم دمیتصم
 رونی و از اتاق زدم بایبالخره دلو زدم بھ در.. ستادمی افی لحظھ پشت در بالتکلچن
چشام . دمی تو دستشو دگاری شدم سقیخوب کھ دق... رو کاناپھ وسط سالن ولو بود دیمج

  گرد شد
   نگاش کردمکی کھ رفتم از نزدکشینزد

 .  لباش گرفتھ و چشماشو بستھ بودنی خاموش رو بگاریس
 دم؛ی رو لبم اومد ھنوز در حال تماشاش بودم کھ صداشو شنیلبخند

  عروس خانمیزنی مدی دی دارقی انقد دقویچ-
 : شدم صدامو صاف کردمدستپاچھ

 نیدی فکر کردم خوابنیستی ندمینھ من فقط اومدم د...ھان -
  دی چشماش ھمزمان با لباش چشماشم خندیای باز کرد غرق شدم تو درچشاشو

 ...  انقد جذابو خوشگل باشھتونھی مرد مھی چقد
  ینی بشیخواینم-

 فرود تی طرف خودش در نھادی کھ دستمو گرفت منو کشنمی اومدم بشکشی نزدرفتم
 . اومدم تو بغلش

محکم تو بغلش من فشرد . منو رو پاش نشوند از پشت دستاشو دورم حلقھ کرد نکھیھم
 و گفت؛

 .  شورهی از جلو تو چشام خای، ب کتری نزدای بیکنیچرا از دور نگام م-
 تاب نگاشو نداشتم بالفاصلھ بلند گھی شدم تو چشماش اونم ذول زد تو چشام درهیخ

 :شدم
 .. تشنمھ.... خوامی مییمن چا-

  با عجلھ طرف آشپزخونھ  رفتم برگشتم طرفشنکھیھم
 بلند شد گره کراوتشو شل کرد در آخرم نکھیھم.. لبش در اثر خنده کش اومده بود کنج
 ..  پرت کرد رو مبلرونی بدشیکش
 : ھمون لبخند گفتبا
  می رو دم کن باھم بخوریی تو ھم چارمی دوش بگرمیمن م-
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 اوھوم باشھ؛-
  ، شدمرهی خی آشپزخونھ نشستم ،فنجون بدست بھ نقطھ ازی مپشت

 رو ابرام کنمیاحساس م... می االن زنو شوھردی منو مجیعنی تو شک ھستم ھنوزم
 ... گرفتی خندم مییجورای ھمش شھیاصلن باورم نم

 .  بلند شدم فنجونشو بر دارم اومدنکھی ، ھمادی سرد شد چرا نمشیی بابا چایا
   کھ درو گردنش بود موھاشو خشک کردیکی کوچی با حولھ ازی پشت منشست

  برھنھ بود، آب دھنموقورت دادم، فنجونشو برداشتم کھ گفت؛باالتنش
 ؟!!! بخورمخوامی میبریکجا م-
  آخھ سرد شده-
 : لبخند ادامھ دادبا
  خورمی منوی خوبھ ھمزمی عزنیبش-

 ی از موھام ور رفتم ھی با لبخند جوابشو دادم ، دوباره نشستم سرجام ، با تره امنم
 :  شد تو چشامقی دقرهی خدی کھ مجچوندمیپیدور انگشتم م

 ؟!! یکشیچرا انقد ازم خجالت م-
  حفظ کردم ؛مویخونسرد. حرفو زد شوکھ شدم نی اھوی نکھیاز
  شمی معذب منی لباس ندارنمیبیچون ھر وقت م-

  خنده ،؛ری زد زبلند
 ی مثل من بگرددی ،تو ھم بامینجوری تو خونھ اشھی من ھمی عادت کندیخوشگلم با-

  ،پسندمی مشتری بینجوریراحت و آزاد من ا
   زدی چشمکی با بدجنسبعد

 بودم واقعا مردا دهی نددوی مجی رونی بگم تعجب کردم ای چدونستمی واقعا نمگھید
   ھستنیبیموجودات عج

 د؛ی بلند خنددوباره
  ، تعجب دارهی تو فکر جایچرا رفت-

   دختریشی می خوردنیلی خیکنی تعجب مینجوری ایوقت
   گرد شدچشام
   خوردم اوووووق چقد سرد شدهمویی قلوپ از چاھی گرفت خندم

 ؟.!! زمی سرد شده برم دوباره برتونیاگھ چا-
 می خستم بھتره بخوابیلینھ بسھ خ-

  ؟!!یبندی مگھ من چن نفرم کھ منو جمع مدرظم
 خودش زودتر رفت طرف دی ادامھ حرفشو نگرفتم رنگم پرگھی خوابو کھ برد داسم
  اتاق

 شوی اصال آمادگزی شدم لرزش دست وپام ھم اضافھ شد کالفھ نشستم پشت مسست
 ؟!!! کنم کارینداشتم پوووووووف حاال چ

  قدم زدم ھنوزم دلشوره داشتمی کمییرای طولش دادم تا خوابش ببره رفتم تو پذکمی
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 ...  آخھی خجالتو بزار کنار تاکدی مھشگھی بس کن داه
 دهی اونور تخت دارز کششییییی باز کردم اول سرمو بردم داخل آخصدای اروم و بدرو
  بود

 شی نگاش کردم ،آخرهی انگشت بھ دھن خھی وارد شدم ،رفتم طرف تخت چن ثانآروم
   راحت شد خواب خواب بودالمیخ
 محتاطانھ کاراموانجام یلی خدمی سروصدا مالفھ رو کنار زدم آروم دراز کشی بیلیخ
 ...  بشھداریادم کھ مبادا بد

 بدون تکون خوردن سرجام اروم قرار گرفتم چشامو بستم کم کم ومدی خوابم مانقد
  خواب اومد سراغم

 . .  شد بخواب رفتمنی سنگچشمام
 بودم بھ دهی پھلو بھ اون پھلو کردم کمرم درد گرفتھ بود از بس خوابنی ازخودمو

   بخودم دادیزحمت بلند شدم کش و قوس
 خجالت گھی گرفتم دمی نبود از امروز تصمدی از مجی خوب نگاه کردم خبراطرافمو

 ... نکشم
   اما شکمم اجازشو نداد خب گشنم بودرمی خواست برم دوش بگدلم
 ..  چسبھی صبحونھ مفصل مھی ھمھ خواب نی ازبعد

   کردمشی اراکمی بعد ازشستن دست و صورتم یی طرف روشورفتم
   موھامم باالسرم جمع کردمدمی پوشدی سفی با شلوار راحتییموی تاب خوشگل لھی

   نبودی خبردی از مجدمی طرف آشپزخونھ ھمھ جارو سرک کشرفتم
   گذاشتم تا دم بکشھیی چاھی تو آشپزخونھ نشستم بالخره بلند شدم کمی

   اشغال بودشی بود گوشدهی فای باھاش تماس گرفتم بی سراغ تلفن ھر چرفتم
  رهی با خنده وارد شد رفتھ بود نون بگدی باز شد مجدر
  دیخندی کھ ھمش مدیحرفی می داشت پشت گوشی با کدونمینم
   و از کنارم رد شددی نون رو داد دستم خم شد صورتمو بوسدی من کھ رسبھ

  زدی ولو شد رو مبل فک کنم با دوستش حرف مرفت
   شدم بھش با اشاره ابرو بھم فھموند کھ برم آشپزخونھرهی لبخند خبا
 . دی سر رسدی کھ مجدمی صبحونھ رو چزی عجلھ رفتم تو اشپزخونھ مبا
 نی باشھ اما مھربونتر ازری ازم دلگدی شاشبی بخاطر دکردمی پشت بغلم کرد فک ماز

  حرفا بود
 :  گوشم زمزمھ کردکنار

  ی شدزی سحرخریصبح بانو بخ-
  شدم تو چشماش؛رهی مھربون خی لبخندبا
   زودتر شروع کنمموی روز زندگنی با آقامون اولخواستمیم-

  شد ؛قتری عملبخندش
  یچرا زودتر مال من نشد-
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   نگاش کردمجیگ
  داد؛ادامھ

  ؟؟داری بای االن خوابم یعنی کردمی زودتر تجربھ منویری شی روزانی کاش ایا-
 ... می کنار ھم داشتھ باشوی خوبی روزھامیتونی ما مست،ی نری تجربھ از االنم دیبرا-

  محکمتر تو آغوشش فشرد؛منو
  منکھ از خدامھ تموم لحظاتمو با عطر وجود تو معطر کنم-

  ،می کردلی می بود با ھم صبحونھ رو با خنده و شوخمونی شروع زندگنی بھتراونروز
  بچھ ھامونی خوب برام گفت از نقشھ ھا و حتی و روزاندهی از آدی ،مجمیدی خندمویگفت
... 
 ؛ 
 
  مامان بگوشم خورد؛ی کھ برداشتم صداوی رنگ تلفن بخودم اومدم گوشی صدابا
 زم؟؟ی عزیالو سالم دخترم خوب-
 . ،؟نیسالمممم مامان جون خوبم شما چطور-
  ؟؟؟یمن خوبم مادر تو بگو چطور-

 :  گرفتم خندمو خوردممنظورشو
  راحتالتی خخوبم مامان-
   مادر االن زنعمو و مونا اومدن طرف خونتونگمیخب خدارو شکر ، م-
 
  چرا ؟؟؟-
   براتون صبحونھ آوردن -
   مامانمیآھاااان اما ما صبحونھ خورد-
   مادری رو حتما بخوریاواااا خاک عالم چھ زود ، پس کاچ-

  رمی کردم جلو خندمو بگی سعیلی خندم گرفت خدوباره
  الوو الو...  دی مھشیکجا رفت-
 :  کنترل شده گفتمی خنده ابا
   راحتالتونی خخورمیباشھ حتما م.... شنومیم... مامان نجامیھم-
  خداحافظ دخترم... قربونت بره مادر -
 . .. خدانگھدار-

 سرم تازه رهی لباس بھتر بپوشم خھی گرفتم می از قطع تماس رفتم تو اتاقم تصمبعد
  عروسم

   شددای پدی کھ سرو کلھ مجگشتمیلباس مناسب م دنبال داشتم
 ؟یکنی مکاری چیدار-
   لباسمو عوض کنمخوامیم-
  یخوایکمک م-
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  اوھوم... ام -
   لبخند اومد کنارم مشغول شدبا

   و مقابلم گرفتدی کشرونی کوتاه بدی لباس سفھی گشتن ی از کمبعد
   قشنگ بودیلیخ
  یشی فرشتھ ھا مھی بپوش شبنویا-
  پوشمی منویباش ھم-

  ستادی کنارم انھی دست بھ سدی مجی گرفتم نگاش کردم وللباسو
   لباس عوض کنمخوامی مرونی بی بریخواینم-
   ندارمیخب عوض کن من بتو کار-

 :  گرفتخندم
  رونی برمی بمون من منجای تو انطورهیععع کھ ا-

 :  با لبخند گفتدی کنارش رد شدم کھ بازومو گرفت منو بطرف خودش کشاز
 می ببریضی فھی بزار ما ھم ایحاال کوتاه ب-

 ...  رو لبش اومدی بدجنسلبخند
 :  تر شدقی خنده اروم ھولش دادم کھ خندش عمبا
   حاالیکجا بود-
  گھی لباسمو عوض کنم دخوامیخب م-
   خب زود باشیلیخ-

  کردی شدم بھش کھ دست بھ کمر با خنده نگام مرهی دلبربا خی ولم کرد با لبخنداروم
  سرشو نگاه کردم گفتم ؛پشت

  عع سالم زنعموووو-
   بالفاصلھ برگشت بھ عقب کھ منم از فرصت استفاده کردم و پا گذاشتم بھ فراردیمج
   کھ گول منو خورده بود با حرص دنبالم اومددیمج

  شباعجلھ رفتم تو سالن کھ از پشت منو گرفت تو بغل 
   باز شد اول مونا بعد زنعمو وارد شدنی کھ در وروددمیخندی دومون مھر

  نای داشتن ادی زده و شوکھ نگاشون کردم مگھ کلخجالت
   جدا کردمدی خودمو از مجبسرعت

    وضعمو مرتب کردمسرو
 د؛ی بھ پشت گردنش کشی دستشیشگی با خنده طبق عادت ھمدیمج

 نی خوش اومدیبھ بھ سالم مادر و خواھر گرام-
   بطرفشوت رفتبعد

  رفت و بغلش کرددی طرف مجیی  با خوشروزنعمو
 کردی لبخند بدجنس نگامون مھی ھم با مونا

   لنگ ابرومو دادم باال چپ چپ نگاش کردمھی
  خند گفت؛شی نبا
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 واست خوب یستادی؟ چرا سرو پا ا!!! گذرهیبھ سالم زن داداش ، چھ خبرا خوش م-
 .. میا حاال حاالھا ھست منی بفرما بشستین

  لب گفتم ؛ری از رو حرص زدم و زیلبخند
   مونایری درد بگیا-

 . دمشی بغلم کرد منم بوسی بسمتم اومد با مھربونزنعمو
 . ای بیعنی رفت طرف آشپزخونھ بھم اشاره داد مونا
   بود کھ آورده بودییزای چدنی ،مشغول چواری زدم بھ دھی تکنھی دست بھ سرفتم
 ون لبخند بدجنس رو لبش آشکارشد؛ ھمباز

 ؟!! ی نداریزی چی دردیستادیھاااان چتھ چرا ا-
   درد کجا بودیزنیچرا حرف مفت م..خفھ -

 گروی شب اول ھمدستمی نای مقل بعضدی پددی ھول و ندی ازون عروس دوماداما
  میبخور
  با ھمون لبخند مسخره ادامھ داد؛ستادی بھ کمر ادست

   بود مثالیاز بعضعا منظورتون ک-
 :  بزور نگھ داشتملبخندمو

 ...  شکمشون باد کردی تو دوران نامزدگمی رو میی ، ھمونادوننیخودشون م-
   خندهری نتونستم خندمو نگھ دارم زدم زگھید

  ھم کھ خندش گرفتھ بود گفت؛مونا
 کاری چشبوی دمنیحاال بگو بب... شمی نمیکی تو فیبخدا حر...مررررررگ،مسخره -

  ؟؟یکرد
 .. می خستھ بودیلی خییم،خدایدی راحت خوابمی نبود انجام بدی کاریچیھ-
 .  نرفتھزادی بھ آدمزتی چچی کھ ھدی مھشیری بمیا-
   واسمونی آوردی چمیحاال بگذر-
 شبیاالن اگھ اون غلطو د.. ی بخوری کاچی نداراقتیل.. کوفت آوردم واست یچیھ-

 .. یکردی کوفت منوی ادادمی میانجام داده بود
 ی داشتی شبکارشبی ددونمی الزمتھ چون مشتری رو خودت بخور بیھمون بھتر کاچ-
 
  مونا ھم کھ خندش گرفتھ بود گفت؛دمی خندیکل
 ..  داداشمچارهی بابا کم آوردم بمیتسل-
 ..  داداشم نھ ،بگو خوشبحال داداشمچارهیب-

  داد زد؛دی کھ مجرفتی مییرای خنده ھامون تا پذیصدا
  ،نمی ببنییای باھم شما دوتا بنیگی میچ-

  ؛ییرای ھمراه خودش برد تو پزدی دستمو کشمونا
 . گھی بھت مدی نبود داداش حاال شب مھشی مھمزیچ-
   آرنجم زدم تو پھلوشبا
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 : دمی کھ صداشو شندمی نگامو دزددمی کوچلو خجالت کشھی. کردی با لبخند نگام مزنعمو
 . می مزاحمشون نباشنی ازشتری مادر بزار تنھا باشن بگھی دمیپاشو مونا بر-
:  
 

 : گفتطنتی با شمونا
 .  کھ دست گلو آب ندادنناھمی انجای امی اومدمیدی ھمھ راھو کوبنی ای بابا الکیا

  اااااای حی بنیییییھ...  وا موند دھنم
  یبتوچھ فوضول:  گفتمزود

   خندهری زد ززنعمو
  ؛دگفتیمج

 .. عھ عھ مونا زود برو اون چاک دھنتم ببند-
  با حرص گفت؛مونا

  ای نگیزی موقع بھ زنت چھی لیزن ذل-
  کنج لبش گفت؛ی با خنده ادیمج

  رسمی خانم کوچولو رو ھم منیحاال بھ موقعش حساب ا-
  ؛مونا

   فرصتھنیآره داداش امشب بھتر-
  دادم بطرف در ؛ھولش

   شد خدافظرتی دیزنی چقد فک مگھیبرو د-
   نکن رفتمرونمی خب حاال بشیییا-

   رفت آشپزخونھدی از رفتن زنعمو و مونا مجبعد
   شدمرهی شده خدهی چی پر از خوراکزی بھ مستادمی رفتم کنارش امنم
  رو برداشت گفت؛ی ظرف کاچدیمج

 ؛؟؟؟یخورینم-
  اوااااا نوچ-

   کردی بلندخنده
  خورمی خب خودم میلیخ-

  گفت؛طنتی با شی ولارومتر
  شھی مادی زورم زشمی متیدرعوضش تقو-

  معمول چشام گرد شد با خجالت گفتم ؛طبق
   نگوووودیعع مج-
   بازم صدام کنزمی جوووووونم عزیا-

 سرشو تو دی بطرف خودش محکم بغلم کرد گونمو بوسدی منو کشھوی گرفت خندم
 استخونام در حال خرد  منو محکمتر بخودش فشرددی کشیقیگردنم فرو کرد نفس عم

  شدن بودن ، منو رو دستاش بلند کرد برد طرف کاناپھ
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  زد زمزمھ کرد؛مھی خوابوندم رو کاناپھ خودشم روم خاروم
 !حاال از کجا شروع کنم ؟؟-
 ؟،؟!! کھ از کجا شرو کنم ی چیعنی... ؟ !!! یچ....  ھاااان -
  گفت ؛دی بوسمویشونیپ
 ...  مزتو بچشمخوامی ندارم فقط متینترس خوشگلم کار-

  دمی بھ دندون گرفتم ، نگامو ازش دزدلبمو
 برد و بو کرد ھمزمان چشماشم بستھ شینی از موھامو تو دستش گرفت بسمت بی اتره
 دی بھ مجیکی ھمھ نزدنی از ازدی موھام گرمم شد قلبم بشدت میسرشو فرو برد ال..شد 

  در حال سکتھ بودم
 دی خودش عقب کشی اروم ھولش دادم کمنشیاد دستامو گذاشتم رو س بشماره افتنفسام

   خمار نگام کردییبا چشما
   تو چشماش زل بزنمشدی مشرمم

 گرمش بھ صورتم برخورد ی نفساکھی طورکی نزدیلی آورد خکمی نزدصورتشو
  کردیم

   خود بخود بستھ شد تموم وجودم بلرزه در اومدچشام
 بجاش احساس کردم یاس کردم اون لرزش متوقف شد ول لباشو کھ رو لبام احسیگرما

   رو تجربھ کردمیرو  ابرام حس خاص
 ..  اری بوسھ نیاول

 ...  تجربش کردمبالخره
  زنمی را بھ چشمانت قفل مچشمانم

 
  را بھ انگشتانتانگشتانم

 
 ...  کنمی آسمانی و با بوسھ اای بحال

 
 

 ناشناختھ ی حسھی ی ولزدی لذت ،خواستن و خواستھ شدن تو تموم وجودم موج میاحسا
   شدن در من رخنھ کرده بودیکی و یکی نزدنیمانع ا

   فرود آورده بودمی ھام،و پس زده شدنش سر تسلیمتی مرد من در برابر نا مالیول
 م؛ی ھمون کاناپھ بخواب رفتی عاشقانھ روی و حرفای عشق بازی از ساعتبعد

 
 . می رو گذروندیادموندنی شاد و بی روزاگذرهی ممونی ھفتھ از عروسدو
 و ھای خوبشھ کھ با کم کاری از خصلتایکی نی مھربونو با گذشتھ،واشھی مثل ھمدیمج

 ... کنھی ھام  مدارا می توجھیب



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان           رمان معشوقھ من

 104 

 دختر بودنم جدا شم رو یای از دننکھی ای ھنوزم آمادگی باھاش نرمتر شده ولرفتارم
  ندارم

 ھمھ کارھا دی مجمی بھ رفتن ماه عسل گرفتمی دو ھفتھ تصمنی از پاگشا شدنمون تو ابعد
 ..  رفتن بھ سفرمون آماده کردهیرو برا
 مفصل آماده کنم اما ی غذاھی داشتم واسھ ناھار می حوصلم، تصمی کسل و بکمی امروز

  حالمی بیلیخ
 نظر ریولو شدم اطرافو از ز tv ی رو کاناپھ روبروختھی بھم ری با وضعکالفھ

 ... رفتیگذروندم دست و دلم بھ کار نم
 .  بخودم بدمی تکونھی دی بانمی بخاطر شوھر نازنیول

 ... شھی نمینجوری خونھ جور کنم ای خدمتکار واسھ کاراھی دی بااووووووف
 ، سرحالم کنھتونھی دوش مھیاول از ھمھ  

 زمی دوش و درآخرم خوشگل کردن واسھ شوھر عزھی بعد کنمی ،اول غذا رو آماده منھ
... 

  دمی ازدست دادن وقت بسمت آشپزخونھ دوبدون
 ، کردمسی برنجو خاول
 دست پختم خوب ی نکردم ولی خونھ خودمون آشپزنکھی باا،ی شروع کردم بھ آشپزبعد

  بود خالصھ بدون وقت تلف کردن دست بکار شدم
آسون واسم بود چون بدون فکر کردن و  راحت و نھی گزنی پلو با مرغ اولزرشک

 .  شدیفسفر سوزوندن زود آماده م
 خچالی ظرف ساالد داخل ی سلفون رودنی کردم بعد از کشنی رو ھم تزئساالد

 ،گذاشتمش
 ...  فراموش نکرده باشمیزی نظر گرفتم تا چری شستم اطرافمو خوب زدستامو

  ، شدهیی دخترت چھ خانم کدبانونی ببای مامان بیی آماده شد ، کجای ھمھ چخب
 ..  منو ھنوز آماده نشدمادی عشقم مگھی ساعت دھی یییییی نگاه کردم، ووووووساعتو

  ، طرف حمومدمی سرعت باد دوبھ
 دمی کشرونی لباسامو بنی از خوشگلتریکی ،رونی اومدم بعی سری آب بازیبعد از کم 

 ...  نازهیلی ،خ جلو خودم گرفتم ،اوووووم معرکھ ستنھی آیو روبرو
  ،دمشی پوشبالفاصلھ

  انتخاب کردمدیرسی زانوم می تا باالشی ،کوتاھری از جنس حری لباس صورتھی
 نی ھمھ لباسام ابای گشاد،تقرکمی نھی سری معمول از قسمت باالتنھ تنگ و از زطبق
 ...  بودیمدل
  ، زدم و انداممو خوب نگاه کردمی چرخھی دمشی پوشیوقت

 . دادی نشون مشھی از ھمباتری رو زدمی بلندو کشی کوتاھم پاھادامن
   آماده کردمشی آرای بعد از شونھ زدن موھام خودمو برانھی نشستم جلو آزود

   کردمادهی و ناز رو صورتم پحی ملشی آراھی و با ظرافت قی دقیلیخ
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 ی قبل برای امروز نسبت بھ روزاکردمی رو داشت احساس می برق خاصھی چشمام
  ، رو  دارمیشتری بی شدن آمادگیکی

 حس ھی دلھره و ترس ، ی ھمراه با کمنی اضطراب دلنشھی تو دلم نشست یبی عجذوق
  ،خوردی بھ استرس تھ دلم وول مختھیلذت وآم

  ،دادی چشامو خمارتر نشون می از رنگ توسی و ھالھ ای صورتھیسا
 .  کردمسرهی کار چشامو ملی خط چشم و رھی با

  ، کردلی تکمشموی خوشرنگ آرای رژ صورتھی رژگونھ و ھی آخر در
 . دمی پوشموی ال انگشتی صورتیصندلھا

  ، بدو رفتم طرف آشپزخونھبدو
  دمی قابلمھ مرغ رو بلند کردم بو کشدر

  ، چقد گشنم بودیی عجب بوھووووووم
   تو وجودم نبودی و خستگی حوصلگی از بی خبرگھید
   منتظر اومدن عشقم بودمصبرانھیب

  رفتمی نشستن رو نداشتم ھمش راه مزرهی شارژ شده بودم ،طاقت یحساب
   موقع اومدنش بودگھید

 ... دنی مرغ بودم کھ آقا سر رسکھی تھی سر بھ غذا ھا زدم در حال خوردن ھی دوباره
   ، بھ سرفھ افتادمنگی ھول شدم قاشق تو دستمو پرت کردم تو سدی کلی صدادنی شنبا
 از نویی دادم پاکمی خودمو جمع و جور کردم بعد از صاف کردن گلوم دامنمو کمی

 رونیآشپزخونھ زدم ب
 حالی بفشوی کتش رو دستش بود کدیباری از صورتش می لبخند رفتم طرفش ،خستگبا

 سرشو زم،ی گفتم سالم عزی ، ھنوز متوجھ من نشده بود ،وقتیانداخت کنار جا کفش
  ال آوردبا
 ی تو چھرش جاشو داد بھ لبخندی ابروھاش باال رفت خستگتی وضعنی من تو ادنی دبا

  ، و مھربوننیدلنش
   پامو با لبخند خاص خودش  برانداز کردسرتا
  گفت؛رای گی و نگاھقی عمی انداخت رو مبل ، آغوششو برام باز کردبا لبخندکتشو

 .  منی زندگنجای اایسالم معشوقھ من ، نفس من ب-
 تو دلم موج زد با لبخند بطرفش پرواز ی ذوق و دلتنگدی مجنی دلنشی حرفادنی شنبا

  ،کردم
 می زندگی ملودنی قلبش بھتری صدانشی انداختم تو بغلش سرمو گذاشتم رو سخودمو

  ،شده بود
   تپش قلبش گوش سپردمی بستم با تموم وجودم بھ صداچشمامو

 نی بیقی سرشو خم کرد و نفس عمدیچی پفمی و ظرکی مردونشو دور کمر باریدستا
  دیموھام کش

  از قبل زمزمھ کرد ؛داتریش



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان           رمان معشوقھ من

 106 

 موقع شھی ھمدی ،مھشمی ھمھ زندگی خانمم شدخوامتی میلینفسم بھ نفسات بنده ،خ-
 از ی دونی ، نمی بخندشھی ازم استقبال کن دوست دارم ھمینجوریورودم بخونھ ا

 ھمش رونی برم بخوادی دلم نمگھیصبح کھ رفتم تا االن چقد دلم برات تنگ شده د
  ، کنار تو باشمخوامیم

  بلند کردم نگامو بھ نگاه مھربونش دوختم ؛سرمو
 ؟!! دیمج-
  زمیجان دلم ، بگو عز-
 من گشنمھ؛-
 
 .  منو رو دستاش بلند کردشی خنده ، با تموم خستگری زد زھوی مکث کرد کمی

  ،  رو مبل منو ھم نشوند رو پاشنشست
   واسھ غذارونی بمیخب بگو خانم خوشگلم بر-

  گفتم؛زود
  اوااا نوووچ ، غذا پختم-

  سر داد، دو طرف صورتمو گرفتی اخنده
  آورد گفت؛کمی نزدصورتشو

  بخودش داد ،سپس ادامھ داد ؛ی تکونھیبھ بھ خانم نازم بالخره -
   گشنمھیمنم حساب-

    از لبام گرفتیقی لباش بوسھ عمنی لبامو محکم گرفت بھوی بعد
 داد و تی بالخره رضاھی خودمو ازش جدا کنم رو نداشتم ، بعد از چند ثاننکھی اقدرت

  لبامو ول کرد
   گرد شده دستمو گذاشتم رو دھنمیی لبام از لباش جدا شد با چشمانکھیھم
 : خمار گفتیی خنده و چشمابا
   خورمتای نکن میچشماتو اونجور-

  نیی براش نازک کردم، از رو پاش اومدم پای چشمپشت
 : دی کمرمو محکم گرفت منو بطرف خودش کشباز

   نشدمری ،من ھنوز سدی مجدونھی یکیکجا -
 :  گفتمزدمی مشت منشی خنده تقال کردم و رو سبا
  ولم کن منم گشنمھ خب غذام سوخت-

 بھ ستی ول کن ننی تو بغلش ، نبابا ادی منو کش ، دوبارختی موھامو بھم ردی بوسگونمو
 ...  کم مونده بخوره منوگھی دنھی ھمیمردا رو بد

   سمت آشپزخونھدمی از دستش خودمو خالص کردم دوبزور
  کشمی منم غذا رو میگریتا تو دوش م-
 : گفتیحی با خنده ملشدی بلند منکھی انیح
   خجالتای میحاال ما شام بخور-
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 : لب گفتمریز
   منو بخوراینھ تو ب-
  خورمیتو رو ھم بھ موقعش م-

  چشام گشاد شددوباره
  ؛گفتم

  ؟!! یدی شنششششیا-
   اش رفت ھوا ، سرشو تکون داد رفت طرف اتاق خوابمونقھقھ
   بسرعت رفتم  سمت آشپزخونھمنم
 بھم ، بالخره اون دمی دستامو کوبی با خوشحالزی شدن رو مدهی غذا و چدنی از کشبعد
 ...  در اومدخواستمی کھ میزیچ

  رو با دستش زد باالشیشونی رو پسی خی جذاب وارد شد موھای با لبخنددیمج
 ،دستشو بطرفم دراز کرد 

  ،منو نشوند رو پاشکشی نزدرفتم
 رو پاش دی منم بامی بشقاب غذا بخوردھی قاشق تو ھی عادتمون شده بود با گھید 
 ،شستمیم
 .  دو سھ تا تو دھن منذاشتی قاشق غذا تو دھن خودش مھی
  می غذامونو خوردی خنده و شوخی کلبا

 :  گفتمیی خوشش اومده بود،  منم با کمال پرویلی کرد خفی از دستپختم تعری کلدیمج
 حرفا نی ازشھی دلتو صابون نزن امروز منو جو گرفت غذا درست کردم ھمیخودیب-
 ... زارمی برنامھ ھا منجوریست از اونم اگھ دلم خواباری ی ، گفتھ باشم ھفتھ استاین

 : گفتی رفت باال با لبخند بدجنسابروھاش
 غذا ی روزا بجاھی بقی ولی رو خوب اومدباری ی خب باشھ چھ بھتر اون ھفتھ ایلیخ-

 ... چسبھی مشتری بینجوری اخورمیتو رو م
 ...  داره آقانشی تو آستیزی چھی گمی من می ھر چی خانم کم آورددی مھشی رفتم ،ذکوا

 :  خودمو لوس کردم گفتمکمی زدم یلبخند
  ی منو بخورادیدلت م-
   شدالتیخی بشھی مگھ میکنی می دلبرینجوری ایآره وقت-

  دمی لپشو گرفتم کشدمیخند
  ایدینکن بچھ کار دستم م-

  نیی پادمیبالفاصلھ از رو پاش پر!!!!  ی چھ کارجاااانم
 :  گفتمدستپاچھ

  بشورممن برم ظرفارو -
 تو جمع کردن ظرفا کمکم کرد ،بعداز کمک بھ من واسھ استراحت بھ اتاقمون دیمج

  رفت
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 خوشرنگ دم کردم یی چاھی آشپزخونھ ،ی بعداز جمع و جور کردن ظرفا و کارامنم
  دیدوباره رفتم سراغ مج

 
    بود ساعد دستشو گذاشتھ بود رو چشماشدهی رو تخت دراز کشدیمج
 دمی موھاش کشی ال بھ الی خستھ بود ، نشستم کنارش دستیلی کنم خدارشی بومدی ندلم
   بودمششی عاشق تھ رشھی بھ صورتش ،ھمدمیرس

 ای حس دننی  لذت بخش تری ولکردی متمی اذششی تھ ری زبردیبوسی منو می وقتنکھی ابا
 .. ختیریرو تو دلم م

 
 بم ییروم با صدا آدی بروم پاشی افکار خودم بودم کھ چشماشو باز کرد لبخندغرق

 زمزمھ کرد؛
 ؟؟!!!یکردی فکر می بھ چی ،داشتمیفرشتھ زندگ-

 بھ ی طرف شونم دستھی ختمی موھامو رمی ھم قفل کردی گرفت پنجھ ھامونو الدستمو
  گفتم ؛دمویصورتش کش

  کردمی فکر ممیداشتم بھ مرد زندگ-
 : شد آروم برام خوندقتری عملبخندش

 
  جھانم رای باشدلبرم

 نم ی مـتیفدا
   از  تو جانمی نگاھبا

 نم ی متیرافدا
  وـوانی زھره و الیخیب

 شانھ ل
  من شـــــو آسمانـــــم راماه
 نم ی متیفدا
 

   برھنھ و مردونشنھی بستم سرمو گذاشتم رو سچشمامو
 ..  قلبشی شده بود، گوش کردن بھ صداامی قسمت آغوشش ھمھ دننی عادتم شده ،اگھید

 ارهی از خانوادم بھم فشار می و دوری دلتنگای کنمی میقراری و بیتابیکھ ب مواقع یبعض
 و زارمی منشی و سرمو رو سکنمی لباسشو باز می خودم دکمھ ھابرمیبھ آغوشش پناه م

 ... سپارمی گوش مامی دنیقی موسنیبا جون و دل بھ آرامبخش تر
    تو وجودم رخنھ کردی اون حس رخوت و سستدوباره

   چشمام خمار خواب شدکردی می آروم با موھام بازدیمج
 .... می زندگی ملودنی ھمراه با بھترخوادی خواب آروم و دلچسب مھی دلم

 :  لب زمزمھ کردمری زآروم
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  بـارانیکم..... باشـد نی گمـانم بھشت ھمبھ

 ....  من و تمـام آغوشتیانـدک
  می شدی گرم صحبت و خنده و شوخمونیی کردن چالی استراحت و می از کمبعد

  میدی و خنده کشی دست از شوخدی مجی گوشی صدابا
  دی صحبت با شخص پشت خط دوباره کنارم دراز کشقھی بعد از چند دقدیمج

 ؟؟!!! بود یک-
  جون بود امشب مارو دعوت کرد خونشزیعز-
: 
 
  نشستم ؛ی خوشحالبا
   تنگ شدهزیآخ جون چقد دلم واسھ عز-
  ی اجازه موندنو نداریدونی ،خودت می شب بمونی اونجا اصرار نکنیباز رفت-
  گفتم ؛ی ناراحتبا
   منم کنارشون باشمخوادی دلم مموننیاما امشب دخترا م-
  ی شبا بغل شوھرت باشدی بای شوھر دارگھی من تو دزی ،عزگھینووچ د نشد د-

  ششششششی براش نازک کردم ، ای چشمپشت
  ،  حالش گرفتھ شدهکمیکوت احساس کردم  سی از کمبعد

 ؟؟؟!! تو فکر ی چرا رفتشدیچ-
 د؛ی شد تو چشمام ناقافل ازم پرسرهی خدی بھ موھاش کشی رفت تو ھم دستاخماش

  ی از کنارم تکون بخوریامشب حق ندار-
 ،!!!! دفعھھی چش شد نی تعجب نگاش کردم ابا

 : ادامھ داددیمج
 مخصوصا اون ی دوست ندارم طرف اونا برچی ھم ھستن ھنایامشب خانواده خالت ا-

  ؟؟؟یدینامرد فھم
   زل زدم بھشری تو ھم رفت دلگاخمام
 گفت؛

  ی کھ ازت خواستم رو قبول کنوی کاردوارمیام-
  گفتم ؛ی ناراحتبا
 نوی ازش ،الزم بھ اخطار نبود ازارمی ، من خودم بی فک کردیدر مورد من چ-
  یبخوا تر ازم می مالیتونستیم
 کھ دستمو گرفت منو نیی پاامی از رو تخت بخواستمی اخم ازش رو برگردوندم ، مبا

 :  شدهی عصبانینجوری ادمی بار بود دنی اولیبسمت خودش چرخوند ،برا
 ازون نامرد ی اسمی حتای ی حرفمی تو زندگخوامی حرف اول وآخرمھ، اصال نمدیمھش-

 ازش یتونی جلو خودمو گرفتم تا نزنم لت و پارش کنم پس تو ھم تا میلیبرده  بشھ ، خ
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 دلم ی اگھ بھ منھ کھ حتی باشخوامی امشب اونجور کھ من مخوامی کن ، ازت میدور
 ...  جمع کنحواستو  پس خوبنھی ببتوی سای حتخوادینم
 بودم صورتش از شدت خشم قرمز شده دهی نددی تو وجود مجکجای ھمھ نفرت نی ااز
   شدمرهی بزنم با تعجب بھ حرکاتش خیود ،جرات نکردم حرفب

 شروع کرد بھ دود ی روشنش کرد عصبرونی بدی کشیگاری سنیی رو تخت اومد پااز
  گاریکردن س

 ....  بخورمیی رفت چاادمی شد با خودم گفتم چرا خی ممونیی چای رو فنجوناچشمم
 نشستم و بھ لبام نھی وقتھ کھ حاضرو آماده جلو آیلی منو بخودم آورد خدی مجیصدا

   ندهری گدی محال بود مجدمی کھ من بھ لبام مالی رژ قرمزنی شدم دو دل بودم با ارهیخ
 ... یالیخی حال بازم خودمو زدم بھ بنی ابا

 رفت تو ھم با حرص کبارهی رفتم کنارش نگاش افتاد بھ صورتم اخماش بھ بھ یوقت
 : گفت

   مقدار کمھھی رژت یکنینم فکر زمیعز-
  بغض گفتم ؛با
  ی مگھ بھم اعتماد نداریختی چرا بھم ردی مجھویتو چت شد -

 مکث بازوھامو تو دستاش ی بعد از کمدی موھاش کشی الی اومد کالفھ دستکمینزد
 :آروم فشرد و گفت

 اصلن دلم کنمی می قاطھوی ادی می اسم اون لعنتستیببخش خانومم دست خودم ن-
 ی نشو من خودخواھم تو فقط مال منریتو ازم دلگ... کنم کاری چنھی تو رو ببخوادینم
 دی مھشستمی نی ھمون نگاه اولم حرومشھ راضی بخدا حتفتھی نگاش بھت بی حتزارمینم
 ...  بدوننویا
 .... شدمی اون بودم انقد خودخواه می منم اگھ جاکنمی آروم شدم درکش مکمی
 ای دننی اون انگار تو ای بودم تو صورتش ولرهی، من خ دستمال رژلبمو پاک کردبا

  دیکشی لبامو با دستمال محکم مشیشونینبود با اخم رو پ
 دم؛ی اخم نالبا
   شدزی بسھ تمی لبامو کنددی مجیواااا-

 بروم زد منو تو آغوشش جا داد لباشو ی لبخند خستھ ادی پررونی خودش بیای دناز
  لبم آورد زمزمھ کرد ؛کینزد

   نشدهزیھنوز اونجور کھ بخوام تم-
 بالخره قھی کردم بعد از چند دقشی منم ھمراھدی کششی لباش تموم وجودمو بھ آتیگرم

 .... می رفتن آماده بشی داد تا براتیرضا
   بودی حرف مشغول رانندگی تموم طول راه ساکت و بتو

 خانوادم دنید واسھ می زودتر برسکردمی حوصلم سر رفتھ بود ھمش خداخدا میحساب
 ... کردمی میلحظھ شمار

   جونزی سمت خونھ عزدمی دوی با خوشحالمیدی رسیوقت
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 دم؛ی شنسوی مھدی کھ زدم صدازنگو
 ؟!!! وقت شب نی اھیک-
   مشت زدم بھ درھی
  دی مھشگھیباز کن خنگول منم د-
  شناسمی نمدیبرو خانم مزاحم نشو من مھش.....  دی ؟؟؟؟؟؟ مھشیچ-
  باز کن نکبت دستم خستھ شد-
   جلوم ظاھر شدسی در باز شد مھدھوی
   حوالھ کرده مزاحم نشوگھی دی جاتویبرو خانم خدا روز-

 :  دادم کنار و گفتمھولش
 ی اورده واسھ شوخریگمشو دختره خنگ وقت گ-

 :  رنگ عوض کرد و گفتدی مجدنی با دسی وارد شد کھ مھداالای ھی با دیمج
 ...  داخلدیی جانم بفرمای نکردی چرا از اول خودتو معرفیی جونم تودیاوااا مھش-

 :  گرفت گفتمخندم
  ی بودیعجب موز مار-

 :  دم گوشم گفتاروم
 ...  ھامستھی قلبم وافتمی ماری مازادینگو موزمار -

 :  گلوشو صاف کردو گفتدیمج
 ؟!!!خانوما قصد رفتن ندارن -

 : ھول گفتسیمھد
  نی داماد خوش اومدی آقادییاوااا خاک عالم بفرما-

 نگھ داره نوبره نجای تا صبح مارو اخوادی ممیری نگنوی اگھ جلو ادمی گرفتم کشدستشو
   واالااا

  خواھر دارن ماھم خواھرررررر؛ھمھ
 
 بھ استقبالم اومد،گرمو مھربون در زجونی عزھ،ی عجلھ خودم رسوندم بھ جمع بقبا

 :دمشی محکم بوس منودیآغوشم کش
   دلم برات تنگ شده بودیلی جونم خزیقربونت برم عز-

  گفت؛یی وبا خوشرودی منو بوسزیعز
  شوھرت کجاست؟؟نی کردری دخترم ، چقد دنطوریمنم ھم-

  ،دنی ھم رسسی مھددوی ھنگام مجنی ادر
 مارو بھ داخل ی جون ھم بامھربونزی عزد،ی رفت و صورتشو بوسزی طرف عزدیمج

   کردییراھنما
   دور ھم در حال بحث و گفتگو بودنی جمع بود ھمگجمعشون

 ، لبخندش پر رنگ تر شد بالفاصلھ رفتم طرفشدی مامان منو دنکھیھم
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 بسمت پدرم ی مونا ، با خوشحالی با عمو و زنعمو ،عمھ جون ، نازی احوالپرسبعداز
  پرواز کردم

 و با دیدادم، بابا سرمو بوس آغوش گرمشو بروم باز کرد ، خودمو تو بغلش جا بابا
  گفت؛یمھربون

  بھ کامت ھست؟؟ی؟؟؟ زندگ!دختر بابا چطوره -
  جوابشو دادم ؛ی لبخند پھنبا
  آره بابا برادر زادت ھم مثل خودت خوب و مھربونھ-
 ... زمیخدارو شکر خوشحالم عز-

  با حرص گفت ؛مونا
 ور دل خودتون نیشتزای مکاری چخوادی شوھر منی انای داریعمو چھ دختر لوس-
  موندیم

  دی اروم خندبابا
 :  در جوابش گفتممنم

  تو ھم برو بغل باباتشھی متیحاال چراحسود-
  جون گفت؛زیعز

   زشتھمی دھنتو ببند مھمون دارپی ، مونا خوبھ گفتم بھت امشبو زدیبچھ ھا بس کن-
 :  با اعتراض گفتمونا

 دوی مھششھی االن نمی ، ولکشمی مپوی زدنیحاال کو تا مھموناتون برسن ھر وقت رس-
   شدالیخیب

 :  دستمو دور بازوش حلقھ کردم و گفتمدی مجشی پرفتم
  فتی با من در بیاگھ جرات دار-

  گفت؛مونا
  بسپارش دست منیتونی اگھ نمیداداش ھنوز زبونشو کوتاه نکرد-

  بھ دستم داد و گفت ؛ی فشار آرومدی خنددیمج
  بھ خانم خوشگلم بگم کمتر از گل تونمیمگھ م-

 : ھمزمان باھم گفتنسی و مھدمونا
  اووووق-
  ،ی بطرفشون رفتم کھ چشمم افتاد بھ نازی چشم قره اساسھی
  رفتی ور مشی نشستھ بود وبا گوشی تفاوت بھ من گوشھ ایب

  کنھی می محلی چش شده چرا بباز
  ،  رفتمی جدا شدم و بسمت نازدی لبخند کوتاه از مجھی با

  نشستم و با آرنجم زدم تو پھلوش، با خنده گفتم ؛کنارش
 ؟!! یریگی نملی؟؟  تحو!! یی کجای نازیھوووو-
   بھم انداخت و دوباره ازم رو برگردوندی حرص نگاه کوتاھبا

   دخترنی چشھ اپوووووووف
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  و گفتم ؛دمی ، بازوشو کشکشی رفتم نزددوباره
  ؟؟ی جوابمو بده چرا قھر کردیبا توام ناز-

  و گفت ؛نیی انداخت پاتمودس
 ی ھم بوده ، رفتیخانم شوھر کردن ھمھ رو فراموش کردن انگار نھ انگار کھ ناز-
   وفا حداقل جواب تلفنامو بدهی ، بی پشت سرتو ھم نگاه نکردگھید

 دوستم رو فراموش کردم نی بھتری بھ راحتنکھی بگم ازی در جوابش چدونستمی نمواقعا
  ناراحت شدم

 : نگاشو ازم گرفتی دلخوربا
  شوھرجونتشی بفرما برو پنی نشنجایاالنم ا-
  گفتم ؛ی ناراحتبا
 دوست و نی نسبت بھ بھترنمیبی مکنمی جون من قھر نکن ، حاال کھ فکر میناز-

  ؟؟؟ی منو ببخششھی تفاوت بودم حق با توئھ میخواھرم چقد ب
 ی زنگ بھم بزنھی ی نخوای کھ حتی فراموشم کنی آسوننی بھ اشدیاصلن باورم نم-
   دفعھ آخرم باشھدمی رو ببخش قول منباری ، ایگی تو راست مخوامیمعذرت م-

 :  زدو گفتی مکث لبخندی از کمبعد
  ی کنھی گرخوادی خب حاال نمیلیخ-

 : دمشی محکم بوسدمویخند
  ی بخدا نازی گلیلیخ-
  ی کنمی تف مالخوادی خب بابا حاال نمیلیعع خ-
     دلت بخوادیلی خششششیا-
 

 بابا و عمو نشستھ و نی اخم بزرگ بھی با دی حال بحث و گفتگو بودن مجبزرگترادر
 گوش بحرفاشون سپرده بود

   بودنی و مونا تو آشپزخونھ مشغول خنده و شوخسیمھد
   خودشون بودنیواشکی ی ھم گرم صحبت ھامامانا

   زنگ خونھ بھ صدا در اومدی صدای از مدتبعد
  گفتم ؛ی ناز کردم بھرو

  نجاستی چرا امشب خالھ ایناز-
 جون دعوتشون کرد اوناھم زود قبول زی مدت بره کانادا عزھیاخھ قراره بھنام واسھ -

 کردند
  تعجب گفتم ؛با
  چرا کانادا مگھ چھ خبر شده-
 کھ بزرگترا دنی امشبو مناسب دست،ی بھ رفتنش نی آقا لج کردن ، خالت راضیچیھ-

  منصرف کننبھنامو از رفتن 
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 از رفتن کردمی ھمش خدا خدا مشھی خوب میلی فکر فرو رفتم اگھ بھنام بره خبھ
  نشھمونیپش

  دوباره تو ھم گره خورد بھم اشاره داد برم کنارشدی مجیاخما
   باز شروع شدپووووووف

  گفتم ؛ی گوش نازکنار
  نمتیبی بعدا مدی مجشیمن برم پ-
   خب بفرمایلیخ-
   نشستمدی عجلھ رفتم کنار مجبا
 می ھم گره زدی دستشو حس کردم انگشتامونو الی شده بود گرمارهی خی در ورودبھ

 کنار گوشم زمزمھ کرد؛
 ؟؟؟! زمی عزیدی سالم و تموم، فھمھیفقط -
 اوھوم؛-
 

  ،می بلند شدی خالھ و شوھرش ھمگباورود
 مت مامان رفت بسعی منو در آغوش گرفت و سری لبخند معمولھی با خالھ
  شششششی رو شو برگردوند رفت انگار من ھالکشم انیھمچ
    راحت شدالمی خشیییی آخستی نی رو شکر از بھنام خبرخدا
 ...  اومدنکھیپوووووف ا... با ورود بھنام دلشوره بھ دلم چنگ انداخت ی از مدتبعد
   اخم وحشتناک باھاش دست دادھی آخر از ھمھ با دیمج

   نشستھی بھم سالم داد وکنار بقریز٧ سربھ یلی خبھنام
   دادمرونی رو با فوت بنمی حبس شده تو سنفس
  نمی وادارم کرد کنارش بشدی کھ نشست دستمو کشدیمج
   شدمرهی خکردنی کھ با خنده خوش و بش مھی رو بھ بقی لبخند مصنوعھی با

   شدیی بدست اومد ومشغول تعارف کردن چاینی سسیمھد
   بھنامھیساس کردم نکنھ مراسم خواستگار لحظھ احھی

   نشستھ و غرق فکر بودی خجالتی دامادھانیع
   گاه مبل رسما تو بغلش بودمھی دستش از پشتم رد کرد گذاشت رو تکدیمج

  خم کرد آروم تو گوشم گفت؛سرشو
  نجامی من ازمی عزی انقد زل زدیبھ چ-

  فقط خودش بشنوه گفتم ؛کھی لب طورری تتھ پتھ افتادم رخ بھ رخ شدم باھاش،زبھ
 .  توئھشی حواسم پزمی عزستی نیزیچ-
  گوشھ لبش گفت؛ی خندشی نبا
  یشی مھی ازت سر بزنھ امشب تنبیی اگھ خطادیفقط مواظب باش مھش-

 ؟!!!! نامحسوس گاز گرفتم ،جاااااااانم لبمو
 .... ھی االن تنبشدیچ
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 :  زدم و گفتمی آروملبخند
  د شد سرتیی چازمیعز-

  ، داد دستممویی خم شد چادیمج
  دییپای کنترل شده مارو می کھ با لبخندی شدم بھ نازرهیخ
  ادی چشم غره واسش رفتم تا حساب کار دستش بھی

 رو حس کردم چشم چرخوندم تا بالخره نگام تو نگاه ی نگاھینی ھنگام سنگنی ادر
   بھنام گره خوردنیغمگ

 زدی موج میمونی از غم و پشی نگاش مخلوطتو
   غم نگاش  دلم بھ تالطم افتاددنی چرا با ددونمینم

 ی اونم نبود تو اون دورانری بودمش تقصدهی وقت بود بخشیلی خمی نگامو دزدبالفاصلھ
 بھش سخت گرفتھ بودم ، من تو عشق خودم غرق بودم و محبت یلی خمی کردیکھ ما ط

  ، گرفتمدهیو عالقھء بھنام رو ناد
  می داشتی دومون تو بھم خوردن رابطمون نقش اساسھر
 دلم براش ییحورای اون حس نفرت رو نسبت بھش ندارم گھی چرا ددونمی االن نمیول
  سوزهیم

 خوامی کنم نمی ازش دوردی بادی بخاطر مجاما
   کار دستم بدهجای بی دلسوزنیا

  از دستش بدمی آسوننی ساختم و بھش وفادارم محالھ بھ اموی با عشق زندگمن
  گفت ؛ی با مسخرگسی تو اوج خودش گرم گرفتھ بود کھ مھدصحبتا

   شام حاضرهدیی بفرمازیحضار محترم دوستان عز-
   خندهری زدن زھیبق

  و گفت ؛دی بود لپش گرفت کشسی مھدکی کھ نزدخالھ
   پارهشی آتی بزرگ بشیخوای میتو ک-

  اومد خالھ داد و بطرفم لی لبخند گنده تحوھی سیمھد
 مردا ھنوزم بحث رفتن بھ خارج رو تموم نکرده می سفره با نظم نشستھی دور یھمگ
 ... بودن

 
 خالھ رو رهی نگاه خی ھراز گاھمی کردلی بشقاب غذا رو مھی ھم تو دکناری منو مجبازم
  کردی توجھ منو جلب مشد،ی مخیما م

  باشمھی بقدی تو مرکز دینجوری اخواستمینم
 
 حتی ھنوزم بد اخالق و بد عنق تو خودش بود وبھنام ھم ساکت مغموم بھ نصدیمج 

  دادی گوش مقی بزرگترا دقیھا
 از جمع بھ رونی کھ بمی فھموندگھی با اشاره بھ ھمدمی راحت باشنکھی ای دخترا براما

 . می ھا و خنده ھامون برسیادامھ شوخ
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 تعجب نگاشون کردم کھ ھر  شدم بھ دخترا بارهی خوردم و خمویی قلوپ از چاھی

  دنی رو لباشون بھم اشاره مشخندی نھیکدومشون چشم تو چشمم دوختن و 
  دھنمو قورت دادم ؛آب

 گھی ددی بھ من چھ مرگتونھ خب بنالنی زل زدینجوری چرا اھیھااان چ-
 :  گفتی انداخت باال با تخسیی ابرومونا

  ینووووچ وقتشھ تو بنال-
  دنبالھ حرف مونا رو گرفت و گفت؛یناز

   بھشی بچسبستی نگاردتی بادگھید-
  کرد و گفت ؛کی چشماشو بارسیمھد

  زود باش بگو-
  نشستم با اخم گفتم ؛صاف

 یی منو بازجونی دارکنمی کھ احساس مییجورای ، برخوردتون بامن دمی نفھمدیببخش-
 .  بساطتونودی ،جمع کندی کنیم

  گفت ؛مونا
  میستی ول کن نی نکنفی تا تعری در بررشی از زیتونی میھھ فک کرد-
  حرص گفتم ؛با
   کنمفی تعردی بارویچ-

  گفت ؛سیمھد
  تویاتفاقات شب عروس-

 ؟؟؟!!!!! االااااان شدی گرد شد دھنم وا رفت ،جاااااااانم چچشام
  زدم بھ کمرم و با اخم گفتم ؛دستامو

 کرده ، مثل دای موضوعات بھ شما ربط پنی تا حاال ای خانم از کسیچشمم روشن مھد-
  یدی چشم مامانو دور دنکھیا

  مونا ولو شد و گفت؛ی رو پاسیمھد
  یترسونیھھ منو از مامان م-

  گفت؛مونا
   کنفی بحثو عوض نکن زود باش تعرخودیخالصھ بگم ب-

  ستنی ول کن ننای کردم ایپوف
  گفتم ؛ییو دادمو با پرکھی پشت سرم تی بھ پشتمنم

  کنمی مفی واستون تعرنیزی برام عزیلی خب حاال چون خیلیخ-
   تا بنا گوش باز شدششونی سھ تاشون مثل منگال نھر
   نبودی خبرجی اونشب ھیدونیمونا رو بگو اخھ تو کھ م... دمی بھشون خندی دلم کلتو

  خخخخخ... چشم دوختن بھم جانی با ھمنتظر
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 خونھ و من رفتم دوش گرفتم و میدی خستھ و کوفتھ رسمونیخالصھ بگم شب عروس-
 ...   موندییرای تو پزدیبعد مج

  خب: سیمھد-
   یری درد بگیا: یناز-

  می دوش گرفتمی با ھم رفتیگی گندت بزن نکبت من فک کردم االن میا:  مونا
 کھ ھمون امی حی انقد بیعنی کننی فک می با خودشون چنای دوباره گرد شد ، اچشام

  پوووووووف... برم حموم دی با مجیب اولش
  گھیبنال د-

  ،نی خب بابا شورشو در آوردیلی نازک کردم و گفتم ؛خی چشمپشت
  دمی لباس خواب ناناز پوشھی دوش گرفتم یبگم بھتون کھ وقت-

 : از حدقھ در اومده گفتنیی سھ تاشون ھمزمان با چشماھر
  خب-

 :  خندمو گرفتمجلو
   دم کردمییبعدش رفتم چا-

 :  با حرص گفتمونا
  گھی زر بزن دیزنی حرف مھیچرا نس-
 رو واسش ییمنم تا اومدنش چا...  رهی رفت دوش بگدی ،مجگفتمی خب ، داشتم میلیخ-

  فوت کردم تا خنک شھ
 :  گفتتی با عصبانمونا

  ی کردن واسھ شوھر رو خوب بلدی دلبری راھھانی ، افری خستھ نباشیزک-
  گفت؛یناز

 ...  خب بنالگفتای مونا ساکت شو داشت ماه-
   چھ طرز صحبت با منھنی ادب ایب-

  ؛دی نالسیمھد
   نصف عمر شدمدی مھشگھی تورو خدا خوابم گرفت بگو ددیاه بس کن-

  گفتم ؛منم
 سال جدهی ھری ورود افراد زی گوش کنیای گفتھ تو بی اصلن کیریکبیپاشو جمع کن ا-

  ممنوعھ
  گھیبگوووووووو د...گمشو بابا -

  شمی نمسی زبون مھدفی حریی جابجا کردم خداخودمو
 :  دادمادامھ

   بودمیی اومد من در حال فوت کردن چادیخالصھ تا مج-
   چپ چپ نگام کردنشونیی جملھ ھر سھ تانی گفتن ابا
  ، خب بابا بچھ کھ زدن ندارهیلیخ-



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان           رمان معشوقھ من

 118 

 بخوابم رمی گفت من مدی مجییعد از خوردن چا جالبھ ، بیلی خنجاشی بگم ادی بزارخب
 ... ،ختی دلم ری ھوری خالصھ بقول گفتندموی منم ترسا،یتو ھم ب

   منم رفتم تو اتاققھی کھ رفت بعد از چن دقدیمج
  گفت؛ی با بدجنسمونا

  ی نکردتی داداشمو کھ اذنمی جالب شد ، بگو ببنجاشیخب ا-
   چپ نگاش کردمچپ

  ، شو بگمھیساکت باش بزار بق-
 ....  دارهجدهی مثبت ھکمی نجاشیا

  گوش دادنمی بندی ساکت بھ ادامھ داستان خالجان،ی با ھھمشون
 خوابھ خوابھ دمی کھ رفتم ددی مجکیاره بگم کھ منم رفتم تو اتاق نشستم لبھ تخت، نزد-

 سھ سوتھ خوابم برد خالصھ تا دموی ،منم مالفھ رو کنار زدم راحت دراز کشیطفل
 ... میدیصبح ھر دومون تخت خواب

 ی وقتی و گنگ نگام کردن ولجی گکمی شدم ، چشم دوختم بھ ھر سھ شون اول ساکت
  ، سر کارشون گذاشتم ھر سھ تاشون حملھ کردن طرفم، منم پاگذاشتم بھ فراردنیفھم
  نبودن داد زدم ؛ھی کن قضول

  نی اوردریمنو تنھا گ ، کی سھ بھ ھیعاقا نامرد-
  و منو محکم نگھ داشت با حرص گفت؛دی از پشت لباسمو گرفت کشھوی مونا

  ، ی ساعتھ عالفمون کردھی شعوری بمیما مسخرت-
 :  دادم و گفتمھولش

 می کھ ما بقول خودت دستھ گلو آب ندادیدی دی اومدی تو کھ صبح عروسوونھیخو د-
  پس چھ مرگتھ

  نی نکردی غلطچی تا االن ھیعنیاونو کھ اره اما فکر کردم بعدش اون اتفاق افتاده ، -
  کردنی با حرص نگام می و نازسی مھدستادمی رو لبھ حوض ھمونجا ادمیپر

  ادامھ داد؛مونا
   کنھی فک کنم داداشم مشکل داره کھ تا حاال نتونستھ کارستی تو نریاره تقص-

  گفت؛یناز
  ، خاااااکیعنیک  خااااادیمھش-

  برگشت رفت طرف ساختمون مونا صداش زد ؛ھوی سیمھد
  سی مھدیریکجا م-

  برگشت گفت ؛سیمھد
   اون دستھ گل معروفو بھ آب ندادهدی بھ مامان بگم مھشرمیدارم م-

   گفتمدموی سمتش دستشو کشدمی دونیی پادمیپر
   فوضولنوری برو اایب-

 ومدی افتاد بھ زنعمو کھ داشت بسمتمون مچشمم
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 د؛ی رسکمونی بخش صورتش بود نزدنتی کھ زشیشگی با لبخند ھمزنعمو
  گذرهی ،خوش منجایدخترا چخبره ا-

  بھ من کھ ھنوز رو لبھ حوض بودم نگاه کرد ؛بعد
   اونجا دخترمیتو چرا رفت-
  و با خنده گفتم ؛دمی پرش کوتاه پرھی با
  میکردی می بازمیداشت-

  لب گفت ؛ری زمونا
  خرس گنده-

  ، ی رفتن داخل جز منو نازیھمگ
  ،می لب حوض نشستھمونجا

 :  و گفتدی کشی آھی بھ آسمون پرستاره ، نازمی دومون زل زدھر
 ...  مسخره شدهوی تکراریلی روزا واسم خنی ادی خستم مھشیلیخ-

   شدم بغض کرده بود دلم براش سوخترهی رخش خمی نبھ
  گفتم؛دلسوزانھ

 واسھ دی جدی زندگھی یتونی ؟؟؟ میدی از خواستگارات جواب مثبت نمیکیچرا بھ -
  یخودت بساز

 کورکورانھ خودمو تو می تصمھی با خوامی عشقو تجربھ کنم نمخوادی دلم مدی مھششھینم-
  منجالب بندازم

 ھیونوقت ؟؟؟ چرا کورکورانھ ، چشماتو خوب باز کن طرفو بشناس ا!!! یمنجالب چ-
  ری بگتی عاقالنھ واسھ زندگمیتصم

 ندهی بھ خواستھ ام برسم چطور بگم از آتونمی نمکنمی ھمش احساس مستیدست خودم ن-
 بھ تونمی جوره نمجی؟؟ راستش اصلن ھ!!! ی نشھ چخوامی مکھیزی اگھ اون چترسمیم

 مردا اعتماد کنم
 .  دارم براتشنھادی پھیخب من -

   کنجکاو نگام کردبرگشت
  ادامھ دادم ؛طنتی شبا
   مناسب برات در نظر دارمسی کھی-
   از آب درآدی چی کنی کھ تو معرفیسیبرو بابا ک-
   ھم دلت بخوادیلیخ-
  خب حاال بگو-
 ھم تو شھی ھم اون آواره غربت نمنیای بھم میلی بھنام خودمون بھ موال خنیھم-

 ..  یترشینم
 : د حرص چپ چپ نگام کربا
  ی اللگھی نمی کسیتو اگھ حرف نزن-

  خنده کھ گفت ؛ری ھر زدم زھر
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  مرررررررگ-
  گفت ؛ی از مکث کوتاھبعد

 . انقد بد اخالق و ساکتھ ؟؟؟دی چرا امشب  مجیراست-
 نھی تو ببھی ساخوادی دلم نمی حتگھی ،مزارهی بشدت از بھنام بدی ، مجی نگو نازییییییھ-
   بشھری نکنم ازم دلگی حساس شده ھمش نگرانم خرابکاریلیخ
 دارن ، بابا بھنام بدبخت کجاست یری مردا رو خود درگنی تو رو خدا انی بابا ، ببیا-

  مگھ، کھ واست دردسر درست کنھ
 زنھی چرا دلم شور مدونمینم-
  رهی مزارهی شور نزنھ فعال کھ داره مخودیب-
  رهی داره میحاال چرا تو ناراحت-
  حوالھ بازوم کرد؛ی حرص مشتبا
  دیخفھ شووووووو مھش-
  ھی بقشی پمی ، پاشو بریاوووووخ بشکنھ دستت ناز-

  می بسمت ساختمون رفتھردومون
   شدمرهی بھ جمع مردا خی در ورودکنار

 ی گوشھ اھی تفاوت بھ نظرات بقی انداختم بدی بھ مجی نگاھمیگرم صحبت بودن ن 
   بودشیمشغول ور رفتن با گوش

 امشب دلم واسش سوخت بی تو خودش فرو رفتھ بود عجھی ھم دور از بقبھنام
   گوشھ کز کرده بودھیچقدساکت و مغموم 

  زدمی مدی دیواشکی کھ داشتم دی سرشو بلند کرد منو ددی مجھوی
   بسمت دخترادمی پررنگتر شد ، دستپاچھ شدم بالفاصلھ دواخمش

  می کردی شوخدموی خندیکل دخترا با
  جون از تو آشپزخونھ داد زد؛زیعز

  گھی ددی بجنبنی نشستکاری ، چرا بارهی بره اون ھندونھ رو از تو حوض بکتونی-
   چپی خودشونو زدن بھ کوچھ علدخترا

  مخصوصش لم داده بود گفتم ؛ی جون کھ رو صندلزی غر زنان بلند شدم رو بھ عزغر
   خوشگلمارمی مرمیاالن م-

  دنی خندزی رزی شروع کردن بھ ردخترا
 کھ دمیکشی و ھندونھ رو از تو آب خنک حوض باال مزدمی باخودم حرف منجوریھم

 خورد دوباره زی ھندونھ از دستم لدموی ترسدمی رو از پشت سرم شنی شخصی پایصدا
 کم مدی تند برگشتمو شخص مقابلم رو دی اب شد وقتسیافتاد تو آب  لباسو صورتم خ

  مونده بود سکتھ رو بزنم
 شلوارش بی گذاشت تو جشوی نگام کرد بالفاصلھ گوشی بدست با شرمندگی گوشبھنام

 و دستاشو اورد باال؛
   منم نترسستی نیزی چسسسیھ-
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 شدت ترس و استرس قلبم در حال انفجار بود ،اضطراب تنھا بودن منو بھنام مثل از
 خوره بجونم افتاد

 رو دی چقد مجدونستمی بودم مدیمو بھم مالوندم ، من عاشق مج شدت استرس دستااز
  انجام دادوی کارلشی بر خالف مدیبھنام حساسھ و نبا

 ساختمون رسوندم ی از کنارش رد شدم و خودمو بھ در وروددی با گفتن ببخشبالفاصلھ
   شدمدی مجنھی بھ سنھیکھ س
 شلوارش بھ بشی کھ دستاش تو جی وحشتناک در حالی و اخمبتی در با اون ھجلو

   شدرهیچشام خ
 نکردم پس چرا انقد ھول کردم یمنکھ کار...  من چم شده یواااا....  تتھ پتھ افتادم بھ
   و ترسو باشمفی انقد ضعدی در برار مجدینبا...
 :  شدمقی صاف کردم تو چشماش دقنمویس
  زمی شده عزیزیچ-

  کردی ھمونطور اخمالود نگام مدی مجیول
   شد بھمرهی نگاه بھ پشت سرم انداخت ، سپس خھی

 درستش کن ، آخھ االن وقت اومدن بھنام بود آخھ چقد من بدشانسم ای حاال بدمی کشیپوف
  نجای پشت سرش پاشده اومده ادی چرا مجرونی، حاال بھنام اومده ب

  نگاھش کردم از کنارش گذشتم و رفتم آشپزخونھ؛ی دلخوربا
   بھ فکر فرو رفتمنتی زدم بھ کابھی آشپزخونھ تکتو

 :  اومد داخل آشپزخونھ با تعجب نگام کرد و گفتزجونیعز
  پس ھندونھ کجاست؟؟؟یینجایتو کھ ا-
   بھنام اونجان نظرم عوض شددوی مجدمی دی وقتی ولارمایرفتم ب.... ام -
   دختراشی تو برو پارمی خب من خودم میلیخ-
  رمی جون االن مزیباشھ عز-

 دهی با اشاره بھم فھموند وقت رفتن رسدی دو ساعت مجیکیاز حدود  بعد
 جون و زنعمو زی دلھره تھ دلم از کنار دخترا بلند شدم با مامان و عزھی با منم

   کردمیخداحافظ
 نگام کرد صورتمو ی قبول نکردم مامان با مھربونی اصرار کرد بمونم ولیلی خزیعز
   گفتیری و شب بخدیبوس

 کوتاه گفتم و یری شب بخھی کردم در آخر بھ بھنام یباباھم خداحافظ عمو جون با
  ازشون جدا شدم

   برام دست تکون دادی با دلخورسی کردن مھدمونی و مامان تا دم در ھمراھسیمھد
  میدی بوس از راه دور براش فرستادم ھر دومون خندھی

 رد نمونی کلمھ ھم بھی ی بود حتی با ھمون اخم پررنگ مشغول رانندگدی اول راه مجاز
  و بدل نشد

   بوجود اومده بودنمونی بینی سنگجو
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 ،. میدی رسبالخره
 رو خودم دوی مجرهی بھم کھ نگاه خدمی محکم کوبنوی شدم با حرص در ماشادهی من پاول

  احساس کردم
   نموندم زودتر ازش خودمو رسوندم بھ خونھمنتطرش

 ی باز کردم کفشامو گذاشتم تو جا کفشدرو
    پوووووووفدمی دور خودم چرخفی بالتکلکمی تو اتاقمون فتمر

   انداختم رو تختدمی کشرونی شالو مانتومو از تنم ببعد
   سرم بستمی باالپسیلی کھی باز کردم بعد ھمراه موھامو

   بھ لبامدمی رژلب قرمز مالھی حرصم از
 رو لبم ی لبخند بدجنسھی شب واسھ آروم کردنشھ نی معرکھ شد امشب بھتراوووووووم

 ...  نشست
  منو از جا پروندی بھم خوردن در ورودیصدا

  رفتم طرف کمد لباسامبالفاصلھ
   تو چھار چوب در ظاھرشددی اتاق باز شد و مجدر
   اومدکمی خودمو مشغول نشون دادم کھ نزدیالک

   چپ نگاش کردمچپ
  سادی دست بھ کمر روبروم ادی رسکمی نزدیوقت
 : گرفتھ گفتیی شدم ،با صداقی تو چشاش دقمنم

  ی بود کھ انجام دادی چھ رفتارنیا-
 کدوم رفتار ؟؟؟؟-
  دی کشی موھاش و پوفی شد بود بھ لبام،دستشو برد الرهیخ

 :  ادامھ دادسپس
  ؟؟؟یچرا ناراحت-
 بود کھ دهی لباسش االن وقتش رسی زدمو دست بردم سمت دکمھ ھای عشوه لبخندبا

    سروسامون بدمختشویافکار بھم ر
   شدقی تو چشام دقرهی خخودشم

  رفتم دونھ دونھ دکمھ ھاشو با ناز باز کردمو گفتم ؛کترینزد
 و ی لحظھ ھامونو با بد عنقنی ، بھتره ایشونی پرکمی تو ستمی من ناراحت نزمیعز-

  می ھدر ندیناراحت
 با نگاه خاص خودش منو برانداز یاھ خوند بعد از مکث کوتشھی تو نگاش متعجبو

   شدرهیکرد و دوباره بھ لبام خ
   دادم بھ کمد ،دستاشو دور کمرم حلقھ زدھی اومد تککمی نزدیلیخ

  بھ ھم قفل شد سرشو خم کرد تو صورتم ونگاھمون
 : خشدار زمزمھ کردییباصدا

 ؟؟؟!!! یشی مال من می کدی نابو از دست بدم ، مھشی لحظھ ھانی اخوامینم-
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 میشونی رو پی بھ تاالپ تلوپ افتاد آب ھنمو قورت دادم از شدت شرم عرق سردقلبم
  نشست دست برد پشت سرم و موھامو باز کرد

 بروش زدم خم شد و منو رو دستاش بلند کرد بھ ینی ربخت دورم، لبخند شرمگموھام
 سرم ری بلندو مواجم رو بالش زیسمت تخت رفتو منو آروم گذاشت رو تخت موھا

  پخش شد
  گوشھ لبش زمزمھ کرد؛ی خمارو لبخندیی چشمابا
  یشی مال خودم مگھیامشب د-

   گرد شده نگاش کردمیی شدت استرس اب دھنم خشک شده بود با چشمااز
   چھ خودمو بھ دردسر انداختمنی رژ مسخره رو زدم ببنی کردم ای غلطعجب

  امشبو فراموش کرد در برابرم کوتاه اومد و اتفاقاتدی چھ زود مجیول
   مردا رو تو مشت گرفتشھی خوب میلی خی روش دلبرنی ابا
   شدن با عشقمو بچشمیکی نداشت خودمم دوست داشتم لذت ی ادهی مقاوت فاگھید

 ..... می مرد زندگی خواستھ ھامیتسل....  شدم می تسلپس
 ....  ببرمنی رو ھر چھ زودتر از بی دورنی ادیبا

   دور گردنش حلقھ کردمدستامو
   شدقتری عملبخندش

 ؛...... کرد کی بھ لبم نزدلباشو
 

 ...  شدنمون گذشتیکی روز ازون شب دو
 ... کنھی باھام نرم رفتار میلی بھتر شده ، مرد من خکتروی نزددی با مجرابطم
   و نظافتمیری تو خونھ ھمش مشغول گرد گامروز

  دهی موقع رفتن بھ ماه عسلمون رسگھید
 می تو آشپزخونھ مشغول شستن ظرفا بودم کھ گوشم،ی گرفتمونوی فردا ھمھ آمادگواسھ

 زنگ خورد؛
   بودزی رو ممی گوشدمی دوییرای خشک کردم بطرف پزدستامو

 ...  بودسیمھد
  یالو جانم خواھر-
 یسالم خوب-

   گرفتھ و بغض دار بود نگران شدمصداش
   ، چرا صدات گرفتھسی مھدیخوب-
  ؟؟؟نجای ایای سر بھی یستی نکاری ، فقط امروز بستی نیزیچ-

  بھ دلم چنگ انداخت؛دلشوره
   شده نگران شدمیتورو خدا بگو چ-

  کرد ؛یپوف
  ای دارم حاال تو بیی راھنماکمی بھ ازی ، فقط نارهی در مورد مازستی نیزیگفتم کھ چ-
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  ؛دمی کشیقی نفس عمی راحت شد از سر آسودگالمیخ
   افتادهی فکر کردم واسھ بابا اتفاقی دختر سکتم دادی بشلیذل-
  اینھ نگران نشو فقط ب-
  امی االن میباشھ خواھر-

   آب دادهی باز چھ دستھ گلدونمی از قطع تماس بالفاصلھ اماده رفتن شدم نمبعد
  مضمون نوشتم ؛نی بھ ادی کوتاه واسھ مجامی پھی برداشتم مویگوش
 نمتیبی خونھ مامانم ، شب مرمی من مزمیعز
  بوسمتی راه دور ماز

 ....  دارمدوستت
  دی رسامشی کھ پدی نکشقھی سند کردم ، بھ دو دقاموی صورتم نشست پی تو پھنایلبخند

  بازش کردم ؛باعجلھ
  ییای کن زودتر بی مواظب خودت باش سعیری میسالم خوشگلم، دار-

  مای خودتو خستھ نکن شب کار داردرظم
   شکلک چشمک رو ھم اخر جملش گذاشتھ بودھی

 ... خندم گرفت!!!!  گھی می چیییییوووو
 رونی از خونھ زدم بفمی انداختم تھ کویگوش... بابا الیخیب
   شدمو ادرس مورد نظرو دادمی رفتم سوار تاکسادهی پابونی سر ختا

   درو زد بالفاصلھ رفتم داخل ساختمونسی کھ زدم خوده مھدزنگو
  شونھی انقد پرسی افتاده کھ مھدی چھ اتفاقیعنی بود، ستادهی بھ انتظارم ای در ورودجلو
  ، می با مھبت بغل کردگروی ھمددمی رسکشی نزدیوقت

   و آشفتھ باشھنی انقد غمگسی نداشتھ مھدسابقھ
 

  دی گرفت منو بھ طرف اتاقش کشدستمو
   بوددهی پری نگاش کردم رنگش حسابی نگرانبا

   درو قفل کردمیدی اتاق رس داخلیوقت
  تعجب گفتم ؛با
  گھی شده بگو دی چیکنی مکاری معلوم ھست چسیمھد-

   نشست لبھ تختش ، منم نشستم کنارشرفت
  یشونی؟؟ چرا انقد پر!!! ی بگیخواینم-

  در جواب سوالم گفت؛بالخره
 . شھی بگم روم نمیفقط چجور...  فقط ستی نیزیچ-

  بھ دلم چنگ زد ؛دلشوره
 ؟؟؟! چھ مرگتھ اصلن مامان کجاست نمیخب بنال بب-
   کنمفیمامان خوابھ ، گوش کن برات تعر-

 :  مکث ادامھ دادی از کمبعد
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 ، بھش گفتم من ی مھمونمی شد کھ باھم برچمی پاپیلی خاری بود کھ مازیچند روز-
ام  فاتحھ ی پسر رفتم مھمونھی ، اگھ بفھمن با ستنی نی خانوادم راضامی بتونمینم

 موضوع قھر نیخوندست ، اونم لج کرد منم لج کردم بعد چند روز با ھم بخاطر ھم
  ، برمی ، بالخره قبول کردم بھ اون مھمونتم نداششوی تفاوتی و بی ، طاقت دورمیبود

  میدی کھ ما نفھمی رفتیخااااک تو سرت ، ک-
  ، ھنوز موندهدیصبر کن مھش-

 واسم ی شدم اما خبر نداشتم چھ نقشھ ای و عذاب وجدان باھاش راھی با دودلخالصھ
 اوردمی بروم نی دلشوره داشتم ولیلی برد خارج از شھر خبای ، منو تقردهیکش
 ی چاھی خونھ باغ ، ھی بھ میدی ،بالخره بعد از چند ساعت رسدمی بفھمھ ترسخواستمینم

  کردمشی بخدا سپردمو ھمراھ خودموانتظارمھ  دری چدونستمیپرت و دور افتاده ،نم
   بودصدای نبود خونھ ساکت و بی خبری از کسمی داخل باغ رفتیوقت

 یدونی نمی از شھر دور از خونھ وارونی من اون موقع شب بدمی ترسیلی خد،یمھش
 اومدم ، اما تھ دلم روشن بود اری گفتم کھ چرا با مازراهی بخودم بد و بی کلدمی کشیچ

 تا حاال ارم،ی با مازشھی ما از االن نبود حدود سھ سال میستبھش اعتماد داشتم دو
 نداره ، درو خونھ رو کھ ی بھم کاراری کھ مازبود  ، تھ دلم قرصدمی ازش ندییخطا

 اری مازی ترس تموم وجودمو گرفت ، ولختی ری دلم ھری خونھ خالدنیباز کرد از د
 آورده پس نجای ، سرش داد زدم کھ چرا منو اکردی باھام رفتار مشھی و مثل ھمالیخیب

 سھ سال ھنوزم ز بعدایعنی مسخره ھمش نقشھ بوده ، اونم ناراحت شد کھ یاون مھمون
 از درون ی آرومم کرد نشستم رو مبل ولکمی ، خالصھ با حرفاش یبھم اعتماد ندار

 ی ازش سر بزنھ اگھ بیی ھمش صورت باباجون جلو چشام بود اگھ خطادمیلرزیم
  ، عابروم کنھ

 بھونھ بوده واسھ تنھا شدنمون اخھ من ھی ی لم دادو گفت مھمونالیخی خودش بیول
 یلی خھی نقشش چدونستمینم. بد تو ھچل افتادم ندفعھی ای قرارامون ولری ززدمی مشھیھم

 تو انتخابم اشتباه کردم کردمی من عاشقش بودم احساس مرهی نگمیجلو خودمو گرفتم گر
 خونھ دوستم اونم باور کرد خبر رمی مامان گفتم مبھ ،  شدممونیاز اومدنم سخت پش

 ی تو بدبختندازمی خودمو دارم مینداشت دودست
 
  ی کردی چھ غلطنمی بگو ببمیترسونی می دارسیمھد-

  با عجلھ کنارم نشست و دستشو گذاشت رو دھنم ؛سیمھد
  کنھی شک مادین مامان م آرومتر االسسسسسسیھ-

 : دمی غرتی کنار زدم با عصباندستشو
  ی نھ نصف عمرم کردای یگیم-
 ی سرزنشم نکنکنمی خب ، فقط خواھش میلیخ-
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 ھی و شروع کرد بھ گردی و دلھره زل زدم بھش ،بغض تو گلوش بالخره ترکی نگرانبا
 بودم ھم نگران ، دستشو گرفتم ی ھم عصباندادی بد میکردن ، دستپاچھ شدم دلم گواھ

  ؛دمی دندونام غریبا حرص از ال
 عابروت کرده ؟؟؟ سکوت ی افتاده ، نگو کھ بفتھی بدی کھ نبای نگو اون اتفاقسیمھد-

 ی ھا ھی گرنی ایعنیکرده بود ھر دو دستشو رو صورتش گذاشتو از تھ دل ھق زد ،
 ... یعنی...  باشھ تونھی میسوزناک نشونھ چ

 شدی از جلو چشام دور نمیصورت حاج بابا لحظھ ا... رفت جیل شد سرم گ شدستام
 رتی از خودم نشون بدم، فقط با حی چطور عکس العملدونستمیتو اون لحظھ نم..

 ھنوزم سی گرفت ، مھدشی آتگرمیاحساس کردم قلبم تکھ تکھ شد ج...نگاش کردم 
 موج اری نسبت بھ مازتو دلم  کھی ، شدت نفرتزدیصورتشو پوشونده بودو ھق ھق م

 کھ بھش ی اندازه بود ، ھرلحظھ منتظر بودم سرم از شدت درد و دلم از شوکی بزدیم
 ... وارد شده منفجر بشھ

 عفت شد ،بھش ی بسیمھد...  شدیباورم نم... بزنم ی لب باز کنم حرفتونستمی نمیحت
 پس رفتی در مسی عاشقش بود جونش برا مھداری ممکنھ ، مازری غنیتجاوز شد ا

  ،شدیچ
 بابام یبجا. توان وزن بدنمو نداشتن آروم خم شدم ، ھھ خم کھ نھ کمرم شکست پاھام

 ... رهیمیکمر من شکست ، اگھ بابا بفھمھ م
خدا ...  شد رو حس کردم سرمو با دستام فشار دادم ی اشکام کھ رو صورتم جاریگرم

 ... عابرومون رفت...  بود یبتی چھ مصنیا
 ...  نگاه کنمسی بھ مھد رغبتم نشدیحت
 ... یلی بود خی ضربھ بدیلیخ

  ؛دی ھق ھقش نالونی مسیمھد
 بود منھ احمق منھ ختھی ری تو شربتم  چدونمی نمامی نتونستم از پسش بر بدیبخدا مھش-

 ...  ،شب تا صبح....  ، شب فتھی اتفاق بنی اخواستمیخر حرفاشو باور کردم ، من نم
 

بلند شدم از ... گرفتم شیآت...  نتونست ادامشو بگھ دلم سوخت گھی ساکت شد دسیمھد
  سوختمیدرون م

 :  زدمداد
   بدهشرفویادرس اون ب-
   و وحشت زده نگام کردی اشکی چشمابا

 :  نشستم بازوشو گرفتم و محکم فشار دادممقابلش
   آدرسشو بدهستمیاحمق مگھ با تو ن-

 تو صورتش زدم ی محکمیلی کردم چنان سکاری اون لحظھ چدمی تتھ پتھ افتاد ، نفھمبھ
 مشت و لگد چنان ری زخواستی کم نشد دلم متمیکھ دستم بھ گز گز افتاد از شدت عصبان

 زد ، شی منو آتگناھشی ، نگاه مظلومو بومدی دلم نی و کبود بشھ ولاهی کھ سزدمشیم
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...   سوختشی گناھی کردن دلم واسھ بسی خصورتم دلم سوخت و خاکستر شد اشکام
 ...  شکست خوردسیمھد
 ، شب تا صبح خواھرم طعمھ ھی جز گرومدی از دستم بر نمی کارجی اون لحظھ ھتو

  ،  شداری مثل مازیگرگ
 ....  شب باھاش باشھ و تمومھی داد تا فقط شی سال تموم بازسھ
 .. عشقش... ندشیآ.. آرزوھاش ...  شیزندگ... ی خواھرم چپس

  می اتاق کز کرده بودی دو ساعت تموم ھر دومون گوشھ احدود
 .  بودم ، سرم از شدت درد در حال انفجار بودختمی در افکار بھم رغرق
  کردی مھی انداختم زانوھاشو بغل گرفتھ بود و آروم گرسی گذرا بھ مھدینگاھ

کھ مامان  برم خونھ ی جوردیبا...  می بدی تو دلم نشست حاال جواب مامانو چی بددلھره
 ...  نھی وضع نبنیمنو با ا

  گفتم ؛نی سرسنگسی شدم اشکامو پاک کردم روبھ مھدبلند
   تنھا باشمخوامی خونھ فعال بھم زنگ نزن مرمیمن م-

  گرفتھ گفت؛یی شد با صداناراحت
 بده ، می کنارم باشھ ، دلداری دارم کسازی نتی موقعنی ، من تو ای تو خواھرمدیمھش-

 تا تنھا نباشم نجای ایای ،من بھت زنگ زدم بی تنھام بزارستی رسمش ننیکمکم کنھ ، ا
   کن فقط تنھام نذاری منو بزن ، خودتو خالخوادی تا دلت مای، ب
   شدم غم نگاش داغونم کردرهی بغض بھ خواھرم خبا

 :  کردم و گفتمبغلش
  ستیلم خوش ن ، نگران نباش ، فقط االن حاامی آروم شدم بدمی قول می ، ولرمیفعال م-

  ، ازش جدا شدمی برداشتم قفل درو باز کردم بدون خداحافظفموی کھ زدم کحرفامو
 حقش نیا...  خواھرم گرفت دونھی سوزوند دلم واسھ گرموی جنشی آخر نگاه غمگلحظھ
 ...  نبودنی ایحق سھ سال عاشق... نبود 

 
 

 اتفاق تو خانواده نی اشدی جوره باورم نمجی ھزدمی رو قدم مادهی و گرفتھ کنار پمغموم
   سختھیلی ، قبول کردنش خفتھیما ب

  ،  کردندای راھشونو پاشکام
  شھی بکجا ختم مدونستمی کھ نمکردمی می رو طیری رمق و خستھ مسیب

 ...  شھی می چیعنی نگران بودم سی مھدندهی آواسھ
  م خراب بود حالیلی تو فکر فرو رفتم ، خی اتوبوس نشستم رو صندلستگاهی بھ ادمیرس

   آشنا بخودم اومدمی صداھی اسمم توسط دنی شنبا
   کم داشتم، سرم  نبض گرفتنویھم

 رفتم با نشی داره ، دودل بلند شدم اطرافمو نگاه کردم بطرف ماشکاری چنجای ابھنام
 ستاد؛ی شد و مقابلم اادهیعجلھ پ
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  ی جان خوبدیسالم مھش-
 با دی صورتمو کاوی با تعجب اجزادی شدم لبخند رو لبش ماسرهی تفاوت بھش خیب

  گفت؛ینگران
  ؟؟؟ی شدیختی رنی شده ، چراایزیچ-

 دادم تا افکار مزاحممو دور کنم ، ھنوز از شدت سر درد قادر بھ فکر سرموتکون
  کردن نبودم

 :  گفتمی حوصلگی ببا
   کنھی درد مکمیفقط سرم ...  ،ف ستی نیزیچ-

 گفت؛ دوباره زدی تو صورتش موج مینگران
 . ی بھ من بگیخوای نمیمطمئن-
   برم خونھخوامی ، فقط مستی نی خاصزیاوھوم چ-
 .  ازش رو گردوندم و بھ راھم ادامھ دادمی گفتن حرفم بدون خداحافظبا

 سردرگم ستادمی بالفاصلھ جلوم ظاھر شد ، منم ادی نشنی جوابی صدام زد وقتبھنام
 . نگاش کردم

  ؛گفت
  ستی خوب نادی ، معلومھ حالت زرسونمتی سوار شو مایب-
  تونمی ، مرمی خودم مستیالزم ن-
   ، من نگرانتمی نداری لج نکن ، بخدا اصلن حال خوشدیمھش-
   تو ندارمی بھ نگرانیازی درظم نستیگفتم کھ الزم ن-
  گمی قبول کن بخاطر خودت مرسونمتی فقط مدی مھشکنمیخواھش م-
 شدم ، حالی برام نمونده بود سست و بی، رمق توان مقابلھ باھاش رو نداشتم گھید

بھ اجبار دنبالش رفتم ...  بھ روحم خورده بود غم خواھرم منو نابود کرد یضربھ بد
  با عجلھ سوار شد... درو برام باز کرد ، نشستم 

 گوشام شروع دم،ی رفت فقط نگاه نگران بھنام و دجی نشستم سرم گی رو صندلنکھیھم
 دمی نفھمیزی چھگیکرد بھ سوت زدن ،د

 
 
 تشنمھ گلوم خشک یلی بود ، خنی رمق و خستھ چشامو باز کردم سرم ھنوز سنگیب

 بھ مغزم فشار زرهی بلند شدم نشستم اطرافو با تعجب نگاه کردم یشده بود ،بھ سخت
  دمی پرنیی کجاست دستپاچھ و ھول زده از رو تخت پانجای کجام ، اقایآوردم تا بفھمم دق

   بودیکی رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم ھوا رو بھ تارپرده
 بھنام از نی بود کھ تو ماشیی موند جاادمی کھ بی صحنھ انی دلشوره گرفتم ، آخربدجور

  نجایحال رفتم ، خودش کجاست ؟؟؟چرا منو آورده ا
 ی طونی در میکی بھ سمت در ، بازش کردمو بھ سرعت پلھ ھا رو دمی دوبالفاصلھ

   بھ سالندمیتا رسکردم 
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  ازش نبود صداش زدم ؛ی خبری گشتم ولدنبالش
 در گلخونھ بسمت صدا ی صدادنی  با شنستی ننجای ای ؟؟؟؟ کسییکجا... بھنام ، -

  برگشتم خودش بود
  تعجب نگام کرد؛با
  ؟؟ االن حالت بھترهدی مھشی شدداریب-
  داد زدم ؛تی عصبانبا
 ....  نجامی االن من ایواسھ چ...  یفوضول... بتوچھ -

 :  زدمادی از قبل فربلند
 . ... خونت؟؟؟ی منو آوردیبھ چھ حق-

 :  من من افتادبھ
 ... خواستمی من قصد کمک داشتم من نمدیباور کن مھش-

  ادامھ بده داد زدم ؛نذاشتم
  شنی نگرانم میدونی ، نمنمی ببوی کدیمن کمک تو رو نخوام با-

  ؛ دی بھ صورتش کشی دستکالفھ
  نیفقط قصدم کمک بود ھم-
   گشتمفمی کھ اومده بودم رو برگشتم ، دنبال کی نموندم بھ حرفاش گوش بدم راھگھید

  نیی پادمی کردم ، شالمو مرتب کردم با عجلھ از پلھ ھا دوداشی پبالخره
  بطرفم اومد و گفت؛یبا نگران 
   حالت نرونی با ارسونمتیصبر کن م-

   االن کجاستیعنی بود دی مجشیدم تموم فکرم پ نداتی بھ حرفش اھماصلن
  تعجب کردم...  خاموش بود میگوش. تو دلم نشست ی بددلھره

 دستمو بھ نرده گرفتم از پلھ نیی کم مونده بود از پلھ پرت شم پادمی با عجلھ پوشکفشمو
  زدی کھ اسممو صدا مدمی بھنامو از پشت سر شنی شدم صداریھا سراز

  سوختی منمی براھم ادامھ دادم بھ نفس نفس افتادم قفسھ ستی اھمبھ
   کجا برمدونستمی نمکردی نممیاری االن کجا برم اصلن ذھنم ایخدا

 چطور شد دستمو دمی شد برگشتم دوباره با بھنام روبرو شدم نفھمدهی از پشت کشدستم
  بلند کردمو زدم تو گوشش

   نگام کردرتی حبا
   کنترل کارام دست خودم نبودزدمیم نفس نفس تی شدت عصباناز

   از ھم جدا کنھدوی قصد داره منو مجکردمی متنفر بودم ھمش احساس مازش
  ھولش دادم داد زدم ؛تی عصبانبا
  نھ ؟؟؟؟ای یفھمیم....  ؟؟؟؟ دست از سرم بردار یخواااای از جونم میچ-

  زد؛ادی اون بلند تر از من فریول
 ندارم ، تی من کاریکنی می کمکت کنم ،چرا قاطخواستمی عقل فقط میبفھم دختره ب-

   شده راھت دورهکی ھوا تاری تنھا برزارمیاالنم نم
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 ری نشستم زدم زابونی گرفت ھمونجا کنار خمی گردی زل زدم بھش، چونم لرزرتی حبا
 : ھیگر

..  نجای ایمنو چرا آورد....  ی اومدیواسھ چ...  ی چرا جلوم سبز شدھویآخھ تو -
  یخوای از جونم می چیفقط ولم کن لعنت..  خوامیتو نمکمک

  نگاش کردم و با نالھ گفتم ؛ی اشکی زار و چشمای حالتبا
   خراب نکنموی ازت ، زندگکنمی من برم خواھش مری واسم بگی تاکسھیفقط -

   نداشتی تعادل روحدمی ترسزدی لب با خودش حرف مری ززدی قدم می عصببھنام
  خوادی از جونم می ھق ھق افتادم ، چبھ

   کھ رد شد برام دربست گرفتی تاکسنی اولستادی جلوتر و منتظر ارفت
  کشی ، منم بسرعت بلند شدم رفتم نزدای سر بھم اشاره زد کھ ببا

  کشوندی منو بھ جنون مدی شدم ھنوزم دلشوره داشتم غم از دست دادن مجی تاکسسوار
  جدا شدم از بھنام ی خداحافظبدون

   بھ خونھ مردمو زنده شدمدنی رستا
  فمی باحرص پرتش کردم تو کشدی روشن نممیگوش
خونھ تو سکوت فرو رفتھ بود . خونھ با دلھره و اضطراب درو باز کردم دمی رسیوقت

درو آروم بستم رفتم طرف آشپزخونھ با ...  خونھ منو بھ وحشت انداخت یکی، تار
 :  شدمخکوبی مدی گرفتھ مجی صدادنیشند

  تا حاال ؟؟؟؟یکجا بود-
: 
 

  آروم برگشتم سمتشدمی کشیقی دھمنو قورت دادم سرجام خشک شده بودم نفس عمآب
، 

   ندارهموی عاشقمھ تحمل ناراحتدی دادم کھ مجی دلداربخودم
   اضطراب زل زدم تو چشماشبا

و صورتم  شد ترهی شلوارش فرو برد ،حق بجانب خبی قد علم کرد دستاشو تو ججلوم
  منتظر جوابم بود

 جھی بالخره کار خودشو کرد سرگادی بھم دست داد استرس زی رخوت و سستاحساس
  واری دادم بھ دھیگرفتم تک

 و ضعف و در آخر بغض ی بغلم کرد ، لرزش پاھام ، ناتواندی بالفاصلھ بطرفم دودیمج
  تو گلوم منو از پا در اورد

 ، می پراز لذت و خوشبختیای ،دنگشتمیامش م آرکمی ،دنبال نشی گذاشتم رو سسرمو
 سی بود ضربھ پشت ضربھ از غم مھدی امروزم کافی ، براخوامی منجارویفقط ھم

 ، مثل خوره افتاده بود بھ جونم ، منو بحال می بھنام تووزندگیگرفتھ تا وجود اضاف
 ... دیخودم بزار
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آغوش ... می زندگزهی داغش انگی گرمش نوازگر روح و جسمم شد نفسایدستا
  امیمھربونش تموم دن

  شومدهی در آغوشت کشدی باکنمی و من مدام فکر مدی آی تو میبو
  شمی زنده مرمویگی عطرتنشو با تموم وجودم حس کردم، جون میبو

  آروم تو صورتم خم شد زمزمھ کرد؛دی از نوازشم کشدست
 .... میبخواب-

   لحظھ ازش دور بشمھی واسھ دشی نمی دلم راضی تو بغلش جا دادم حتشتری بخودمو
 : بلندم کرد کنار گوشم با احساس گفتآروم

 ...!! ی بگیخوای نمشدهیخانمم چ-
   نزدی حرفگھی ددی کھ دسکوتمو

 با ی مشغول بازدی گذاشت رو تخت کمکم کرد مانتومو در آوردم کنارم دراز کشمنو
  موھام شد

   رفتنی نوازش دستش خمار خواب شدم آروم گرفتم لرزش دلم از بریز
 ... کردی رھام نمی لحظھ اختمی شده بود ھجوم افکار بھم رنی بغض تو گلوم سنگیول

  کرد ؛اری نوازشگر مردم منو ھشیصدا
  ؟؟؟فکر کنم فشارت افتاده ، چرا دستات انقد سرده ؟؟؟؟زمی عزیبھتر-
  لرزون گفتم ؛یی صدابا
  نی نگرانشم ھمکمی..  سی منو مھدنی ھست بی موضوعھی....  فقط ستی نیزیچ-

 ...  کردسکوت
  دی از نوازش کشدست
   بغض گلومو قورت دادمی بشماره افتاد بسختنفسام

 :  کردزمزمھ
 ...  من کنارتمی فکر نکنیزی کن بھ چیبخواب ، سع-

 فشرم نشیرمو رو س لباسش دور کمرش حلقھ کردم سری بستم دستمو بردم زچشمامو
   خودمو تو وجودش حل کنمخواستیدلم م

  شدمی تر مصی تشنھ ترو حررفتمی تو بغلش فرو مشتری بی چھر
 .. .  کم چشام گرم شد غرق شدم تو آغوش عشقمکم

   شدمداری رو گونم از خواب بدی مجی در پی پی با بوسھ ھاصبح
   چشمامو باز کردم با صورت خندوش مواجھ شدمیوقت

   صورتم نشستی در پھنایلبخند
   زد ، فاصلمونو بھ چند سانت رسوندمھی پشت دستش صورتمو نوازش کرد ، روم خبا

 کردی میی اون لبخند جذاب کنج لبش خودنماھنوز
    گل کردطنتمی ، شدی از سرم پرخواب

   بھ لباشدمی تا رسششی تھ ری ال بھ الدمی کشانگشتمو
  فت و آروم فشار داد لباش گرنی ، انگشتمو بدیخند
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   رو گونش کاشتم ، اونم انگشتمو گاز گرفتی ، بوسھ ادمیخند
   ھولش دادمو آماده فرار شدمدی در اومد کھ با گفتن جوووون از زبون مجآخم
   سرش ، دست منو ھم محکم گرفتری دستشو گذاشت زدی تخت غلطیرو

 نگام لکسی ریلی بود خدهی فای ھر چقدر تالش کردم تا ولم کنھ بدیرسی بھش نمزورم
  دیخندی مکردویم

   ، دستشو گاز گرفتمدی بھ ذھنم رسی ، فکردمیخند
  ولم کرد و گفت ؛ھوی
  یریگیبدجنس چرا گاز م-
  نھیخب اسلحم در برابر زور تو ھم-

 دو طرف کمرمو گرفتو منو نشوند رو ندفعھی از چنگش فرار کنم کھ اخواستمی مباز
  شکمش

   قلقلکش دادم تا ولم کرد از دستش فرار کنمیکل
 :  گفتدمی در کھ رسدم
  میفتی راه مگھی ساعت دھیزود صبحونھ رو حاضر کن تا -
  تعجب زل زدم بھش و گفتم ؛با
 کجااااا؟؟؟-

  کرد و گفت ؛تی و موھاشو بطرف باال ھدانیی تخت اومد پای رواز
 ...  ماه عسلمون خوشگلم-

  چطور فراموشش کردم....  افتاد می دوزارتازه
   واقعا ازش ممنونماوردی رو بروم نیزی چدی خوشحالم مجیلی خیول
 دی عجلھ بساط صبحونھ رو اماده کردم رفتم سراغ مجبا

 در کنمی می ، سعشھی حالم گرفتھ مفتمی مسی مھدادی ی وقتی سرحالم ، ولیلی خامروز
   فکر نکنمی اگھی دزیطول سفرمون جز خودمون بھ چ

  دیرسی شرشر آب از حموم بگوش می تو اتاقمون صدارفتم
 بھ دمی مالعی رژ قرمز ماھی مختصرو ناز شی آراھی ، بعد از شمی آرازی پشت منشستم

  لبام
   عاشق رژ قرمزهدی مجدونستمیم

   صدام زد تا حولشو ببرمدیمج
   چند ضربھ زدم بھ درستادموی در حموم اپشت

  کھ گفت؛دمی شنصداشو
 بفرما داخل زشتھ دم در-
  خنده گفتم ؛با
   راحتمزمینووچ عز-
   من ناراحتمی ولیتو راحت-
   شداریعع د-
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 آورد واسھ گرفتن حولھ منم گذاشتم تو دستشو خواستم برم کھ دستمو رونی بدستشو
   ، منو برد تو حمومدیکش

  ستادی بستو منو چسبوند بھ در حموم خودشم جلوم ادرو
  طتنتی اون با لبخند و شی ولکردمیرد شده و خجالت زده نگاش م گی با چشمامن
  دی زورم نرسی در جدا کردنش از خودم شدم ولی دستام سعبا

  شد ؛شتری بخندش
  ی کھ با من مقابلھ کنی ، آخھ تو زور داریکنی مکاریچ-

   ھولش دادم کھ مچ ھر دو دستمو گرفت و برد باال سرمدوباره
  دهی ھنوز وقت رفتن نرسیکجا خانم-
  میفتی راه مگھی ساعت دھی ی خودت گفتشھی مری ولم کن تورو خدا ددیمج-
  می کار داری ساعت منو تو کلھی نی ، تو امی ساعت وقت دارھیخب -
  خوامینھ من نم-

  شدو گفت ؛کمینزد
  خوامی ، من بچھ می بخوادی بایخوایم-

   شل شد من عاشق بچھ بودمشمی بچھ کھ اومد ناسم
  ،  باباش ، دلم ضعف رفتھی پسر شبھی

 : دمی بدندون گرفتم ، تقال کردم تا مچ دستامو رھا کنھ ،ناللبمو
  حداقل دستمو ول کن دردم گرفت-

 ، تو دیچکی آب بود از موھاش آب مسی تو بغلش خدمی ول کرد منم با لبخند خزدستمو
 ...   بچھ ام ضعف رفتی دلم واسھ بابادیرسینظر م جذاب بشھی از ھمشتری حالت بنیا
 ... میدی خندموی گفتمونی ساعت تو وان حموم از وجود بچھ تو زندگکی از شتریب
 
 

   آشنا شدمشتری بدی مجاتی طول سفرمون با خلق و روحدر
  می رو در کنار ھم تجربھ کردی نابلحظات

 از جلو چشمم ی لحظھ اسی و با ھم بودنمون صورت غم زده مھدی در اوج خوشیول
  شدیدور نم

  گرفتمی و گر مسوختمی از درون می ولزدمی بودم ، بھ ظاھر لبخند منگرانش
  کردی و داغونم مخوردی غم مثل خوره از درون منو منیا

 از اتفاق اونروز لحظھ می و عذاب وجدان پنھان کارکردی مینی رو دلم سنگسی مھدغم
  زاشتی آرومم نمیا

   حس بدم کمرم شکستھ بودنی بار اریز
   فرق کرده ساکت تر شده و ھمش تو خودشھدی رفتار مجکردمی بود حس میمدت

  کردی دود مگاری سشدوی مرهی نامعلوم خی مواقع تو سکوتش بھ نقطھ اشتریب
   قدرت جلو رفتن رو نداشتمی دور نظاره گر بودم ولاز
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   بپرسھ و من در برابرش گنگ بشمی لحظھ ھراس داشتم مبادا ازون روز سوالازون
 لحظھ گانھی بی مردمی تو حردنی با بھنام تو خونش و ساعتھا خوابیی وجدان تنھاعذاب

  کردیبھ لحظھ داغونترم م
   از غمم بگمدی رو در رو با مجتونستمی کاش میا

  کردی منصرف ممی تصمنی ناشناختھ منو ازیحس...  ترسمی میول
 ...   داشتمانتکاروی خھی احساس

  کردی مھربونو با لطافت باھام بدخورد مشھی مثل ھمدیمج
 فکر ی از چشماش بخونم بھ چتونستمی تو صورتم ، نمشدی مرهی مواقع خی بعضیول
  دادی عذابم مشتری بنی واکنھیم

  شدی روز بھ روز افسرده تر و شکستھ تر مسیمھد
  رونی با خودم ببرم بسوی تا مھدزدی ھر روز بھم زنگ ممامان

   کرده بودتی بھ منم سراسی مھدی و پژمردگی آرومنا
   آرومو ساکت شده بودیلی خسیمھد

   نبودی پروا خبری ازون دختر شادو بگھید
  ،  موجود پژمرده و شکست خوردهھی بود شده

 تا باھام حرف بزنھ خواستمی ازش ممی پارک تا قدم بزنبردمشی روزا بھ زور میبعض
  کردی مھی خودشو تخلھی با گرکردی درد ودل آرومش مکمی

 کھ ی بھ جون مردنی جز نفرمومدی از دستم بر نمیچکاری ھکردمی نگاش مفقط
   بھ باد دادنموی خواھر نازنیدخترانھ ھا

  ، گذشتھ رو نداشتتی اون درخشش و شفافگھی دچشماش
   رفتھ بودنی و تخس بودن در وجودش ازبطنتی اون شگھید

  روحش تکھ تکھ شد...  شکست خواھرم
  شدمی خورد مشکستموی پا بھ پاش مشتری بومن
   بھ آرامش داشتمیشتری بازی خودم نی ولدادمی مشیدلدار

 ی آھسی کھ مھدمی نا معلوم زل زده بودی دومون با بغض بھ روبرو ، بھ نقطھ اھر
  ؛دی گرفتھ نالیی با صدادویکش

 کجاست ، انگار از دونمی نمی حتنی زمری قطره اب شده رفتھ زھیازون شب بھ بعد -
 ، کنمی داد تا بھ خواستھ شومش برسھ ، من حاللش نمبمی سھ سال فریعنیاول نبوده ، 

 .. بخشمشی وقت نمچیھ
  اشکشو با دستم پاک کردمو تو بغلم فشردمش و گفتم ؛قطره

 گناھشو پس بده ، اون  تقاصدی بزرگ بایای دننی ازیی جاھی یغصھ نخور خواھر-
 و ای خودخورنی ، تو با اکنھی بھ موقعش درست مزوی کھ باال سرمونھ ھمھ چییخدا
 بھ خبری بالخره اون از خدا برسھی می ، روزیبری منی کردنات فقط خودتو از بھیگر

 ....  بھممیرسیبالخره م  گردهای دنی و تو لگد مالش کنفتھیپات ب
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 داشت اگھ بھ ی قصد خودکشسی بود ، مھدمی نحس زندگی از روزاگھی دیکی امروزم
 ...  بودم رگ دستشو زده بوددهیموقع نرس

 شی آزمای سرھی مونده بود ،واسھ زی مامان خونھ نبود ،امشب خونھ عزمی آوردشانس
 و رفتی باال می جون ھزی بود فشار عزی ، آخھ مدترفتی جون مزی ھمراه عزدیبا
 ھم ھست کھ اخالق بابا یمدت. کنھ ی ھمراھزوید عز مامانم مجبور بوشدی مھوشیب

 طرف ھی بود ،از شی نگران زندگیلی خن خونھ ، ماماومدی مری شبا دشتریعوض شده ب
 ، اونو بدعنق و سی مھدی طرف افسردگھی بابا و از ی اومدناری مشکوک و دیرفتارا
 .  کرده بودیعصب

   سنگ صبور مامانای باشم سی مواظب مھددونستمینم
   غم غوطھ ور بودمیای تو درخودمم

  ،دادی منو آزار مبی روزا عجنی ای بددلشوره
  کردی آزردم مدی مجی ھای تفاوتی و بی حرفکم

  ،  جا بند نبودچی بھ ھدستم
   رو کنارش بمونمی گرفتم چند روزمی تصمسی مھدی دلگرمواسھ

  می شده فقط شبا باھم در تماسزرهی دلم براش دمی نددوی روزه مجدو
  زدی حرف محالی بیلی خزنھی موج می صداش خستگتو

  ؛دمی پرسنگران
  بگم ؟؟؟یزی چھی دیمج-
  نمیبگو نازن-
  ؟؟؟یچرا انقد ساکت و اخمو شد.. چرا انقد صدات گرفتھ ست؟؟..چرا .... اوم -

 :  مکث گفتی کردو بعد از کمی خستھ اخنده
  ،ی آرومم کنیستی مقدار سرم شلوغھ ، تو ھم کھ نھی روزا نی فقط استی نیزیچ-

 :  گفتمی نشستم با خوشبالفاصلھ
   خونھامی میاگھ تو بخوا-

 : گفتی ارومی با صدادی خنددوباره
 و نمی تورو ببخوادی خونھ دلم مامی خستھ میشب وقت.  ی باششمی پخوادی دلم میلیآره خ-

  یکنارم باش
   خونھامیمن فردا حتما م-
   خانممنمتیبیباشھ خوشگلم ،االن برو استراحت کن فردا م-
  دوستت دارم...  خب ، مراقب خودت باش یلیخ-
  من عاشقتم.... من دوستت ندارم یول-
 ی ادامھ حرفش نفس راحتدنی با شنی ، ولختی ری اول جملش دلم ھرکھی گفتن تبا

 . دمیکش
   شدمرهی خ از قطع تماس ، سرمو رو بالش گذاشتم و بھ سقفبعد
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 سفت ی دلم بازوھااد،ی اصلن خواب بھ چشام نمستمی ھس کھ تو بغلش نی شبنی دومنیا
 ... رهی و منو تو آغوشش بگچونھی تا دورم بپخوادیو محکمشو م

 تی انداخت  معصومسی بھ مھدی ،نگاھخواستمی تنشو می شده بودم ، گرمامعتادش
  دی برایود دل از دن چھ ززمی کشوند ، خواھر عزشیصورتش دلمو بھ آت

   خواھرمو کنارم نداشتمگھی ، ددمیرسی مری امروز داگھ
  دمی و رو جام دراز کشدمی بوسشویشونی پدمی بھ موھاش کشی دستنوازشگونھ

  بردی شدم ، خوابم نمرهی بھ سقف خدوباره
 ...  پھلو بھ اون پھلو شدم تا بالخره خوابم بردنی صبح ازی دم دماتا

 رفتم تو صدای ھنوز خواب بود ، آرومو بسیمھد. شدم داری بھی زودتر از بقصبح
 تی رفتم کھ بابا ، با عصبانکتری ، نزدشدی مدهی شنفی ضعیلی بابا خیصدا.آشپزخونھ 

 د؛ی دندوناش غریاز ال
  کردی مکاری ، اون پسره اونجا چیکردی میپس تو اونجا چھ غلط-

   باال انداختمو ادامھ راھمو تا آشپزخونھ رفتمی اشونھ
 وی گوشی و عصبدی کششیشونی بھ پی خاموش کردو دستوی گوشھوی دنمی ،با دبابا

  زیانداخت رو م
  گفتم ؛ی نگرانبا
  شده بابا جون ؟؟؟یزیچ-

  کالفھ موھاشو چنگ زدو گفت؛بابا
  ختھی بھم رکمی دخترم کارا تو کارخونھ ستی نیزیچ-
  ستی تورو خدا حرص نخور واسھ قلبتون خوب نییفقط بابا... آھان -
  کنمی ممویباشھ دخترم سع-

 : ادامھ دادسپس
  ؟ادی میمامانت ک-
  رهی بگزوی عزشی مامان فقط گفت امروز قراره آزمادونمینم-

  نگران گفت؛بابا
  نگفت ؟؟؟یزی بھ من چزیچرا عز-
  کردنی بھ شما بود حتما خبرتون میازی نبوده اگھ نی مھمزی خدارو شکر چگھینھ د-
 
 

   از صبحونھ بابا قصد رفتن کرد منم مشغول نظافت خونھبعد
   سمت تلفن ، شماره نشناس بوددمی با عجلھ دودیچی زنگ تلفن تو خونھ پیصدا
 :  گفتماروم

 دییبلھ بفرما-
 : دیچی وحشت زده مامان تو گوشم پیصدا

   زنگ زدمتی بھ گوشیا کل شمنیی کجادیالو مھش-
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  دلھره گفتم ؛با
 یزنی مامان چرا انقد ھول زده حرف مشدهی ، حاال چدمی باال تو اتاقھ ،نشنمیگوش-

 :  گرفتھ گفتیی با صدامامان
 شد ھوشی شد فشارش زد باال و بی بستروی ی سی تو آزیعز.. نگو دی مھشیچیھ-

  ، ژستی وی االن تحت مرقبتھاومدی کردن بھوش نیدکترا ھر کار
 نشستم اشکام خود بخود پشت نی ھمونجا رو زمدی چونم لرزستادی از حرکت اقلبم

  ختیریسرھم م
 
  گفتم؛ھی گربا
   انقد حالش بدهیعنی چش شد زیمامان تو رو خدا عز-

  گفت ؛ھی ھم با گرمامان
   ندارمبتوی مصنی طاقت اگھی من دادیفقط دعا کن  بھوش ب-
  امیمامان آدرسو بده منم م-

   آدرس بالفاصلھ رفتم باالادداشتی از بعد
  اشکام ھولزده گفت؛دنی شده بود با دداری تازه بسیمھد

 ؟؟یکنی مھی چرا گردی مھششدهیچ-
  گفتم ؛دمیپوشی کھ با عجلھ مانتومو منطوریھم
   کردنشی بسترمارستانی حالش بد شده االن بزیعز-

   امکان ندارهنینھ ا...  نیییییی دستشو گذاشت رو دھنشو گفت ھسیمھد
 :  کھ مرتب کردم گفتمشالمو

  می آماده شو بریایزود باش اگھ باھام م-
  دی دویی با عجلھ مالفھ رو کنار زد و بطرف دستشوسیمھد
  مارستانی بمیدی رسقھی از چھل دقبعد
 پر اشک یی کھ با چشماھیعمو و بق عمو و زن دنی با دمیدیچی کھ پلی راھرو طوھی تو
 می بودن ،با غم نگاه کردستادهی،ا

 :  پنجاه و ھشتمپارت
   خودشو انداخت تو بغل عمودوی دوھی با گرسیمھد

  کردنی نگران بھ در بستھ نگاه مزدنوی قدم می و زنعمو ھمامان
   ناتوان بسمت شون رفتمیی با بغض تو گلوم با پاھامنم

 :  نشستم رو بھ مامان گفتمی صندلی روھمونجا
   نگفتیزی نشد مامان؟؟؟دکتر چیخبر-

 : گرفتھ و خستھ گفتی با صورتمامان
  ومدهینھ مادر، ھنوز بھ ھوش ن-

  دمی شندیدوی رو کھ با عجلھ می کسی پای چشم دوختم کھ صدانی بھ زمنیغمگ
   بلند کردم و با چھره درھمو وحشتزده باباجونم روبرو شدمسرمو
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  و بغض گفت؛یالفاصلھ خودشو بھ عمو رسوند و با نگران ببابا
   نجاستی چرا ازجونی داداش عزشدهیچ-

  قصد اروم کردن بابا رو داشت و صبورانھ گفت؛عمو
   فقط دعا کنستی نیزیتوکلت بخدا باشھ مرد ، چ-

  ستی نتونست مقاوت کنھ و مردونھ گرگھی دبابا
  دی بابا بغض منم ترکی اشکادنی دبا

  دادی می و عمو بابارو دلداردیلرزی مھی بابا از شدت گری ھاشونھ
  باباحی تسبی بھم خوردن مھره ھای ساکت شدن و فقط سکوت بود و صدای کم ھمگکم
... 

 کھ محکم چمی قدم بزنم بلند شدم آروم رفتم طرف راھرو، اومدم بپکمی گرفتم میتصم
  ، یخوردم بکس

   کھ منو محکم گرفتفتمی بود بکینزد
   بلند کردم با صورت بھت زده و نگران بھنام مواجھ شدمسرمو
   دستاش دور کمرم بودھنوز

   گرد نگاش کردمیی زده وبا چشمارتیح
  زدی شدت ترس قلبم محکم ماز

 ھر دومون بالفاصلھ دی مجی صدادنی ھنوزم قصد رھا کردنمو نداشت کھ با شنبھنام
 میاز ھم جدا شد

 ،،،،!!!!  چھ خبرهنجایا-
 زده چشم دوختم بھ صورت بر افروختھ و رتی از حدقھ در اومده و حیی چشمابا

 ...   زل زده بود بھ بھنامتی کھ عصباندی مجنیخشمگ
  گفت؛نویی سرشو انداخت پای با شرمندگبھنام
 ...  جان بخدا اشتباهدی مجسالم

   بھ منم نگاه نکردی تفاوت از کنارش گذشت حتی بدیمج
   و اضطراب لرزه بھ اندامم انداختاسترس
   داشتموی زندگی کھ قصد نابودی زل زدم بھ مردنیخشمگ

 :  تنفر گفتمبا
 یکشی نمرونی بمیچرا قدم نحستو از زندگ-
   نگفت فقط با حرص نگام کردو راه برگشت وگرفتو رفتیزیچ

  ، ی بروی بکشونشی بھ آتموی زندگی اومده بودفقط
  چرا ؟؟؟؟آخھ

   پشتمواری زدم بھ دھی تکزونی آویی زارو شونھ ھایحال با
  کنھی فکر می در موردم چدی مجیعنی

 شھی داشتم کھ تو لحظھ جرم دستش رو مانتکاروی خھی احساس
   نگاه کردن بھ چشماشو نداشتمی روگھید
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    دچار شدمبتی مصنی کرده بودم کھ بھ ای من چھ گناھآخھ
  کندی درد مدلم
 نکہی اردنہیگی ممیصدا.... کشد،یازنبودت دردم. .. کسے اوراشکستہ باشد نکہی انہ

 بغض داشتہ باشد
 اشک توچشمانم است ،نہ سرم نکہی ،نہ اندیبی تارممیچشمھا....دھد،ی بوے غم ممیحرفھا

 بھانہ است ،دلم پناھگاھم نھاھمشیا....راستش رابخواھے......رودی مجیگ
 می آغوشت رامے گودانےیخواھد،میرام

 
 

  کردی نممیاری شده بودم پاھام وارخشکی دکنار
  ،کردمی بسرعت با دستمام پاک می ولشدی تو چشمم جمع ماشکام
 آشفتھ بطرفم ی کھ با صورتدمی رو نداشتم ، خالھ رو دھی شدن بھ جمع بقکی نزدجرات

  ومدیم
  دی چادرشو گرفتھ بود و نفس زنان بھم رسگوشھ

  زل زد بھم و گفت؛ی نگاش کردم ، با نگرانفقط
   جون چطورهزی خالھ جون ، عزشدهیچ-

   شدمرهی رو گرفتمو بھ روبرو خازش
  دی ندیزی حرف زد ، جز سکوت ازم چی ھر چخالھ
  و گفت ؛دی کشیقی عمنفس

 .  رفتھی وبطرف بقدیچیسپس راھرو رو پ....  چش شده ،دونمینم-
باعث شده بود ھمھ جارو تار  ھجوم اشک تو چشام زدمی ضربھ منی نوک پام بھ زمبا
  نمیبب

   دھن باز کنھ منو ببلعھنی زمخوادی دلم مارمی مادمی اون صحنھ رو بیوفت
   بشھداشونی ھمزمان با ھم پدی باچرا
 ....   من آخھچرا

 و سرد  از کنارم گذشت با بھت و ی تفاوتی با بدی بودم کھ مجری با خودم درگھنوز
 ...   شددی راھرو ناپدنی آخرچی شدم ، از کنارم گذشت تو پرهی بھ رفتنش خیناباور

 نی بھ ھمیعنی نشستم ، ی موندم ، پاھام سست شد و بھ سخترهی بغض بھ راھرو خبا
 ...  اعتمادشو نسبت بھم از دست دادیآسون
  ، دارمونی بود دنی از دو روز ابعد
 ...  نگام نکردی از کنارم گذشت ، حتتی اھمی بی راحتنی ھمبھ
  گرفتی نمدهی منو نادینجوری ای ، ولی فحشی ، حرفزدی بھم میلی سھی کاش حداقل یا

 ....  تفاوت رفتی از کنارم رد شد و ببھی شخص غرھی مثل
  ، ی جز اون بھنام لعنتستی نی کسامی تموم بدبختمسبب

  دونمی می رو از چشم او عوضھمھ
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  ، دیلرزی وجودمو خشم احاطھ کرد ، از شدت حرص دستام مسرتاسر
 کز کردم و بھ بخت خودم لعنت واری کنم رو نداشتم ، ناتوان کنج دی کارنکھی اقدرت

 ... فرستادم
 با عجلھ اومد کنارم نشست و با دی بود کھ منو تو حال درونی در حال رفتن بھ بسیمھد

  و دلھره گفت؛ینگران
 ؟؟!!! ی نشستنجای؟ چرا ا!!! یر خواھی شدی چدیمھش-
   داشتم کھ بھش بگم فقط سکوت کردمیچ

 : زد و گفتی لبخنددلسوزانھ
  ستی نی نگرانیاالن دکتر اومد گفت خوشبختانھ خطر رفع شد جا-

  رو لبم نشستینی خبر خوش لبخند غمگنی ابخاطر
  می رفتھی دستمو گرفت و بلندم کرد ، بھ سمت بقسیمھد
   دستام گرفتمنی نشستم خم شدم و صورتمو بی صندلیرو

  دمی کشیقی عمنفس
 امی کنار بدی موضوع چطور با مجنی فکر کردم تا در مورد ای ھرچکردی نممیاری ذھنم

   گفتن و دفاع از خودم نداشتمی برایحرف...  بود دهی فایب
و  در موردمون تی بدی حتما فکرادیدی متی ھم مارو تو اون وضعی اگھی کس دھر

 ... بستیذھنشون نقش م
   باره تذکر داده بودنی کھ بارھا بھم در ادی مجمخصوصا

 کاشتھ شد محالھ بھ دی و شک تو دل مجی اعتمادی بود تخم بدهی فای بگھی دھرچند
 حاضر ی حتکردمی اون اگھ منم بودم باور نمی جازارمیحرفام گوش بده ، خودمو م
 کھ ناخواستھ بود دونھی خدا می ، ولدی بھ مجدمی، من حقو م.نبودم بھ حرفاش گوش بدم 

   و بگذرهرهی بگدهی ناداقو اتفنی ادی کاش مجی ارمی تقصیمن ب
 راحت شد زی از بابت عزالمی خی جون بالخره بھوش اومد وقتزی از دوساعت عزبعد

   قدم بزنمکمی گرفتم میتصم
  ر کردم اتفاقات چند روز فکنی گرفتم و بھ اشی رو پی رو طوالنادهیپ
 
 ! رمی صاف راه نمگرید
 

 !ستی سالم نندی بگوستی نمھم
 

   است کھنی امھم
 
 "نبودنت"  غمیدانی متو
 

 .. را خم کردهکمرم
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   جون تو بخش موندزی دوشب عزحدود
 ی ازم گرفتھ نھ تماسی نھ خبردی مدت مجنی کنارش بودن، تو ای و زنعمو نوبتمامان

 شده بود کھ ھر لحظھ امکان خفھ شدن بھم دست یبیباھام گرفتھ ، بغض گلوم اندازه س
 ...  رو بدوش بکشمی سختنی کردم کھ تاوان بھ ای  ، من چھ گناھدادیم
   بودمی از درون در حال خورد شدن و رو بھ نابودی ظاھر خوشحال بودم ولبھ
 آرومم کردی می بود کھ شده بود سنگ صبور غم ھام ، سعی روزھام نازنیھمدم ا 

  سوزوندی دلمو مگرفتوی گر مشی گولھ آتھی تھ دلم مثل یزیچکنھ اما 
   نخواستحی ازم توضی بود ، حتنقدری نسبت بھم ھمدی اندازه عشق مجیعنی

   گرفتم باھاش صحبت کنممی بالخره تصمدمیچرخی دور خودم مرانی و حسردرگم
 ....  خونھ شدمیراھ
 رو سرم آوار دی بعد ازچھار پنج روز پا داخل خونم گذاشتم ھجوم خاطراتم با مجیوقت
 ... سوزوندی خنده ھاش دلمو مایشد 

 ...  فرو رفتھ بودیکی در سکوت و تارخونھ
 ..  خونھ بکشمی بھ سرو روی دستھی گرفتم می گشت تو کل خونھ تصمی اندکبعداز

   مشغول پخت شام شدم دوش کوتاه گرفتموھی دو ساعت ، یکی از بعد
 نمی مورد عالقشو تدارک ببی گرفتم غذامی پس تصمھی عاشق قرمھ سبزدی مجدونستمیم
.. 

 مشغول الک زدن ،ی حوصلھ نشستم رو صندلی از پختن غذا  رفتم طرفم اتاقم ببعد
   کھ بھترهیکاریشدم از ب

   کردمزمی آنالنھی از خشک شدن الک دستم خودمو تو آبعد
   بھ لبھامدمی لرزون مالیی قرمزو برداشتم با دستارژ

  خوب تو تنم نشستھ بودری کم رنگ از جنس حری آبلباس
 ...  گذاشتھ بودشی بھ نمابامویو اندام ز 

 ی حاضر نشھ بھ حرفام گوش بده چی حتای اومد سراغم اگھ نخواد نگام کنھ دلھره
 ؟؟؟. ھی چفمیاونوقت تکل

  نو ازجام پروند محکم بھم خوردن در میصدا
    شدم آب دھنمو بزور قورت دادم بالخره اومد دلھره اومد سراغمھول
   شدمییرای ، وارد پذدمی کشیقی عمنفس

   حال بودی سست و بقدمھام
   در انتظارمھی چدونستمی روبرو شدن باھاش واھمھ داشتم نماز

 ... مونی وسط زندگی افتادی ازت نگذره بھنام کھ مثل چخدا
 کتشو در آورد پرت کرد رو مبل در حال باز کردن کرواتش تی کھ با عصباندمشید

  بود کھ چشمش افتاد بھم
 بود از صورت ی عصبیلی رو از نگاش نتونستم بخونم، خیزی نگام کرد چرهی خکمی

 .  بوددایآشفتھ و خستش کامال پ
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  سالم: لرزون گفتم یی صدابا
   باز کردو دست بھ کمر نگام کردقشوی شل کرد دو دکمھ کرواتشو

  گرفتھ گفت؛یی صدابا
  نی خانم خوش اومددیبھ بھ مھش-

  ھی کردم کامال معلوم بود کھ از دستم عصبانسکوت
 :  گفتماروم

 ... کنمی خواھش مدیمج-
 :  دستش مانع ادامھ حرفم شدبا
   بشنومخوامی نمیزیبسھ چ-

  ؛دمینال
 اتفاق بود ، ھی فقط یدی کھ تو دیزی فقط بھ حرفام گوش بده ، اون چدیتورو خدا مج-

 ... خواستمیمن نم
 د؛ی اومد با خشونت بازوھامو گرفت و غرکمینزد

 ...  کھ بخوام بھ حرفات گوش بدمستمی نطشیاصال تو شرا.  ی بگخوادی نمیزیچ-
 اون اتفاق ھر لحظھ جلو ی وقتی ولگذرمی من ازت مری تقصی ؟؟؟آره تو بھی چیدونیم

 خوامی نمگھید..  ھم بھنامو بکشم ھم خودمو نابود کنم خوادی دلم مبندهیچشمم نقش م
 ؟؟؟؟. یدی خونھ زده بشھ فھمنی مورد تو انی در ایحرف

 با حرص ولم کردو رفت تو اتاق ، آوار ی فشارش رو بازوھام سستم کرد وقتشدت
 ی بود کھ بخوام حتنی تر ازقیادم درد دلم عم ، با دست بازوھامو فشار دنیشدم رو زم

  بھش فکر کنم
 کردمی رو پھن مھی بساط گرقھی زر زرو کھ دم بھ دی دخترانی نکنم ازھی کردم گریسع

   بودمزاریب
 نشون بده و ی از خودش سرسختدی اگھ مجی مشکل مقابلھ کنم حتنی داشتم با امیتصم

  نخواد بھ حرفام گوش بده
   آب فرو بردموانی لھی تو گلومو با خوردن بغض

   بشھدهی از ھم پاشمی زندگای آسوننی بھ ازارمی نمکنمی شکستو قبول نممن
 خودمو خواستمی اما نمرفتی دست و دلم بھ کار نمنکھی با ادمی چقھی شام رو با سلزیم

 ...  دست وپا جلوه بدمیسست و ب
 کھ دمشی بردم داخل داطی سرمو با احت طرف اتاقمون درو آھستھ باز کردم اولرفتم

   و ساعد دستشو گذاشتھ رو چشماشدهیرو تخت دراز کش
 تپش قلبش ی ھام ، صدایی مامن تنھاا،ی امن دنی تنھا جادی آغوشش پر کشی برادلم
  دیکشیھمھ و ھمھ منو بسمت خودشون م....
 :  صداش زدمی رفتم با دودلکشینزد

   بھ حرفام گوش بدهکنمی خواھش مزمیدعزیمج...  دیمج-
  گفت ؛زدی کھ تحکم توش موج میی صدابا
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  رونی بشنوم برو بیزی چخوامیگفتم کھ نم-
   شدم ، دلم شکستدی پرده اشک نگاش کردم نا امپشت

 دستامو گذاشتم رو دی بغضم ترکی شد ولی چدمی رمق نشستم لب تخت ، نفھمیب
  ستمی گری ھایصورتمو ھا

   شد بھمرهی متعجب خییچشما با عجلھ نشست با دیمج
 :.  پشت دست اشکامو پاک کردمو گفتمبا
 بھ حرفام یستی حاضر نی ، حتیکنی برخورد رو منی کردم کھ باھام ایمن چھ گناھ-

  رمی تقصی خدا ھم کھ شده بزار از خودم دفاع کنم بخدا بیمحض رضا.  یگوش بد
ا فندک روشنش کرد،   برداشت و بگاروی از روش سزی بلند شد رفت طرف مکالفھ

 شلوارش و بھ آسمون بی زد رفت طرف پنجره دستشو برد تو جگاری بھ سیقیپک عم
  گرفتھ گفت؛ییچشم دوخت با صدا

  بھت دل بستم ویتا حاال بھت گفتھ بودم از ک-
 ،عالقمند شدم و درآخر چطور عاشقت شدم ؟؟؟ 

،  
 

 نکنم اما ھی خودمو کنترل کردم کھ گریلی زل زدم بھش ، خی اشکی با چشماناباور
 .  اشکام بشمزشینشد بغضم سر باز کرد منم نتونستم مانع ر

  داد ؛ادامھ
 ی ، دوست داشتم ازم بخوای عاشقم شدی و چجوری کدی مجیدیچرا تا حاال ازم نپرس-

 از خودتم و یحت.. ی وقت ازم نخواستچی تو ھی بدم ، ولحیتا برات از اول توض
  میبگذر... ی بھم نگفتیزیاحساستم چ

 خواستی اونطور کھ دلت میعنی ، ی شدمونی از ازدواج با من پشگھی بھم می حسھی
   نشدیکردیاونطور کھ فکرشو م.  نداره جانی با من برات ھینشد ، زندگ

 صورتم مانع شد ، لب ی بلند شدم بطرفش رفتم کھ با نگھ داشتن دستش جلورتی حبا
 باز کردم کھ بگم در موردم اشتباه فکر کرده اما نذاشت حرف بزنم ادامھ داد؛

 ی بھ حرفام گوش بدوی فقط ساکت باشخوامی نگو میزینھ چ-
   گوش بحرفاش سپردمصدای ساکت و بھمونجا

  زدو گفت؛گارشی بھ سی اگھی پک دھی
 ی نگام بھت عوض شد کھ سعیاز وقت ی تو دلم جا باز کردی و چجوری از کدونمینم-

 تو نگاتو ازم ی دنبالت بود ولشھی ، چشمام ھمیدر پنھان کردن خودت ازم داشت
  ، یدیدزدیم
 آخر تو رو واسھ می بھ سزدمی مکردموی می ھر دفعھ اسم خواستگارات قاطدنی شنبا

 دلم  کھ کارام اونور جور شد ومن مجبور بھ ترکت شدم ،ی ، تا وقتخواستمیخودم م
 ای زودنی کھ عمو بھ انی ادنی با شنی از دستت بدم ولدمیترسی بھ رفتن نبود میراض

 تو رو ازم نکھی ازخبریاروم گرفت ، رفتم اما ب  ، دلمستیحاضر بھ قبول ازدواج تو ن
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 شدم ، کنترل اعصابم دست وونھی دی نامزد شدی با اون لعنتدمی فھمی ، وقترنیگیم
 شھی ھمی ولرانی ھمون روز رفتم دنبال کارام تا برگردم اشھیخودم نبود ، باورت نم

 ی طرانی ابھ  رو واسھ برگشتی ، مدت طوالنرهی نمشی پخوادیاونجور کھ دل آدم م
 ازت دست بکشم قسم خوردم ھرجور بشھ تورو ی آسوننی بھ اکردیکردم ، دلم قبول نم

 اسمت کنار دنیعھ شن با ھر دفیعزممو جزم کردمو بھ خونھ برگشتم ، ول.  رمیپس بگ
 تورو نکھی ا،تصوری بفھمیتونی رو نمشدمی مکسانیاون پست فطرت چطور با خاک 

 ھر جور ی خودمو گرفتم تو مال بودمی تصمکرد،ی منم تصاحب کنھ داغوشھی ھمیبرا
 دی بھ گوشم رستونی خبر بھم خوردن نامزدنکھیتا ا... خواستمیشده تو رو واسھ خودم م

 سپردم شوی ،بقیبالخره مال من شد... دمیگنجی تو پوست خودم نمیاز شدت خوشحال.
 کنمیحس م ی ، االن دارمت ولدمی زجر کشیلی بھت خدنی جون، تا رسزیدست عز

  ، یخوای منو نمکنمی ، حس مکشمی بھت زجر مدنی رسیھنوزم دارم برا
 دم؛ی دو قدم خودمو رسوندم بھش و نالبا
  ، ستی نیکنی فکر م اونجور کھ تویکنی اشتباه میدار-
 شاد و شوخ تو ھی با روحنی ھستم وای مرد ساکت و کم جنب و جوشھی من دونمیم-

 مطابقت نداره
 برات، کھ ستمی نیخواستی اگھ منو اونجور کھ مکنمی ، ازت خواھش مکنمی مخواھش

  ،  گوشت کنزونی حرفو آونی ای اگھ منو بھ عنوان ھمسر قبول داری ولیچیھ
 : اومد ادامھ دادکمی نزدیلیخ
 بھ ی ولرمیگی مدهی نادگذرموی ازت مندفعھی ، انمی عنوان تو رو با بھنام نبچی بھ ھگھید-

 دورتو خط قرمز شھی ھمی خطا ازت سر بزنھ برانی اگھی دکباریخود خدا قسم فقط 
 ...  حرف اخرم بودنی اکنمی مرونی تو رو از قلبم بشھی رو دلم و ھمزارمی ، پامکشمیم

 و از اتاق خارج شد و منو تو یگاری پرت کرد تو جا سگارشوی از گفتن حرفاش سبعد
 ...  از غم غوطھ ور کردییایدر
 فکر ینجوری در موردم ادی مجشدی نشستم لبھ تخت اصلن باورم نمی بھت و ناباوربا

 از یعنی مدت بھش ثابت کنم عاشقشم ، نی کارم اشتباه بود ، چرا نتونستم تو ایکنھ کجا
 ، چطور بھش بفھمونم دلم ھی چفمی ، دستامو رو سرم گرفتم االن تکلدی نفھمنویام انگ

 بودم ی از دست خودم عصبانرمی بگموی نتونستم جلو گرنکھی ازی ، ولخوادیفقط اونو م
 با خودم زمزمھ کردم ؛

  زارمی کنم بھی گری کسی جلونکھی متنفرم ، ازھیچقد از ضعف و گر-
 بھ یلی مگھی ، ددمی کشی دوختھ شد آھزی می روی غذاھا آشپزخونھ نگام بھرفتم

   کجا رفتھدونمی نبود نمی ھم خبردیخوردن غذا نداشتم ،از مج
   و رفتم تو اتاقمونخچالی گرفتھ غذارو گذاشتم تو ی در ھم و حالی صورتبا

   فر و بلندمو دورم رھا کردمی عوض کردم موھایگری لباس خواب جھی با لباسمو
  دمی ھام کشھی بھ ردوی با تموم وجودم عطر تن مجدمی تخت دراز کشیرو
   وقت بھش ابراز عالقھ نکردمچی ممکن بود حق با اونھ من ھری برام غدی از مجییجدا
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: 

 بالشت دموی بھ پھلو چرخدی نشد ، نا امدی از مجی خبری بھ در اتاق خشک شد ولچشمم
 .  موھامی الدیز گوشھ چشمم چک سمج ای رو تو آغوشم گرفتم قطره اشکدیمج

 بودم و دهی تک و تنھا رو تخت غلطکرد،ی مغی ازم دری ولخواستمی گرمشو مآغوش
  ومدی نیمنتظر ، ول

 دمی شنشدی مکی قدماشو کھ بھ تخت نزدی شبم گذشتھ بود کھ صدامی از دو نساعت
 عطر ی بھ لرزش دراومد، قلبم بھ تالطم افتاد ، بوکبارهی شدم تموم تنم باری،ھوش

  ،  و مستم کرددی بھ مشامم رسگاری از دود سیتلخش با مخلوط
  موندرهی رو دور زدو بطرف پنجره رفت نگاھم بھ باال تنھ برھنھ اش ختخت

 برگشت ی زل زدم بھش بالشتو تو بغلم فشردم ، وقتیکی خواب الود تو تاریی چشمابا
 آب دھنم خشک شد ، پشت پلکم زدیفاصلھ چشمامو بستم ، قلبم تند تند مبسمت تخت بال

   بودنم بشھداری متوجھ بدی خودمو کنترل کردم تا مبادا مجی بسختدیلرزیم
 ی گرمادی دراز کشدمی تخت فھمی ، از تکون خوردناکردمی نگاشو احساس مینیسنگ

  زدی صدا مدویتنشو احساس کردم ، تموم وجودم نام مج
 بھ تموم وجودم ی و دلچسبنیری دستشو ال بھ الب موھام احساس کردم لذت شنوازش
   شدریسراز
  زمزمھ کرد ؛آروم

   ازت دور باشم ، نفسم بھ نفست بندهتونمیچطور م-
   برگشتمامی شدم ، تنگ منو تو وجودش حل کرد ، بالخره بھ دندهی آغوشش کشتو

 .  متوقف شدکبارهیتنم بتموم لرزش . دی پوستم خزری زیبی عجآرامش
  ،  موھام در گردش بودی دستش ال بالھنوزم
 فشردم سوزش اشکو تو چشام نشی محکم تو بغلش جا کردم ، سرمو رو سخودمو

  گفت؛زدی کھ توش محبت موج میی کنار گوشم با صدادیاحساس کردم ، مج
  ، برهی خوابم نمی تو بغلم نباشیمنم وقت.  یداری بدونمیم-
 : فتم بغض گبا
  ،؟؟؟؟یپس چرا تنھام گذاشت-
   داشتمیی بھ تنھاازی نکمی خودم زمیعز-

 :  شدم و گفتمقی بلند کردم تو چشمااش دقسرمو
 ؟؟!! ی وقت تنھام نزارچی ھیدیقول م-
  ی کنارم باششھیمن کھ از خدامھ ھم-

  اشکامو پاک کردو گفت؛سپس
 ...  ھاتو ندارمھی طاقت گریدونی ، می نکنی چشمارو باروننی اگھیتو ھم قول بده د-

  تو آغوشش فرو بردم و گفتم ؛سرمو
   عشقم بگھیھر چ-
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 و بعد برد پشتم ، بند لباسمو باز دی ، دستشو رو بازوم کشدی موھامو با محبت بوسیرو
   نرم و با احساس رو گردنم گذاشتی ، بوسھ انیی پادیکرد و از قسمت باال تنھ کش

 .  و دور کمرش حلقھ زدمدمیستمو رو شکمش کش کنج لبم نشست ، دیلبخند
  ؛دیخند

  ، ایشی مطونی شیدار-
 کرد ، کی شدم لباشو بھ لبام نزدرهی ، سرمو بلند کردمو تو چشماش خدمی خندمنم

 .....  موھاش ، اونم دستشو برد سمت لباسمیانگشتامو بردم ال
 

 ...   ماه بعدسھ
 

 ی بعضیحت.  مواقع کنارش بودم شتری بھتر شد بدی ازون اتفاق رابطھ منو مجبعد
 دی دفتر کار مجرفتمی و مکردمی ناھار آماده مرفتیمواقع کھ تو خونھ حوصلم سر م

 و خنده ی و با شوخکردی ، در اتاقو قفل مکردی ازم استقبال میاونم با خوشحال.
 ... کردی متمی اذیل کدی وسط مجنی البتھ امیخوردیغذامونو م

 بھ ھر ی رو تجربھ کرده بود ولی شکست بدنکھی بود با ای رو بھ بھبود حالشسیمھد
  بود بالخره سرپا شدیسخت

  دادی منو آزار مدنشی مواقع بغض تو گلوش و آه کشی بعضیول
 کھ بحثشون با مامان  بھ دعوا یی تا جاشدی تر می روز بھ روز پرخاشگرو عصببابا
  ، شدی مدهیکش

 بابا عادت نکرده بود ھرشب حرفاشون بھ بحث و دعوا ی رفتارانی ھنوزم بھ امامان
  شدی مدهیکش

  ومدی از دستم بر نمی و کارکردمی می وسط من خودخورنیا
 و سالمت حی رو صحزجونی عزنکھی بھتر شده ومن ازیلی جون، حالش خزی عزاما
   خوشحالمنمیبیم

  ،  آخر بھنام ھنوزم قصد رفتن بھ خارج از کشور رو ندارهودر
 کار نی و قصدش ازھی کدونمی مواجھ شدم نمی مشکوکی ھست کھ با تماسھای روزدچن
  ، دی خط جدھیھر روز با ...  ھیچ

 یزی چدی بھ مجخواستمی نمی نگرانم ، ولیلیخ. کنھی قطع مکنمی تماسو وصل منکھیھم
 ....  کھدونستمی اما نمھی مثل بقشھیری سیخودمو قانع کردم کھ ازون مزاحم ھا.بگم 

   عاشقونھیامھای مشکوک جاشو داد بھ پی تماسھانی کم اکم
 بود دهی فای بی مورد صحبت کنم ولنی دفعھ خودم تماس گرفتم تا باھاش در اچند

 ... دادیجوابمو نم
 شھی می مزاحم چنی آخرو عاقبتم با ادونمی نمدمیچرخی بھ دور خودم مجی و گسردرگم

... 
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 زنگ خورد فکر کردم باز مزاحمھ ، بھ می خونھ مشغول شستن ظرفا بودم کھ گوشتو
   لبخند رو لبام زنده کرددی کھ نگاه کردم عکس مجمویدلشوره افتادم صفحھ گوش

 :  گفتمبالفاصلھ
  زمیجااانم عشق عز-

   رو شدروی خندش دلم زی صدادنی با شندیخند
 گفت؛

  ، بال خانوممیجونت ب-
 :  لبخند گفتمبا
  ممنون-

 :  دادادامھ
  می بگردکمی می دنبالت باھم برامی آماده شو مبرو

   آماده شمرمیباشھ پس من م. آخ جون گردش -
  پس فعال.  دمی رسگھی ربع دھیآره منم تا -

 :  گفتمعی و سرتند
  زمیخدافظ عز-

   بسمت اتاقدمی بعداز قطع تماس دوبالفاصلھ
 ھم رو صورتم یر مختصشی آرادمی پوشی شالو شلوار مشکھی با ی نفتی مانتو آبھی

  نشوندم
  ییرای آماده رفتم تو پذحاضرو

  دهی انداخت کھ رسسی بھم مدی ھم رسدیمج
   با عجلھ درو قفل کردمو بسمتش رفتممنم

 .  درو برام باز کرد ، لبخندزنان سوار شدمیی خوشروبا
 
  ؟؟؟ھی  چدمی نگام کرد کھ با تکون دادن سرم ازش پرسطنتی شبا

  زدو گفت؛ی جذابلبخند
 ؟؟؟!!! شمی نمری سکنمی نگات میچرا ھرچ-
 :  موھامو داخل شالم فرو بردمو گفتمی دلبربا
 ...  ندارهتیاالن چھ وقت نگاه کردن جلو ملتھ ، خوب-
 میری خونھ باھات کار دارم ، بعدش ممی اول برای بگمی ، می شدی خوردنیلیآخھ خ-

 ... ددر
 تم ؛ گرد شده بطرفش برگشتم گفیی چشمابا
  ،  خجالت بکشیگی می چنیییییییھ-

 :  آروم گفتمکردی نگام مشخندی ھنوز با نمی دادم بھ صندلھیتک
  ای شدطونیش-
 ... دونمیم-
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 :  گرفت ، گفتمخندم
  می کن برشیآت-
  ،  استارتو زد و حرکت کرددی خندی سرخوشبا
 تو اون ھمھ مدت ھردومون عاشق نکھی ، ازکنمی بھ گذشتمون فکر مبی روزا عجنیا

  میکردی رو نمی ولمیھم بود
 ...  و اون تو فراغمسوختمی تو تب عشقش ممن
 کھ ما نسبت ی حسنی ، پس ارسنی وقت بھم نمجی ھی واقعی عاشقاگنی کھ مدمی شنیول

  ھی اسمش چمیبھم دار
 رو  کھ بھش دارمی چطور حسدونمی فراتر از عشقھ ، نمدی من نسبت بھ مجاحساس

   کنمفیتوص
 وقت شاھد اعتراف عاشقونش چی ھفتادی اتفاق نمنی تودارو مغروره اگھ ایلی من خمرد

  نبودم
 عشقش تو دلم ی ھاھی رو متحمل شده ، پاییھای بھ من چھ سختدنی رسی برانکھیاز

  شھیمحکمتر م
 بود و منو مست و دهیچی پنی ماشیعطر تنش تو فضا.  لبخند بھ روبروم چشم دوختم با

  کردیمدھوش م
 شدم ، با لبخند خاص رهی رخ جذابش خمی ، بھ ندی تو ھر نفس مجشھی خالصھ ممیزندگ

 : گوش نوازش روحمو قلقلک دادی بود کھ صدایخودش مشغول رانندگ
 ؟!!! ی ھستم حواسمو پرت نکنی در حال رانندگی وقتیدونینم-

   خندمو گرفتم و گفتمیجلو
  ، دارم نتیمنکھ کار-
  ی زل زدینجوری ای ، ناقال بھ چکنھی میی نگاه کردنت منو ھوانیھم-
  دیچی پنوی ماشی قھقھ ام تو فضای صدارمی نتونستم جلو خندمو بگندفعھیا

  گفت؛دیمج
   جوووووونم بخورمتیا-
  اعتراض اسمشو صدا زدم ؛با
   نگوووودیییییییعع مج-
  ادامھ داد ؛طنتی شبا
   برگردم خونھیکنی وسوسم میبخدا دار-

  دو دستم محکم چسبوندم جلو دھنم وصاف نشستم و گفتم ؛ھر
   نگویزی چگھیاصلن من الل ، د-

  دیچی قھقھ اش پیصدا
  میدی بھ مقصد مورد نظرمون رسبالخره

  آخ جوون.  ی رستوران سنتھی
  می رفتی خالی از تخت ھایکی گرفت شونھ بھ شونھ ھم بھ دستمو
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 ھی کھ نھ لم داد ، منم تکھی داد ، البتھ تکھی تخت تکی ھای بھ پشتدی ، مجمینشست ھم کنار
  دادمو پاھامو دارز کردم

 .  نشستمی و مجلسکی شیلی دستپاچھ پاھامو جمع کردم خدی کھ رسکمونی نزدگارسون
   داددهی سفارش کوبدیمج
    طرف گارسون زدی اشاره اھی چشمک و ھی ی رمزیلی آخرم خدر
 ی چشمک چنی؟؟؟ا!!!! اونوقت ی چیعنی نیا. موندم رهی خدی تعجب بھ حرکت مجبا

   وسطنیبود ا
 :  زد و گفتی لبخندگارسون

  چشم آقا حتما-
 : دمی پرسی رفتم و با کنجکاودی مجکی کھ رفت نزدگارسون

   بود اونوقتیچشمکت واسھ چ-
  دی لپم کشدیخند

 ھی کھ گارسون با کردمینگاش م پس زدمو دوباره نشستم سرجام چپ چپ دستشو
   بسمتون اومدونیقل

   بودونی پس منظورش قلجاااااانم
 رهی دود ذخقی بعد از دو سھ پک عمدی طرف خودش کشونوی با ذوق نشست قلدیمج

  شده تو حلقشو تو صورتم فوت کرد
  حالم بد شد از دود متنفرم...  اه
   دود رو کنار زدمو دور تر نشستمی اخم پررنگبا

  با خنده گفت ؛دیمج
  ی چرا رفتنجای اایب-
  حرص گفتم ؛با
  یداری ھم دست از دودو دم برنمنجای ایکشی مگاریتو خونھ کم س-
  رونی بدادی راحت لم داد پاھاشو داراز کرد و پشت سر ھم حلقھ میلیخ

   تھ دلم آشوب بپا شدکردمی ماحساس
  شدی مشتری زبونم لحظھ بھ لحظھ بری زبزاق
   بد بھم خوردی بونی شد ، حالم ازنی سنگسرم

 دمی معدم باال اومد بالفاصلھ دستمو گذاشتم رو دھنمو پراتی کردم تموم محتواحساس
  نییپا

   گرد شده نگام کردیی زده با چشمارتی حدیمج
   بطرفم اومدی نگرانبا

   تو معدم بود رو باال آوردمی خودمو رسوندم پشت چندتا درخت وھرچبسرعت
   شدشتری ، سوزش گلوم بزدمی سرھم اوق مپشت

   شکممو با دو دستم فشار دادمنشستم
  ، اوردمی باال مھنوزم
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  دادی نگران کنارم نشستھ بودو کمرمو ماساژ مدیمج
   ، چرا حالت بد شدزمی عزشدیچ-
  دادم بھش و گفتم ؛ھی و سست تکی حالت کرختبا
  خورهی بھم مونیحالم از دود قل-
 بھ دست و صورتت بزن ی آبھی کردم ، بلند شو ی روادهی ززمی عزامخویمعذرت م-

 .   ، پاشو خوشگلمیسرحال بش
 ، کمکم کرد تا ی بھداشتسی طرف سرومی بلندم کرد، رفتاطی گرفتم با احتدستمو

  صورتمو بشورم
  ، با لبخند رو کردم طرفشو گفتم؛زدی تو چھرش موج می نگرانھنوزم

  نگران نباش بھتر شدم-
  گفت؛دوی کشی از سر آسودگیلبخند

  زمیخدارو شکر عز-
 ، عزم رفتن می باھم غذامونو خوردی دو نفرکی کوچسی دھی از شام کھ بازم تو بعد

  میکرد
   نگرانش کنمی الکخواستمی نمی داشتم ولجھی سرگکمی ھنوز

 ونمدی ، دوباره حالم بھم خورد ، نمیی طرف دستشودمی خونھ بالفاصلھ دومیدی رسیوقت
  چم شده بود

  دوش کوتاه تنھام گذاشتھی گرفتن ی برادیمج
 :  شصت و سومپارت

 
 جیحالم بھتر شده بود ، گ.  دمی لباسم رو تخت خزضی رمق و خستھ بعد از تعویب

 ...   منوتو آغوشش جا دادی اومد و کی کدی مجدمیخواب بودم نفھم
   بستھ خودمو بھ آغوشش سپردمیی لبخند خستھ و چشمابا
 نمدارش خوابو از چشام ی بدنش وموھای شامپو ،خنکی از بوی تنش با مخلوطیبو

 ربود
  نگام کردو گفت؛ی نوازش موھام شد با مھربونمشغول

  ؟؟؟؟یبھتر-
 ... اوھوم-

 ..   گذاشتمیشونی نرم رو پی ابوسھ
   خودبخود بستھ شدچشمام

 کرد ، مور ی ، خم شد کنار گوشم فوتدمی کشیامفھوم نی طرح ھانشی انگشتم رو سبا
  گفت؛طنتیمورم شد خندم گرفت، با ش

  اینیبی نکن ، بد میطونیکوچولو ش-
 :  تا رو شکمش ، خندش گرفتدمی کشنشی توجھ بھ حرفش انگشتمو از رو سیب
 ..    ترمھی وگرنھ من از تو پاکنمی دارم مراعات حالتو مزمیعز-
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 لذت ششی ری زبردمی عشقم کششی بھ تھ ریچشماش بستھ بود دست باال بردم ، سرمو
 ... دادی حسو بھم منیبخش تر

 : دورگھ گفتیی ، با صدامیشونی چسبوند بھ پشویشونی بسمتم خم کرد پسرشو
 ... ی نکردتابمی بنی ازشتری ، تابزمیبخواب عز-

 ....  شد و بخواب رفتمنیکم کم چشمام سنگ...  دمی کشیقی بستم نفس عمچشمامو
  ، ساعتو نگاه کردم. شدم داری از خواب بیدی با سردرد شدصبح

  ،  رسوندمیی آشفتھ و خستھ ، خودمو بھ دستشوی ده بود ، با حالساعت
 ...  منو ببخشھ نماز صبحم قضا شد ، عذاب وجدان اومد سراغمخدا

  رونی دست و صورتمو شستمو اومدم ببالفاصلھ
   بابااای قرص بخورم اشھیھ نم شکم گشنھ کبا

  کردی درد محی فجسرم
  ،  بوددهی برام چزوی قبل از رفتن مدی ، مجزی پشت منشستم

 آب ھم وانی لھی ژلوفن انداختم تو حلقم ، ھی بزور خوردم ، با عجلھ ری سھ لقمھ پندو
 روش
   بوددهی فای بی از دردش کاستھ بشھ ، ولی کمدی تا شادادمی با دو دستم فشار مسرمو
 فونی زنگ خونھ منو متوجھ خودش کرد ، تلو تلو خوران ،خودمو رسوندم بھ ایصدا

  گرفتھ گفتم ؛یی، با صدا
 ؟؟؟!!! ھیک-

  ،  بالفاصلھ درو زدمستادهی کھ منتظر ادمی دمامانو
  زارهی می سردرد لعنتنی کردم خودمو سرحال نشون بدم ، آخھ مگھ ایسع
   مامان اومدقھی از چند دقبعد
 . دی استقبالش رفتم ، بغلم کردو حالمو پرسبھ

 : ، مامان گفتی معمولی صحبت ھای از کمبعد
   حالت خوب نبودهشبی دنکھی مقل اشتی پامی زنگ زد بھم گفت امروز بدیصبح مج-
  ، کنھی شلوغش می الکدیمج. مامان خوبم -
  ، دهینھ دخترم اصلن معلومھ رنگت پر-
 نکھی ، ھمستی خوب نادی زونی با قلونمی میدونی ،خودت مونھیھمش بخاطر دود قل-

 دودشو حس کردم حالم بد شد
 :  زدو گفتی از سر آسودگیلبخند

  ؟ستی نتیزی راحت باشھ چالمیخب خ-
  ،،کنھی درد مکمینھ مادر من خوبم فقط سرم -

 یکیرف آشپزخونھ تا  ، مامان رفت طدمی اصرار مامان ھمونجا رو مبل دراز کشبھ
 . دو ساعت مشغول نظافت ، پخت و پز بود

  ، اوردی متمی واسھ تقویزی ھم چقھی ده دقھر
  دیپرسی از ده بار باھام تماس گرفت و گزارش حالمو مشتری بدی تا شب مجخالصھ
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 گرفتنو ی انقد موضوع رو جدنای ، حاال مگھ چم شده کھ اکردی سفارشم می بارم کلھر
 ... ھوامو دارن

   گذاشت و خودشم رفتمھی موند واسھ شام قشمی تا شب پمامان
   متعجب چشم دوختم بھشمی گوشامی زنگ پدنی رو مبل ولو بودم کھ با شنحالیب

  وارد شده رو خوندم ؛امی برداشتمو پویگوش
 
 کنمی متی شکانکھی است ای سر دلتنگاز

 کنمی متی با من بمان جان را فدایساعت
 

 . ی شدم بھ گوشرهی تو دلم بپا شد ، دلنگران خیآشوب
 ... ی مزاحم لعنتنی ادهی کار دستم مآخرش

 .  حذف کردماموی پبالفاصلھ
 ؟؟؟؟!!! باشھ تونھی می کیعنی

 منو رو پاش نشونده دی ، طبق معمول مجمی کردلی غذامونو با لذت در کنار ھم مشب
 بود ، دستمو دور گردنش حلقھ کردم و با ناز گفتم ؛

  شمای ، بدعادت مستمی منکھ بچھ نیزاریچرا ھمش منو رو پات م-
  گفت؛طنتی و با شدی محکم بوسلبامو

 ،بعد چشم ی گذشتھ ای ،تو ھنوزم ھمون دختر کوچلوی لوس و ننر خودم باشخوامیم-
  کنج لباش ادامھ داد؛ی لبخند بازم و باقھیدوخت بھ سمت 

   اضافھ شدهییزای چھیفقط -
 :  و با حرص گفتمقمی خجالت لبمو گاز گرفتو دستمو گذاشتم رو با
   چشم چرونزیھ-

  و گفت؛دی کشلپم
 ... مال خودمھ بتوچھ-
 :  آوردمو گفتمرونی زبونمو براش بنیی پادمی خنده ھولش دادم و از رو پاش پربا
  رسھی دلتو صابون نزن دستتم بھش نمیخودی مال خودمھ برینخ-
  آروم بسمتم اومدو گفت؛دیباری ازش مطنتی کھ شی لبخندبا
  کنمی مراعاتتو می ، دارم الکگھیفک کنم حالت خوب شده د-

  دمی بسمت اتاق دودموی کشیغی برداشت منم جزی پا تند کردو بطرفم خسپس
   راه منو گرفت ،از پشت محکم بغلم کرد و لپمو گاز گرفتوسط

   در جدا کردن خودم از حصار تنگ آغوشش شدمیسع
 : دمی اعتراض نالبا
   شامو جمع کنمزی برم مخوامی مدیولم کن مج-
  گفت؛ی تخسبا
   خوبھنجای جات ھمشھینووووچ نم-
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 .....  حرکت بلندم کرد و بسمت اتاقمون رفتھی با
 دی ، انگار واقعا مجشدی مشتری بشتروی شدت عشق و عالقمون نسبت بھم ب بروزروز

 نحس بھنام از ھی بود ،بھ ظاھر سادهیاون خاطرات تلخو فراموش کردو منو بخش
 و منو عذاب ری در حال وقوع بود کھ ذھنمو درگی اتفاقاتھی ی محو شده بود ولمیزندگ

 ... کشوندی بھ طرف بھنام مو ناشناس شکمیامھایتماسھا و پ... دادیم
   کرده بودری مامان وبابام ،بدجور ذھنمو درگاختالفات

   تو فکر بودیادی روزا زنی داشت و ای قلبی نگران بابام بودم چون ناراحتیلیخ
 جوره در چیبھ بابا شک کرده بود ھ.  نبود ای رو دنده لج افتاده بود اصلن کوتاه بمامان

 ... دادی بخرج نمی بابا صبوریمقابل رفتارا
 ،رژلبو ختی زنگ اس ام اس قلبم ری صورتم بودم کھ با صداشی اتاقم مشغول آراتو

  رو باز کردم ؛امی برداشتم ،پموی با حرص گوشزی پرت کردم رو میبا ناراحت
 

  بھ پاستی طوفاندهی تو در آسمان دِبعد
 کنمی متی از درد ھجرانت شکایھمچو ن 
 ء

  کنمی متیصدا از دل و جانم ی گاھگاه
 کنمی متی ،ھوامی ھای و شب با خستگروز

 
 نی خالص شدن از ای برای راھچیھ. دمی کشتی حرص و عصبانی از رویپوف

سردرگم نشستم لب تخت ، . شوت کردم رو تخت موی ،گوشدیرسیمخمصھ بھ ذھنم نم
 نھ؟  ھراس از دست دادن اعتمادشو نسبت بخودم ای بگم دی بھ مجانویدو دل بودم جر

  داشتم
  دمیجرخی و سردرگم دور خودم مدودل
  ،  خودم دست بکار بشمدی مورد نگم خودم بانی دریزی گرفتم فعال بھش چمیتصم

 نگاه می فواران کرد با حرص بھ صفحھ گوشتمی عصبانمی زنگ گوشی با صدادوباره
  کردم زنعمو بود

   اوووووووفدمی کشی راحتنفس
   صاف کردم و دکمھ اتصالو زدمگلومو

  سالم زنعمو-
 ؟؟!! ی خوبمی سالم دختر نازنکیعل-
 ؟؟! نیممنون زنعمو جون خوبم شما چطور-
  چطوره ؟؟؟دیشکر خدا خوبم مادر ، مج-
  اونم خوبھ-
 دور نجای اای ، بادی خبر دادم اونم مدمی بھ مجنجای ایایزنگ زدم دعوتت کنم امشب ب-

 ...  ھم دارهی خوش خبرھی مونا ی ، راستمیھم باش
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   پارهشی آتنی واسم داره ایعع چھ خوب ، چھ خبر-
   موقع بھت نگمھی کھ کنھی داره گلوشو پاره میفھمی خودت مایحاال ب-
  خنده گفتم ؛با
  ، امیباشھ چشم زنعمو االن م-
  پس فعال خدافظ دخترم-
  خدانگھدار-

  کردم رو تخت پرت وی گوشدوباره
 ادهی رو چشمم پی دودھی و ساملی خط چشم بھ ھمراه رھی ، شمی آرازی پشت منشستم
  ،کردم

 .  معرکھ شدمھوووووووم
  ،  جلو چشمم زنده شددی مجنی برداشتم کھ بمالم بھ لبام کھ صورت خشمگرژلبو
 :  لب گفتمری پررنگ تر شد ، زلبخندم

   بخاطر تو عشقمفقط
 ، شالمو رو سرم دمی پوشنی با شلوار جی مشکی مانتوھی.  رو گذاشتم سر جاش رژ

  زهی نررونیمرتب کردم تا موھام ب
  رونی برداشتم و از خونھ زدم بفمویک
بسالمت . سند کردم و رفتنمو گزارش دادم اونم در جوابم نوشت دی اس واسھ مجھی

 ... امی زودتر بکنمی می مواظب خودت باش منم سعزمیعز
 عاشق گل رز بود دوست داشتم دمی دستھ رز قرمز واسھ زنعمو خرھی راھم سر

 ... خوشحالش کنم
 : زنگو زدم ،مونا گفتدمی رسیوقت

  ؟؟؟ھیک-
  با حرص گفتم ؛منم

  ینیبی مگھ نمیکور-
  باھمنیزنی توئھ مو نمھی شبیلی سرکوچمونھ آخھ خی فکر کردم گدادی مھشییعع تو-

... 
  میرسی ؟؟؟ حاال منو تو کھ بھم می گفتی چدمیجااااانم نفھم-
   حوالھ کنھگھی دی جاتوی برو خانم مزاحم نشو خدا روزی بھ من برسینیتو خواب بب-
  بھ در زدمو گفتم ؛ی حرص لگدبا
  باز کن درو نفھم-

  کھ گفتدمی زنعمو رو شنیصدا
   دروگھی ساعتھ اونجا ، باز کن دھی یکنی مکاریعع مونا چ-
  دی برام فرش قرمز پھن کندی باگھی داخل مادیباز کردم خودش نممن درو -

  زدم ؛داد
  رماااااای میمونا بخدا باز نکن-
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   بازش کردمایچتھ خب ب. نکبت شششششیا-
 نی بی سنگفرشھاانی بزرگ و سرسبزشون ، از ماطی ھول دادم رفتم داخل حدرو

 یی ، زنعمو با خوشروی شده گذشتم و خودمو رسوندم بھ در ورودنی تزئیباغچھ ھا
 : ، بودستادهیبھ استقبالم ا

 
  ، گفتم ؛دمشی با محبت برام باز کرد با لبخند بغلش کردمو بوسآغوششو

   مھربونمیسالم زنعمو-
 :  نگام کردو گفتیی خوشروبا
  یفداتشم دخترم خوش اومد-

 وسط و گفت؛ مثل قاشق نشستھ خودش انداخت مونا
 نی بزن بزن راه بنداززرهی عروس و مادر شوھر ، نی ارنیگی میچھ دل و قلوه ا-

  می بخندیکم
 :  چپ نگاش کردم و گفتمچپ

  ی اللگھی نمی کسیتو حرف نزن-
 :  گفتیدھنش وا رفت و با خوشحال. بگھ کھ چشمش بھ دستھ گل رز افتاد یزی چاومد

 وووی تنکی چرا واسم گل آوردیودم  خودت گل بھ زحمت نبی راضزممممی عزیوااااا-
. 

 :  کھ دستشو پس زدم گفتمرهی جلو گلو بگاوند
  نمھی نازنی دستھ گل مال زنعمونی ،ااااای نشدی شدکیبرو سرجات نزد-

  ، گرفتم طرف زنعمویی با خوشروبعد
  کجو کولھ نگام کرد گفت؛ی در ھمو دھنی با صورتمونا

  ، نیری دختره نچسب خودششششششیا-
  و گفت؛دی گالرو بو کشقی با محبت گل رو ازم گرفتو عمزنعمو

  گلمیستادی سرو پا وایلی داخل کھ خمی بابت گل ،االنم برزمیدستت درد نکنھ عز-
 :  و رو بھ زنعمو گفتمدمی قھر روشو ازم برگردوند رفت بلند خندی با حالتمونا

   شوھر کردهیزنعمو بخدا مونا ھنوز بچست واسھ چ-
 :  گفتدادی می گالرو تو گلدون جانکھی انی حنعموز
 ... یھنوز خبر ندار-

   وسط حرف مادرشو اجازه ادامھ صحبت بھ زنعمورو نداددی مونا پرکھ
 : کرد و گفتی مصلحتی اسرفھ

   تا بھت بگمنی بشایحاال ب-
   باز برگشتشی با نھی ولو شدم رو کاناپھ مونا رفت باال بعد از چن ثانبایتقر

  گفت؛ستادی انھی برگھ دستش بود پرتش کرد طرفم و دست بھ سھی ستادی واجلوم
   بخوننوی اایب-

  براش نازک کردم گفتم؛ی رو برداشتم پشت چشمبرگھ
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   چھ وضعشھنی ندادن اادیبھ تو ادب -
   کردی شد ، نشست کنارم و خنده اییرای شربت وارد پذوانی ھمراه سھ لزنعمو

   نفره و لم داد نشست رو مبل تکمونا
 کھ ی باردارشی جواب آزمادنی قلوپ از شربتمو خوردم ،برگھ رو باز کردم و با دھی
   مثبت بود بھ سرفھ افتادمجشینت

 :  گفتی بھ پشتم زد با نگرانی ضربات آرومزنعمو
 ؟؟؟ی خوبزمی عزشدیچ
 : با خنده اومد طرفم گفتمونا،
   تو بود نھ مال منشی آزماجھی نتنی ادی از من االن باری بگادی ،یدی ھنگشدیچ-

 :  دھنمو قورت دادم گفتمآب
   کنم تنور تو داغترهکاریخب چ-
 گھی ،داری بچھ واسھ داداشم بھی بخودت بده ، ی تکونھی داره ،خالصھ یوااا چھ ربط-

  شھی مریداره کم کم پ
 :  دادم مثل خودش برگھ رو پرت کردم طرفش گفتمھیتک
  میکنی اجراش ممی گرفتمیخب حاال ھر وقت تصم-

  دوباره ولو شد گفت؛زی کاغذو برداشت تا زد گذاشت رو ممونا
   حسود خانمی بگکی تبریخواینم-
 .. گھی می بھ کی من حسودم ،کشششششیا-

 :  با خنده گفتزنعمو
 دیان شاء هللا نوبت مھش... نرسھ خوبھ واالاا ی کشسی گسویبسھ حاال دعواتون بھ گ-

   تازه االن اول راھنرسھیجونم م
   و خنده عمو ھمراه شوھر مونا بھ جمع ما ملحق شدنی بگو مگو و شوخی از کمبعد

   منو تو بغلش فشرد کھ داد مونا بلند شدی کلعمو
  گفت؛طنتی با شدیخند)شوھر مونا ( انیشا
  ، بغل منای خانومم بیکنی میخب چرا حسود-

  دیوابرو واسھ شوھرش خط نشون کش ،مونا سرخ شد با اشاره چشم میدی خندھمھ
  دی رسدمی ساعت مجھی جمعمون جمع بود کھ بعد از خالصھ

 رو ازش ی مدت طوالنھی کردمی ،احساس مختی ری ھوردنشی وارد شد دلم از دیوقت
 تو دمیپری وگرنھ مدمی کھ جلو جمع خجالت کشفی بودم ،حدارشیدور بودم تشنھ د

  بغلش
 دست انیست مونا و بطرف عمو رفت ، با پدرش و شا کھ وارد شد کتشو داد ددیمج

 با لبخند خاصش کھ کردمی نشست چشمش بھ من افتاد کھ مشتاقانھ نگاش میداد ،وقت
  گفت؛کردی دو چندان متشویجذاب

  زمی عزی ،خوبنمیریسالم خانم ش-
 :  خجالت لبمو بدون گرفتم گفتمبا
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 ...  ، ممنون خوبم... سالم -
  گفت؛طنتی با شکردی تعارف میی کھ جای در حالمونا
   بپر بغلشای راحت باش بی خجالت بکشخوادی نمحاال
 لبخند از رو لبش کنار ی لحظھ اکردی با عشق نگام مدیمج.  خنده ری زدن زھمھ

  ،رفتینم
 :  گفتعمو

  نی شوھرت بششی پزمی عزای نکن ،بتیدخترمو اذ-
خم کرد و آروم کنار گوشم  گفت  نشستم دستشو انداخت دورم و سرشو دی کنار مجرفتم

 ؛
   برهتی گل گلی قربونت اون لپادیمج-

  گفتم ؛اروم
   زشتھشنونی مدیعع مج-

 دادمی گوش مھی بقی داد بھ مبل ،منم معذب کنارش نشستھ بودم و بھ حرفاھی تکدیخند
 شده رهی بھ بشقاب غذاش خیتی با نارضادی کھ مجمی شام منو مونا کنار ھم نشستموقع

  بود
  گفت؛زنعمو

  ،؟؟؟یخوری پسرم چرا غذاتو نمشدهیچ-
  گفت؛شی زد بھ صندلھی تکدیمج

   مامانستی نیزینھ چ  -
 بخاطر میخوری قاشق غذامونو مھی بشقاب و با ھی ،ما ھنوزم تو ھی مشکلش چدمیفھم
  ، بھ غذا نداشتیی اشتھادی مجنیھم

  گفت ؛زی اعتراض اممونا
  گھی غذا پختم ،بخور ددمی حالم زحمت کشنی با ای کلگھیعع داداش بخور د-

  گفت؛ھوی زنعمو
  دیخوری بشقاب غذا مھی نبود شما دوتا تو ادمی بخدا دای داد بیا-

 :  گفتمونا
  یری و معرکھ گیری کاسھ کوزه رو ،سر پدی ،جمع کنلی چھ زن ذلاوووووق

  با خنده گفت؛دیمج
  ینی ببیحسود خانم چشم ندار-

  با حرص گفت؛مونا
  زنت عابرومو حفظ کن ؛نی داداش حداقل جلو اششششیا-
 
 

 اصرار مونا واسھ موندن من ی ،بعد از کلمی رو با خانواده عموم گذروندی خوبیشب
 ،مونا از شدت تعجب دھنش برهی با حرص بھش گفت تا زنم بغلم نباشھ خوابم نمدیمج
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 قورت اروی گفت شرم و حدیھ مج رو بارهیباز مونده بود ، آخرشم نتونست طاقت ب
 .  بودی آبم روش ،خالصھ شب خوبھی یداد
 مشغول ی صوتستمی گرفت وبعد رفت طرف سی دوش کوتاھدی مجمیدی خونھ رسیوقت

 ، لباس خوابمو ی کردن آھنگ مورد عالقش شد، منم بعد از گرفتن دوش کوتاھدایپ
  ، نشستمدی کاناپھ روبرو مجی و رودمیپوش
   کرددای زد بالخره آھنگ مورد عالقشو پی بروم لبخنددیمج
  دی لبخند نگاش کردم اومد کنارم رو کاناپھ دراز کشبا

   گرفت منو کنار خودش خوابوند چشماشو بست و غرق در نوازش موھام شددستمو
 .دادی ناب شاھکار روحمو نوازش می آغوش گرمش ھمراه با صدالذت

 
 
  من چھ آروممی باشتو
  حال ِ من خوبھی باشتو

 بوسمی کھ می وقتتورو
  عشق مرطوبھیھوا

 بوسمی کھ می وقتتورو
 ھاش  لبخنده رو لبخدا
 شھی محو ما معتیطب
  تو چشماشنھی از تحسُپر
 
 ی کھ رو دست من خوابتو

 دهی انگار خوابجھان
 لھی دستام مثل پدوتا

 دهی اطراف تو تاببھ
  کھی بارونھ وقتجھان

  زانوتھی من روسر
  منیھا  اشکپناه

 سوتھی گیھا نوازش
 
  من چھ آروممی باشتو
  حال ِ من خوبھی باشتو

 بوسم ی کھ می وقتتورو
  عشق مرطوبھیھوا

 بوسم ی کھ می وقتتورو
 ھاش  لبخنده رو لبخدا
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 شھی محو ما معتیطب
  تو چشماشنھی از تحسُپر
 

  بخوابونسوتی شب گی المنو
  بھ گوشمیی تو الالیھا نفس

 خوامی مباستیمن ز حال ی ھستتو
  ھر شب بپوشمانتوی عرتن

 ھاتو رو تن من  انگشتبکش
 ی تو با پوست من مھربونکھ
 ی کنم ازتنت آغوش گرمتنم
 ی و امونی امنیجا ی گرمتو
 
  من چھ آروممی باشتو
  حال ِ من خوبھی باشتو

 بوسم ی کھ می وقتتورو
  عشق مرطوبھیھوا

 بوسم ی کھ می وقتتورو
 ھاش  لبخنده رو لبخدا
 شھی محو ما معتیطب
  تو چشماشنھی از تحسُپر
 

 شد ،منو تو بغلش قتری لبخندم عمد،ی پوستم خزری و لذت آغوشش زی وصف نشدنحس
  فشرد
  گوشم گفت؛ری زآروم

  ؟؟؟یدیخواب-
  دورگھ گفتم؛یی صدابا
  اوھوم خوابم-

 ادامھ داد ؛. موھام کاشت ی روی بوسھ ادیخند
   برم اصفھاندی بای کارھی نشده بھت بگم من فردا واسھ ری تا دزمیعز-

  گفتم؛ی شدم با ناباورقی بلندشدم نشستم تو چشماش دقباعجلھ
  آخھ ؟؟؟؟یچھ کار!!!نھھھھھ -

 :  نمدارمو کنار زد و گفتیموھا
 ھم دارم سھ چھار ی خورده کارمقداریدرضمن .  دوستم مجبورم برم ادتیواسھ ع-

 ...  زودتر برگردمکنمی می سعمونمی نمشتریروز ب
 :  گرفتھ گفتمیی با صدانشی گذاشتم رو سسرمو
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  ی تنھام بزارادی چطور دلت مست؟ی نادیسھ چھار روز بنظرت ز-
 ستمی کھ نی تو مدتیتونی ،تو ھم مگردمی خودتو ناراحت نکن گفتم کھ زود برمزمیعز-

  خونھ مامانتیبر
  رام حکم زندون رو داره ،از االن دلم گرفتھ نبود تو بنجای ،ارمیمعلومھ کھ م-
 .  مجبورمی خانوم نازمو تنھا بزارم ولادیقربون دلت برم ، منم دلم نم-

 .   مثل خوره افتاد بجونمدی گرفتھ شد ، فکر نبودن مجحالم
  ، تحمل کنمتونمی بود چطور میادی روز مدت زچھار
  شمی مری خواب و بھونھ گی منکھ بدون آغوش اون باونم

 ....  تو دلمختی االن ھمھ غصھ عالم راز
  جذابش گفت؛شخندی منو رو دستاش بلند کرد برد طرف اتاق با نزشدی خمی ندیمج

بالفاصلھ دستمو جلو دھنش گذاشتم تا مبادا ..  االن وقت ھیفک کردن و چرت زدن کاف-
  ارهی بزبون بی خاکبرسریازون حرفا

 ،با پاش درو بست می وارد اتاقمون شددی خندم گرفت ،لبخندمو بوسدی دستمو بوسکف
  ،ستادیمنو گذاشت رو تخت بھ تماشام ا....
  گفتم؛طنتیبا ش.  دادم رو تخت لم
  یدیچھ خوشگل ند-
  باز گفت ؛شیبا ن.  حالت چھار دست و پا طرفم اومد با
  مزه خوشگل خانومو بچشمخوامیم-
 سر دادم کھ بازومو گرفت منو بسمتش خودش یده بلند دستش فرار کردم ،خنریاز ز 

 .... ، دیکش
 دادم و ھی تکواری بھ دنھی زل زده بودم ،اخمو و دست بسدی بھ مجی با بداخالقصبح

  کردمی نگاه مدویمج
  گفت؛ی با خنده کنترل شده ابستی کرواتشو منکھی انی حدیمج

 .  منو بزنای ،بیکنی نگام مینجوریحاال چرا ا-
  حرص گفتم ؛با
 ..امی بتونمیاصلن زنگ بزن بگو نم.  ی نرشھینم-

  کھ بست بسمتم اومد دست انداخت دور کمرم منو بخودش چسبوندو گفت؛کرواتشو
   تو ھم مواظب خودت باشامی نکن گفتم زود میتابیخانومم انقد ب-

  رفتی مدی جز تنھا موندن نداشتم بایراھ.  دمی کشیپووف
  ،  کرد رو خودشی عطرشو خالدی کمک من کتشو پوشبا
  ،شی دستفی مقدار اسنادو پوشھ گذاشت تو کھی

  شدو گفت؛قی تو چشمام دقشھی تر از ھمی ،جددی بوسمویشونی اومد پبسمتم
 برگردم مواظب رفتارو یتا وقت.  دی مھشی حرفامو فراموش نکرده باشدوارمیام-

  ادی بشی گذشتھ پی دلخورخوادی عنوان دلم نمچیکارات باش ،بھ ھ
  ،دی بوسمویشونی نشست رو لبم پی لبخند کمرنگدمی حرف فھمنی ازمنظورشو
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 .  نداشتمشوی در رفت با غم نگاش کردم ،طاقت دوربطرف
   لبخند دلگرم کننده و گفتن خدانگھدار ازم جدا شدھی زدن با

   کردم قلبم از جاش کنده شداحساس
   گوشھ چشمم افتاد ازی در بستھ شد قطره اشک سمجنکھیھم
 :  حرص گفتمبا
 گردهیچتھ خب ، رفتھ دنبال کاراش زود برم. اه دختره لوس زر زرو -

 :  شصت و ششمپارت
 بمونم نجای اگھی دقھی دقھی ی حتتونستمی کردم مشغول آماده شدن خودم شدم نمیپوف

 بالفاصلھ بعد از آماده شدنم آژانس دیکشیسکوت خونھ ھرلحظھ نبودنشو بھ رخم م
  گرفتمو رفتم

 قرمزو پف کرده ی با اون چشماافشی قدنی درو برام باز کرد از دسی مھددمی رسیوقت
  حالم دگرگون شد

 تو چشمام نگاه نکنھ ، بازوشو گرفتم بھ سمت خودم چرخوندمش با کردی میسع
  گفتم؛ینگران

  ی کردھی ؟؟؟؟ چرا گرسی مھدشدهیباز چ-
  خفھ گفت؛یی صدابا
   دلم گرفتھ بودکمی فقط ستی نیزیچ-

  گفتم ؛ی بغض داری واسھ خواھرم سوخت بغلش کردم با صدادلم
  یکنی خودتو نابود می انقد خودتو زجر نده داریغصھ نخور خواھر-

  گفتھی با گردی ترکبغضش
 تجربھ کردم ھمھ آرزوھام با می کھ تو زندگھی اتفاقنی بدترنی ادی مھششھی کنم نمکاریچ-

 ندارم ،اصلن من بھ جھنم ،جو می واسھ ادامھ زندگی ازهی انگجی ھگھی شد دکسانیخاک 
 اعصابش یلیمامان و بابا ھمش در حال بحث و دعوان ،بابا خ.  ختھی بھم ریلیخونھ خ

 وضع نی ادونمی شده جھنم ،نممونیزندگ.  شکونھی مزنھیاد می دم دستش میخرابھ ھر چ
 ....  کنھدای ادامھ پخوادی میتا ک

 :  زدم و گفتمی پاک کردم لبخنداشکاشو
  کنمی ،من خودم باھاشو صحبت می مامان بابا کنی ماجرای خودتو قاطخوادیتو نم-

  نشستم گفتم؛ی وقتمی زد ، بطرف سالن رفتینی غمگلبخند
 مامان کجاست ؟؟؟-

  گفت؛رفتی بھ طرف آشپزخونھ منکھی انی حسیمھد
 روزا نی ایلی بخوابھ ، ختونھیمامان ھنوز خوابھ شبا تا قرص خواب نخوره نم-

  کنھی مھیداغونھ ھمش گر
 یعنی ،دادی بد می دلم گواھزدی ،دلم شور مادی داره سر خانوادم میی چھ بالدمی کشیآھ

 حاضر ی ،حتختھی اومده کھ انقدر بھم رشی واسش پی چھ مشکلکنھی مکاریبابا داره چ
   بزارهونیما در م با ستین
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   رو گذاشت جلوم خودشم نشست کنارمو بھ فکر فرو رفتینیری و شیی چاسیمھد
   نگاه کردمکردی مشکل بزرگ رو تحمل منی غم بھ خواھرم کھ تو سن کم بار ابا

   دادملشی تحوی لبخند دلگرم کننده ادموی و بلندش کشی مشکی بھ موھایدست
 خواب آلود ی پف کرده و صورتیی کھ مامان با چشمامی بودیی خوردن چامشغول

   شدکمونینزد
  زد و گفت؛ی لبخنددنمی دبا
 ی نکرددارمی دخترم چرا بیخوش اومد-

  شدم رفتم مامانم محکم بغلش کردم و گفتم ؛بلند
  ، سالم مامان جونم-

  صورتش نگاه کردمو ادامھ دادم ؛تو
  نجامیحاال اگفتم مزاحم خوابتون نشم ،بعدشم من حاال -

 : گفتی با خوشحالسیمھد
  ی خواھریگی میجد-

  گفت؛مامان
  ی از ما کردیادی یچھ عجب دل از شوھرت کند-

  و گفتم؛دمیخند
 دوست نداشت تنھاش بزارم ،در ضمن دی مجیدونی حرفو نزن ،خودت منیمامان ا-

   چند روز مزاحمتونمنی دوستش رفت اصفھان ، منم ادنی واسھ ددیمج
 :  بھم و با خنده گفتدی خوشحال دستاشو کوبسیمھد

  آخ جون-
  رو کرد بھم گفت؛ی با دلخورمامان

  ی خونھ انی بقول بابات تو چراغ ایزنی مھی چھ حرفنیا-
  شد گفتم؛قتری عملبخندم

  بابا حالش چطوره-
 ...  بگم از باباتی چیییھ:دگفتی کشی آھمامان

 و بلند شد رفت طرف آشپزخونھ 
 

 دلتنگش بودم یلی گذشت ، پشت سرھم باھام در تماس بود ، خدی رفتن مج روز ازدو
 شده ی از دستم عاصسی مھدگرفتمی بھونھ مزدموی نق نق می کلدنی،ھنوز واسھ خواب

   لوست کردهدی ،چقد مجی ، حالمو بد کردلی شوھر ذلگفتی بھم میبود ، ھ
 ، دمیچرخیونھ م ارواح سرگردان تو خنی ،تا صبح عرفتی حرف تو گوشم نمیول

 خوابت برد ، شب سوم رفتم تو تخت دی شب کنار من بخواب شاای بگفتیمامان م
  ، مامانو بابام

  دی رو کاناپھ خوابییرای بابا ھم رفت تو پذدی راحت گرفت خوابمامان
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 ادی لحظھ خواب کھ بھ چشمام بھی از غی درشدمی پھلو بھ اون پھلو منی تا صبح ازیول
  ،خواستمی بودم ،آغوش گرمشو مدنشی دتابی ،بکردمی مشویقراری،ھمش ب

 با الالت گذاشتھ کھ ی لی ،انقد لنمی شوھرتو نبنکھی مگھ اگفتی با حرص مسیمھد
  خجالت بکش خرس گنده. ی شدینجوریا

 ھی از ی ولشدی می دلم غرق خوشدمیدی سرحال مسوی دو سھ روز مھدنی تو انکھیاز
  ختیری حالمو بھم میطرف دلتنگ

  ، داشتی شدم حالت تھوع دست ازسرم بر نمداری صبح کھ بامروز
 کرده حالمی بی طرف حسابھی ھم از جھی طرف حالت تھوع و سرگھی سر دردم از شدت

  بود
 دنی چند شبو حرص و جوش واسھ ندنی ایخوابی داشت علت سردردم بدهی عقمامان

  ،دهیمج
اون شب کھ تو رستوران حالم بھم  نبود ،درست قبل از نی علتش ادونستمی خودم ماما

   و تھوع داشتمجھیخورد تا االن ھر روز حالت سرگ
  ، دادمی نمتی بھش اھمادی زاما

 بودم کھ مامان کنارم دهی واسم جوشنده دم کرد و برام آورد ،رو تخت دراز کشمامان
 : نشست گفت

 ؟؟؟؟یبھتر-
 :  بھش دادم گفتمی رو سرم گذاشتم و فشار آرومدستمو

  ھوم بھترماو-
  با خنده گفت؛مامان

  یری از دست مینجوری تورو ھم با خودش ببره ، ادی ھر جا رفت بادی مجندفعھیا-
  جام نشستم جوشنده رو از مامان گرفتم گفتم؛رو

   گوش ندادیبھش گفتم نرو ول-
 گھی ،شما دوتا دستی خوب نادمی زی بخور انقد وابستگنوی نداره حاال تو ایبیع-

  نیشورشو در آورد
  گفتم؛دمیخند

 ...  شما و بابای نمکی نھ بھ بدی منو مجینھ بھ شور-
 
 

  و گفت؛میشونی با خنده آروم زد بھ پمامان
 ..  االنی ،ولمی مثل شما دو تا بودامونیمنو باباتم وقت جوون-

 .نش کنھ بابا داغوی رفتاراادی خندهی حاال کھ داره مخواستمی مامان ادامھ بده نمنذاشتم
 بود ، خستھ و گانھی خواب با چشمام بی کردم بخوابم ،ولی از خوردن جوشنده سعبعد

   بخودم اومدممی گوشی رفتم کنار پنجره ،تو افکارم غرق بودم کھ با صداحالیب
   بوددهی رسدی جدامیپ
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  ، باشھتونھی می کیعنی کردم ، دست بردار نبود ی شماره ناشناس ،پوفبازم
  رو باز کردم ؛امیپ
 
   
 کنم ی متی زبان دل  عشق تو را حکابا
 
 کنم ی متی باز جان را فداتی شوق رواز
 

  قسم خوردم کھ چشمم را ببندم تا ابدمن
 

 کنمی من نگاھت مدم،ی را شنتی صداچون
 
  ، شد موھامو تو چنگم گرفتمشتری ، سردردم بزی پرت کردم رو موی حرص گوشبا
  ، خوادی از جونم میچ
 .  کنمی کاردی بانمی ساکت بشی تا کشھی نمینجوریا

   نوشتمامشی برداشتم در جواب پموی گوشبالفاصلھ
   ھر چھ زودترنمتی ببخوامیم-

  ؛دی رسامشی پھی از چن ثانبعد
 .....  آدرسنی بھ اایب.  وقتھ منتظرت بودم یلیخ-

 از جلو ی لحظھ ادی مجنی بدلم چنگ انداخت ، صورت برافروختھ و خشمگدلشوره
 مزاحمو از نی شر اشھی فرصتھ برام تا واسھ ھمنی بھترنی ، ارفتیچشمم کنار نم

   کم کنممیزندگ
   رفتن آماده کردمی و نامطمئن خودمو برادودل

  ،گردمی خونھ کار دارم زود برمرمی مامان گفتم مبھ
 کردنی رھام نمیاضطراب و دلھره لحظھ ا.  گرفتم و رفتم سر قرار ی تاکسھی عجلھ با

  کردی مدی  تھوع ھم حالمو تشدتی موقعنی،تو ا
 گنھکارو داشتم کھ ھی ،احساس دیلزی ،دستام مدادمی زبونمو تند تند قورت مری زبزاق

  زنھی مانتیدر نبود شوھرش  دست بھ خ
   اومد سراغمیمونی لحظھ آخر پشتو
   بودمدهی نداشت چون رسی ادهی فاگھی داما

   مورد نظر رفتمشاپی رو حساب کردم بطرف کافی تاکسھیکرا
   برسونمی با مشکل تونستم خودمو بھ در ورودکردی نممیاری رفتن ی براپاھام
   هللا گفتم وارد شدمبسم

   اشغال شده بودزای نظر گرفتم اکثر مری خوب زاطرافو
  ،  رو بھم داد ، با دلشوره دستمالو گرفتمی اومد طرفم دستمالگارسون
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 : خوردی نوشتھ بھ چشم مھیباز کردم توش  الشو
   طبقھ باال اونجا منتظرتمایب-
 نی مبارزه با ای باشم برای گرفتم قومی حرص دستمالو تو مشتم مچالھ کردم ،تصمبا

   داشتموی کردن زندگرانیمزاحم کھ قصد و
  ،ھی کی لعنتنی زودتر بفھمم اخواستی دلم میلیخ

   کردم و بطرف باال رفتمی طونی درمیکی ھارو پلھ
 نشستھ زی منی مرد پشت آخرھی کس نبود فقط چی زدم ھدی اطرافو خوب ددمی رسیوقت

   سست و لرزون بسمتش رفتمییبود  دلھره و عذاب وجدان اومد سراغم با قدمھا
 ..  ، حدسم درست بوددمشی بھش ، بالخره ددمیرس

  چشمام شعلھ ور شد خشم از شی ،اخمام تو ھم رفت اترتشھی غیخوده ب 
 : گفتی با لبخند حرص در ارستادی امقابلم

  یسالم دختر خالھ خوش اومد-
   محکم از طرف من بودیلی سھی جوابش سالمش یول
   و ناباور بھم زل زدرتی حبا
 ھمھ مدت بھنام بوده زجرم نی تو ایعنی نگاش کردم ،نھی پر از خشم و کیی چشمابا
  ، خودشھدونستمی ،مدادهیم

  کنھی کارو منی چرا باھام ااما
 :  حرص گفتمبا
  یخوای از جونم می ؟؟؟چرونی بیکشی پاتو نممیچرا از زندگ-
 .   نگام کردنھی کبا

  گفت ؛ی آرومیی شد بالفاصلھ عقب رفتم با صداکمینزد
  می دوستانھ باھم حرف بزنمیخوای منیفعال بش-

  گفتم؛قاطعانھ
 ی کھ برانھی فقط بخاطر انجامی اینیبی حرفات ندارم اگھ االن مدنی بھ شنیعالقھ ا-

   کم کنممی شرتو از زندگشھیھم
  زد گفت؛یپوزخند

  نی ، لطفا بشاستی آسوننی بھ ایکنیفکر م-
  زدم ؛داد

  یشی چرا مزاحمم ممی از منو زندگیخوای می بگو چیلعنت-
  لب گفت؛ری نگام کرد زنھی شد ، با ککمی حرص نزدبا
  ،خوامیعشقمو م-
  نثارش کردم گفتم؛ی نگاش کردم ، پوزخندرتی حبا
 ھھ عشقت ؟؟؟کدوم عشق-

   از کوره در رفت و گفت؛ھوی شد یعصبان
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 زنمو عشقمو دی زرنگھ از راه رسیلی بگو فک نکنھ خنویبھ اون دزد ناموس دزد ا-
 بھ گور  حسرت داشتن تو رودی کھ سرم آورد باارمی رو سرش میی ،ھمون بالدیقاپ

 .. ببره
  ، مثل من عذاب نداشتنتو بکشھدیبا
 : گرفتھ گفتمیی ناباور زل زدم تو چشماش با صدای اشکیی چشمابا
 تو نوی ،اخواااااامی و نمخواستمی ،من تو رو نمی ،کدوم عشق لعنتیگی می چیتو دار-

  دهی من فقط مجیگوشات فرو کن ،مرد زندگ
  ؛دی شد محکم بازومو گرفت تو صورتم غرکمینزد

 ی رو عملخوادی کھ دلم نموی طرفم بخدا قسم خوردم کاریای بی مجبورستیدست تو ن-
  ی عاقالنھ فکرکنکمی مجبورم نکن ،بھتره کنمیم
 :  تموم قدرتم ھولش دادمبا
 امی طرف تو نی ولرمی بدبخت ،حاضرم بمیبرو بدرک روان-
  ینی مرگشو ببی ،حاضری چدیمج-
  ی بکنیتونی نمی غلطچی ،انقد ساده و احمقم حرفتو باور کنم ، ھی فکر کردیھھ چ-

 :  داد زدمتی اشارمو بطرفش نشونھ گرفتم با عصبانانگشت
 یتونی ، درضمن گفتھ باشم نمسھی سرکارت با پلی مزاحمم بشگھی دکباری ،کباریفقط -

 دی شده ،اعتماد مجیمی حقھ ھا قدنی ،ای خراب کندی مجشی احمقانت منو پیبا کارا
 ھی ساشھی ھمی بره پس برانی از بای اسوننینسبت بھ من انقد محکم ھست کھ بھ ا

  گم کنمونینحستو از زندگ
 
 
 دمی رسابونی بھ خنکھی کھ اومده بودم رو برگشتم ھمی نفرت رومو ازش گرفتم راھبا

  دمی کھ من نفھمی انقد پست و نامرد شده بودی شد ،لعنت بھ تو بھنام از کیاشکام جار
  ، بودمشدهی احمق بودم کھ گذشتھ ھارو فراموش کردم و بخشچقد
   وقتچی ، ھگذرمی وقت ازش نمچی گذشت منو نداشت ، ھاقتی لاون
   پارک رفتمنیکتری حالو ھوام عوض بشھ بھ نزدنکھی ایبرا
   بھتر کردکمی درختا حالمو ھی ساری و خنک پارک ززی تمیھوا
 مونده گھی روز دھیفقط .  نشستم ،بھ آسمون چشم دوختم ی خالی ھامکتی از نیکی رو

 دراز برام انی مدت چند روز بھ اندازه سالنی ،تو ازدی دلم پر مدی مجدنی، واسھ د
 کنارم نباشھ و آغوششو دی کھ مجی تلخ و طاقت فرسا ،اره روزیسخت گذشت ،روزا

 دایم بحساب م روزنینداشتھ باشم تلختر
  شھی مامان نگرانم مدونمی گرفتم زودتر برگردم خونھ ممی تصمدمی کشیآھ

   خودمم بھترهی براینجوری فراموش کنم اشوی کردم اتفاقات چند ساعت پیسع
 وی ھولزده گوشسی ،درو کھ باز کردم مھدسی رفتم اتاق مھدراستی خونھ دمی رسیوقت

   کردمیپشت سرش قا
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   بطرفش رفتمسی حرکت مھدنی تعجب ازبا
 : چشمامو تنگ کردم گفتمدی شک و تردبا
  یکردی صحبت می با کیداشت-

  کرد و گفت ؛ی دھنشو قورت داد خنده مصلحتآب
 ..  ،داشتم با دوستمی خواھریچیھ...  یھ-

   از چنگش در اوردموی و گوشدمی ادامھ بده دستشو کشنذاشتم
   تو دستمی وحشت زل زد بھ گوشبا

  دمی ندی اگھی دزی شماره ناشناس چھی رو کردم جز روی خوب زشویگوش
  حرص گفتم ؛با
  ؟؟؟؟یکنی می چھ غلطی باز دارسی نھ مھدای یگیم-

  گفت ؛ی خودشم نشست و با دلخورزی گرفت انداخت رو مشویگوش
 ، ؟؟یکنی فکر می واقعا در مورد من چیعنی-

  دی شدم مھشدی ھالو و احمقم کھ دوباره برم سمتش ، ازت نا امانقد
 : گفتمانھی از حرفم نشستم کنارش دلجومونی ،پشدمی کشیپوف

 موقع ھی روت شک کردم ،بخدا ھر لحظھ ترس بھ دلمھ کھ ای پنھون کارنیخب با ا-
 ی حرفاشو بخوربی دوباره گولت نزنھ تو ھم کھ خام و نپختھ فرفی کثونیاون ح

 درکم کن کھ نگرانت باشم.  طرفش یگردبر
  بھ موھاش زد گفت؛ی چنگسیمھد

  دمی قول مرمی طرفش نمگھی تخت دالتی خدینھ مھش-
 شالمو با حرص از سرم دمی سردرگم رو تختش دراز کشحالوی ، برونی اتاق زد باز
   آوردم انداختم رو تخترونیب

  دمی بار از بھنام ترسنی اولی بفکر رفتم ،برادوباره
  نی پرت کردم رو زمرونی بدمی مانتومو باز کردم از تنم کشی ھادکمھ

 خستھ شدم گھی دادی آرام جانم می موندم ،پس کرهی بھ سقف خدمی تخت دراز کشرو
  خوامی خستم آغوش عشقمو مادیخوابم م
 دردشو ی و دواچھیپی و بخودش مرهیگی معتادو دارم کھ تموم بدنش درد مھی احساس

 ... خوادیم
 بود ھجوم افکار مذخرف بھ دهیفای بی کردم بخوابم چشمامو رو ھم فشار دادم ولیسع

  شدیذھنم مانع استراحتم م
  باز وارد اتاق شدشی با نسی کھ مھددمی کشی اازهیخم

   تا آخر باز گذاشت و بسمتم اومددرو
  براندازش کردم کھ گفت؛ی نگاه مشکوکبا
  یفقط خودتو کنترل کن سکتھ رو نزن-
   دستھ گل تو چھارچوب در ظاھر شدھی با دی کھ مجیگی می اومدم بگم چتا
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 نگاش کردم ، چشمام از شدت تعجب گشاد شده بود ،ھردو دستمو ی و ناباوررتی حبا
  آوردم باال گذاشتم رو دھن وارفتم

 :  زدمغی ذوق جبا
  دیییییمج-

 :با خنده جذابش گفت بروم باز کرد و آغوششو
   عسلمنجای اای ،بدیجوووووون دل مج-

  دیخندی مکردوی با ذوق تماشامون مسیمھد
 و خنده بطرفش پرواز کردم خودمو انداختم تو بغلش چشمامو بستم آغوش ی خوشحالبا

 تنش بودم ، تو ی و چقد من مست بوکردی موونھی تنش ھمھ و ھمھ منو دیگرمش بو
 فشردی ھنوزم منو تو بغلش مدیآغوشش خمار شدم آروم گرفتم بغض گلومو گرفت مج

  کردی تنمو استشمام میو بو
  میفشردی تو آغوش مگروی تنگ ھمدمی حاضر بھ جدا شدن از ھم نبودچکدوممونیھ

   از آغوشش دل بکنمای آسوننی بود کھ نخوام بھ اادی انقد زمی دلتنگشدت
 ھ خندش گرفتھ بود گفت؛ کسیمھد

  گھی دنی انقد واستون سختھ ازھم جدا نباشی خب اگھ دورنی ھستی کگھیبابا شما د-
   با غر غر اتاقو ترک کرد و درو بستھی اضافنجای وجودش ادی کرد دیپووووف
   نبودم رھاش کنم ھنوزم سفت بغلش گرفتھ بودمحاضر

   شدمقی کھ اروم گرفتم تو چشماش دققھی از چند دقبعد
  زدی موج می بروم زد تو چھرش خستگینیری شلبخند

   زدم سرمو رو شونش گذاشتمی لبخنددی بھ لبام کھ رسدی ھم بوسینی بدی بوسمویشونیپ
  اروم کنار گوشم زمزمھ کرد؛یی نوازش کرد ،با صداموھامو

 خانمم چطوره ؟؟؟؟-
  گفتم؛دمی بوسگردنشو

  نفس بکشمی بدون تو حتتونمی نمگھی دکردمی دق متی داشتم از دورگھی بد ، دیلیخ-
 .. زی کھ دستش بود رو گذاست رو مییبای گل زدستھ
 خودشو ولو کرد رو تخت دی کشرونی رو دستاش بلند کرد گذاشت رو تخت کتشو بمنو

  گفت؛ی طرف خودش با خستگدیدستمو کش
 تنھات گھی ددمی روزا واس منم سخت گذشت ،قول منی بدون تو ازمی عزدونمیاره م-

  ی شده بودی دختر بدیلی مامانت گفت تو نبود من خینزارم ،راست
  جا دادم گفتم ؛شتری تو آغوشش بخودمو

  طاقتم تموم شده بودگھی دگرفتیخب دلم بھونھ تو رو م-
 نی خستم تو ایلی خونمون ،خمی جوووونم قربون دلت برم ،برو خودتو آماده کن بریا-

 تو تی خالی جاخواستی ،دلم تو رو مومدی لحظھ خواب بھ چشمام نھی یچند روز حت
 استراحت کنم کمی برم خوامی مدیکشی ھمش نبودنت رو بھ رخم مدادیبغلم منو آزار م

  کنار منبع آرامشم
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  ، بردی رنج ممی حس منو داشت اونم از دورقای دقدی مجشدی نمباورم
 قی خواب عمھی خواستی خواب مھیم  رفتن بخونھ آماده کردم دلی عجلھ خودمو برابا

 .... اھامیکنار عشقم کنار مرد رو
 منتظر آرامشم بودم کھ صبرانھی نرفتنم بھ خونھ اصرار کرد اما من بی برای کلمامان

   کنمداشی پتونستمی مدیاونم فقط کنار مج
   نگفتیزی چگھی شد دمی تسلمامان

 ؛
 شدمی سست تر محالوی ، روز بھ روز بگذشتنی پشت سرھم بھ سرعت باد مروزھا

 کنارم دی آروم بودم کھ مجی حوصلھ بودم ، فقط مواقعی روزا خواب آلود و بشتری،ب
 ... کردی اعتراض مدی مواقع مجشتریباشھ ،انقد نق نقو بداخالق شده بودم کھ ب

  کردن باھام بودی در آروم کردن و شوخی سعدستی فای اعتراضش بدیدی می وقتیول
.. 

 ی سر بھ دکتر بزنم ولھی بارھا اصرار داشت دی خوردن ھم نداشتم مجی براییاشتھا
  شدمیقانع نم
 عادتم بد خی تا گذشتن از تاری چھ مرگمھ ، از حالت تھوع صبگاھدونستمی مخودم

 ..  بودمی ھمھ نشونگر باردارادی و خواب زییغذا
 بفھمھ ، قرار شد روز بعد واسھ دی مجخواستمی لونھ کرده بود نمیبی ذوق عجھی دلم تھ

   اقدام کنمشیآزما
  ، سرتاسر وجودمو در بر گرفتھ بودیندی خوشادلھره

   بوددهی ھنوز نفھمدی مجی ھمھ حاالتم کامال مشخص بود کھ باردارم ولاز
 ... ھی چدی اگھ واقعا باردار باشم ،عکس العمل مجدمی تھ دل خنداز

  کردی رو موری ھر لحظھ دلمو زیبی و شوق عجذوق
   کنمری بود ھمھ رو غافلگی شدم ، دوست داشتم اگھ خبری بعد تنھا راھروز
 بود یی مھربون و خوش روی ، دکترم کھ زنیی مامای از دکترایکی شی رفتم پاول

 ... دی رسانی خون کار امروزم بھ پاشی کرد با دادن آزمالی تبدنیقیحدس منو بھ 
 ...  فردا مراجعھ کنمشی گرفتن جواب آزمای شد براقرار

   رمق خودمو انداختم رو کاناپھی بدمی خونھ رسیوقت
   خستھ شدمیلی خشیآخ..  کردم یپوف
 تو دلم کاشتھ ی بذر خوشفتھی بمونی کھ قرار بود تو زندگیندی اتفاق خوشایادآوردی با

  شد
   فکر کردمندمونی پاھامو تو بغلم جمع کردم و بھ آی شدت خوشاز
  شھی تر منیری شمونی بچھ زندگھیوجود  با نکھی ابھ

  رفتی نمرونی لحظھ از سرم بھی بچھ الی خفکرو
 رمی دوش بگھی گرفتم می تموم وجودمو احاطھ کرده بود ، تصمی قابل وصفری غیخوش

  تا سرحال بشم
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 دی مجخواستی دلم نمی خستھ بودم ولنکھی ، با ادمی رسی بخودم حسابادی بدی مجیتا وقت 
   حوصلھ بودنم ناراحت بشھی و بی کسلدنیبا د

  ، سرم شل بستمی مواج و حالتدارمو باالیموھا
 ...  دادملی بخودم تحونھی تو آی کردم لبخندادهی ھم رو صورتم پی مختصرشیآرا

 میتصم. بھم دست داد ی رفتم تو آشپزخونھ بعد از گذاشتن غذا احساس خستگراستی
   چرت بخوابمھی ادی مدی مجیگرفتم تا وقت

 بد عادت شده یلی اونور کردم خوابم نبرد خنوری غلط زدم خودمو ای تخت ھر چرو
   لحظھ خواب راحتھی از غی دریبودم ، خمار خواب بودم ول

   شدماری ھوشی بودم کھ با نوازش دستیداری حالت خواب و بتو
   قفل شددی باز شد و تو نگاه خندون مجچشمام

  دی بوسمویشونی شد پ ، خمدمی کشی راحتنفس
   وجودشیای عطر تنش مستم کرد غرق شدم تو دنیبو

 ...  وجودمو در بر گرفتی دلچسبی رخوت و سستحس
 ..  تنشو با تموم وجود بھ مشامم فرستادمعصر

  لبخند گفت؛با
  ی و خواب آلود بودحالی ھر وقت اومدم تو بدی بشھ ، دلم پوسداری بخوادیخانمم نم-

  نمی اومدم کمکم کرد بشرونی آغوشش باز
  گرفتھ گفتم ؛یی با صدادمی کشی اازهیخم

  کشمی من شامو میری دوش بگھی یباشھ بابا ، تا تو بر-
  گفت؛دی بوسمویشونی لبخند پبا
  می کار داریپس زود باش کھ کل-

  گرفت ھولش دادم گفتم ؛خندم
  ستی حالم خوب نینیبیخوبھ م-
 ...  بسپر دست منارمیمن حالتو سرجاش م-

   ازم جدا شدی دادم کھ با خنده بلندھولش
   کھ پختمیی سراغ غذارفتم

   شددای سرو کلش پقھی بعد از چند دقدمی شامو چزیم
 نشست دستاشو از ھم باز کرد ومنو دعوت بھ زی شاداب و خندان پشت می صورتبا

   کردگاھمینشستن بھ جا
  دیورم حلقھ زد و گونمو بوس نشستم رو پاھاش ، دستشو دی خوشحالبا

   چند لقمھ بخورمدی کردم بخاطر مجی سعی بھ غذا نداشتم ولیی اشتھابازم
 مونھی آرامش قبل از طوفان تو زندگنی ادونستمی و خنده گذشت اما  نمی بھ خوشاونشبم

.... 
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   آماده رفتن شدمشی گرفتن جواب آزمای زود براصبح
 کردم کھ موقع شی نگفتم ،خوشحالو و سرحال راھیزی ھنوزم درمورد بچھ چدی مجبھ

 رفتن با تعجب گفت؛
 و اخمو ،ھنوز کشفت ی بد اخالقروزی ، یخندی می روز شادھیواقعن در تعجبم -

  دینکردم تو چتھ مھش
  گفتم ؛ستادمی انھی خنده کتشو گرفتم بھ طرف در بردمش درو باز کردم دست بھ سبا
  گھی شده برو درتیزود باش د-
   پارهشی آتارمی طفره برو منکھ بالخره سر از کارت در می خب حاال ھیلیخ-

 ..  کھ آخم در اومددی محکم کشلپمو
 بوس از راه دور ھی و دی گذاشتم رو گونم با اخم نگاش کردم کھ کفشاشو پوشدستمو

  برام فرستاد
   کردمی بھ جوابش زبون درازمنم

  براش تکون دادمیلحظھ آخر دست. زد و رفت طرف آسانسور ی اقھقھ
 ...  نگاه کردمرفتنشو

  ،دمی کشیقی دادم بھ در نفس عمھی بستم تکدرو
 . کردی احساس دلشوره و دلھره رھام نمازصبح

 یجانی ھراتی ھمھ تاثنای ادونمی دارم مجانی دلھره بچست ، ھستی نیزی خودم گفتم چبا
   کھ دارم

   رفتن آماده کردمیمو برا عجلھ خودبا
  شھی راحت مالمی خرمی بگشوی تو دلم نبود ، جواب آزمادل
   شدمی سر سار از شوق و ذوق راھی دلبا
   زنگ خوردمی نشستھ بودم کھ گوشی تاکستو

   باز کردم شماره ناشناس بودموی گوشصفحھ
   بدلم چنگ انداختدلھره

   دکمھ اتصالو زدمی دو دلبا
 بلھ ؟؟؟؟-
  سالم-
   الل شده بودمدادی نممیاری شد،زبونم خی صداش مو بھ تنم سدنی شنبا

  ؛دمی خونسردشو شنی صدادوباره
  صدامو؟؟؟؟ی داردیمھش-
 : لب محکم گفتمری کنترل شده زتی عصبانبا
   بجونم دست از سرم برداری چرا مثل بختک افتادمی از زندگیشیچرا گم نم-
  ، بھ حرفام گوش بدهدی مھشکنمیخواھش م-
   برو بدرکخوااااااااامینم-
 ..   برم کاناداشھی ھمی من فردا قراره برادیگوش کن مھش-
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   خاموش شدکبارهی وجودم کھ از حرص شعلھ ور شده بود بھ شی آتھوی
  آروم گفتم؛دمی کشیقی عمنفس

  ی فقط برو گورتو گم کن لعنتیری میھر جھنم-
   ازت دارمی خواھشھیفقط ...  ،فقط رمی مشھی ھمیدارم برا...  رمی خب میلیخ-

  کنھی شد چرا ولم نمی شد احساس کردم تھ دلم خالشی ردلم
  التماس گفتم؛با
   دست از سرم بردارکنمیازت خواھش م-

  و مظلومانھ گفت؛دی کشیآھ
 امکانش دونمی کھ در قبال تو انجام دادم فکر کردم ،نمیی بھ حماقتھایلی مدت خنیتو ا-

 یدی منو بخششی دفعھ پی داری دل بزرگدونمی منوی ای نھ ؟؟ولای یھست منو ببخش
  ، حاللم کننبارمی،ا
  بھنام ؟؟؟؟ھیحرف آخرت چ-

  سکوت گفت؛ھی از چند ثانبعد
 می بطلبم ،من رفتنتی رو در رو ازت حاللخوامیم.  نمتی بار آخر ببی براخوامیفقط م-

 تنھا نی انمتی ببکی بار آخر از نزدی بزار براکنمی ازت خواھش مشھی ھمیبرا
  خواستھ منھ

 ،کردی ،فکرم  کار نمخوردمی و سردرگم گوشھ ناخونمو مرونیح.  کردمی پوفکالفھ
  کھ گفت؛دمی رو ھم فشار دادم ، صداشو شنچشمامو

 بار ی برادمی بھت قول منوی اکنمی خواھش مای فقط بکنمیآدرس رستورانو برات سند م-
  ینیبیره منو مآخ
   تو سرتھی نقشھ ادی ؟؟؟شایگی مقتوی حقیاز کجا باور کنم کھ دار-
  درستھ؟؟؟ی مادر پدرتو دوست داریلیتو خ-
  ی داری چھ ربطنیخب ا-
 یتونی می داره من قراره برم اگھ باور ندارقتی کھ حقخورمیبجون عمو و خالھ قسم م-

   باخبرهزی خالھ از ھمھ چی ازشو بپرسیزنگ بزن
   شد قدرت فکر کردن رو نداشتمی طوالنسکوتم

  ادامھ داد ؛دی کھ دسکوتمو
  من منتظرتم-

 ...  بوق اشغالی صدابعد
 خودمو بھ ھی بالفاصلھ بعد از دادن کراستادی اابونی راننده گفتم نگھ داره ،کنار خبھ
   رو رسوندمادهیپ

  ارهدی دلھره عذاب اور دست از سرم بر نمنی چرا اایخدا
   کرده بودمری گی بدی دوراھتو

 . ھاستیکی نزدنی کھ بھنام فرستاده بود انداختم ھمی بھ ادرسینگاھ
  واری دادم بھ دھی تکستادمی رو اادهی کنار پھمونجا
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  ، و اضطراب منو از پا ور اورده بودچھی پدل
   برمدنشی بار آخرم کھ شده بھ دی گرفتم برامیتصم

  کنھی گورشو گم مشھی ھمی مطمئن بشم کھ برانمی رفتنشو ببلطی خودم بی با چشمادیبا
  رفتمی نمی و سر اون قرار لعنتشکستی کاش قلم پام می ایول
   نابود کردمموی خودم زندگی ندونم کاربا
 ...  عقلی منھ بای کار سرنوشت بود دونمینم

  ون داد برام تکی کھ دستدمی رستوران بزرگ ،وارد کھ شدم بھنامو دکی بھ دمیرس
 خوش دوخت ی کت و شلوار مشکھی نباری ای اسپرت داشت ولپی کھ تشھی ھمبرعکس

   جلوم قد علم کرد
 از ی کھ رگھ ھایی مھربون گوشھ لبش جا خوش کرد با صدای لبخندستادی مقابلم ادر

  گفت؛زدیخنده توش موج م
   سالم-
    جواب سالمشو ندادمی اخم و نفرت نگاش کردم حتبا
   بودمی بھ خواستش عمل کردم از خودم شاکنکھیاز

   ازم خواست کھ دور و اطراف بھنام نباشمدی ،مجنجای اومدم اچرا
  ،دمی رسجھی نتنی کردم چرا االن بھ اکاری من چاما
   شدممونی اومدنم سخت پشاز

  برگردم کھ گفت؛اومدم
  ؟؟؟ی زودنیکجااا؟؟؟؟ بھ ا-

  کردمیرو تحمل م یادی اومد سراغم فشار زجھی سرگاحساس
   دامن زدشتری ،دلشوره و اضطراب بھ حال خرابم بکردی وجدان منو رھا نمعذاب

  گفتم؛ی نگرانبا
   شدممونی برم اصلن از اومدنم پشخوامیم-
 یری می دارومدهیھنوز ن-
: 
   توجھ بھش صورتمو چرخوندم و بھ راھم ادامھ دادمیب
   جلوم سبز شدنی بر افروختھ و خشمگی باصورتدی مجھوی

  دھنمو بزور قورت دادم احساس کردم قلبم تو دھنمھاب
   سنکوپ کردمتی موقعنی تو ادنشی دبا

   ازم سلب شده بودی ھر کارقدرت
   حرف بزنمتونستمی برم جلو نھ متونستمی منھ

   شدمخکوبشی مجسمھ مھی مثل
  ، نبودی دلشورم الکدونستمیم

 . ... وقت چشمام باز نشھچی بود کھ ھنی تنھا آرزوم ارفتی مجی بستم ، سرم گچشمامو
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 )دیمج( زبان از
 
  رونی ،بھ سرعت باد خودمو از اتاق انداختم بدمی عجلھ خودمو کتمو پوشبا

   روشن کردم بطرف آدرس مورد نظر روندمنوی ماشبالفاصلھ
  ھی تو چھ حالدی مھشیعنی تو دلم نبود دل

   رستورانھی تو مخمصھ افتاده اونم تو دی بھم خبر دادن مھشقھی دقچند
   رفتن بھم نزدرونی از بی ،اصلن حرفی چیعنی خونھ بود ، دی مھشآخھ

   افتاده اونم تو رستورانی چھ اتفاقیعنی
   خودمو بھ محل مورد نظر رسوندمی چجوردمینفھم
  یخودمو رسوندم بھ در ورود.  پارک کردم ی گوشھ ای ھول ھولکنویماش
   افتادمی زندگی موجود تونی وارد شدم چشمم بھ منفور ترنکھیدم ھم باز کردرو

   خانم در حال حرف زدنھھی کھ با لبخند رو لباش با دمی دبھنامو
   باور کنمخواستمی رو نمدیدی چشمم مکھیزیچ 
   شدی پام خالری احساس کردم زدی مھشدنی اون زن برگشت با دھوی

 دلم حاضر ی بودم ولدنشی با چشم سر در حال د کاخ آرزوھام رو سرم اوار شد ،تموم
  بھ قبولش نبود

  نھی کم اون حس دوستداشتن و عالقھ جا شو داد بھ نفرت و ککم
   خشم تو دلم بپا شدشیآت

 ... ھھ....  ،اونم قول داد نمتی دورو بر بھنام نبگھی بودم بھش کھ دگفتھ
 رتی شد با حخکوبی مدنمی با ددی چطور خودمو بھشون رسوندم ،مھشدمی نفھمگھید

 کردینگام م
 ...  تعجب کرده بوددنمی زدم ، بادیپوزخند

 لھی نقشھ حساب شده کھ بوسھی نقشست ھی نای ھمھ ادونستمی گرفتم می اگھی دمی تصماما
   شدهیبھنام طراح

   احمقانھ اما ھنوز منو نشناختھنھی کھی بخاطر
  ستادی مرموز بھ تماشا ای بھنام با لبخنددمی کھ رسکشونینزد 

   کور خوندهی ھمونجور اجرا بشھ ،ولدهی کھ کشی بود تا نقشھ امنتظر
  و گفتم ؛دی رو کردم طرف مھشی خونسردبا
  دیحالت خوبھ مھش-
 دلمو شکست غرورمو نکھی بود ،با ادهی شد بھم ،رنگش بدجور پررهی خی ناباوربا

  زدی دار کرد اما ھنوز دلم براش پر محھیجر
 : تتھ پتھ گفتبا
  خوبم....  زهیچ... یچ... ھاان -
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 بھ نھی ،رو کردم بسمت بھنام درست مقابلش سدمشی گرفتم بسمت خودم کشدستشو
 یلی شدم قدم خرهی شلوارم از باال بھش خبی ھر دو دستمو فرو بردم تو جستادمی انھیس

  بلندتر ازون بود
   شدرهی ترس تو چشمام خی والبتھ با کمرتی حبا
  رمشی باد کتک بگری حرفا بود کھ بخوام زنی زدم ،بچھ تر ازی دلم بھش پوزخندتو

 :  گفتمی و با مھربوندی کردم بھ مھشرو
  زمی برو عزدهی فشارت افتاده رنگت پرنکھی  مثل انیتو برو تو ماش-

   مات و مبھوت فقط نگام کرددیمھش
   اشاره ابرو بھش فھموندم بره ،بخودش اومد و با عجلھ رفتبا

   شدمرهی موندمو بھنام ، دوباره تو چشماش خمن
  مقدمھ گفتم ؛بدون

 شده ،فکر یمی قدگھی وقتھ دیلی نقشھ ھا خنی ، ای بچھ قبول کن شکست خوردنیبب-
 .. خورمینکن گول حرفاتو م

 : دمی تو صورتش با تحکم غردمی چسبقشوی تیباعصبان
 دی برسونھ مخصوصا مھشی بھ داشتھ ھام ضررتونھی نمی ،کسدی مجگنیبھ من م، -

 ، دمی از دستش نمای آسوننی بدستش اوردم بھ ای بھ سختمھی تو زندگیی،اون تنھا دارا
 ی وقت از گنده تر از خودشم رکب نخورده چھ برسھ بھ توئھ جوجھ فوکلچی ھدیمج

 بکش مونی از زندگشھی ھمی براپاتو ،یشی من نمفی،پس خوب گوشاتو باز کن حر
 رو از گناھت ندفعھی شد ،؟؟؟ اتی خودم نصفش کنم حالشمی وگرنھ مجبور مرونیب
 ای دنی بھ خود خدا قسم ھر جانمی ببمی ازت تو زندگی ردگھی دکبارهی فقط ی ولگزرمیم

  یشی نابود مشھی ھمی و براکنمی مداتی پیباش
   شدنیھ پخش زم حرکت ھولش دادم کھی با
  ، بھم زل زدنھی کبا

  ،  ولو بودنی مرتب کردم ازش فاصلھ گرفتم ھنوزم رو زمکتمو
 با دلھره نگام نی زده بود بھ بدنھ ماشھی کھ تکدمی ددوی ،مھشنی رسوندم بھ ماشخودمو

   بگم  سوار شدمیزی چنکھیکرد ،بدون ا
 بالخره خام دونستمی نگام بھ نگاش گره بخوره ،مخواستمی زدم بھ چشمم ،نمنکمویع

  شدمی چشماش میجادو
 دادی عقلم فرمان سکوت رو بھم می ولکردی مشویتابی بدلم

   کھ در حقم کرده رو بدهی حرمتی تقاص بدی بادی دلم بزارم مھشی گرفتم پا رومیتصم
 ی خبرگھی د از گذشتندفعھی غرورمو لھ کرد ، ادی بھ من و اعتمادم ،مھشی حرمتیب
  ستین

  دمشی گرفتمو بخشدهی و بارھا شده اشتباھاتشو نادبارھا
  ستمی نای کوتاه بندفعھی تذکر دادم ابھش

  ،می نزدی کدوم حرفچی بھ مقصد ھدنی رستا
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 تا ستادمی جلوتر از من راه افتاد بدجور تو فکر بود درو براش باز کردم کنار ادیمھش
  بره داخل

  ،رونی و غمزده بالخره وارد شد درو محکم بستم و برگشتم بی نگاه طوالنھی از بعد
   شدم ، سرمو رو فرمون گذاشتمنمی ماشسوار

 دهی کردم کمرم خماحساس
 
 
 دی مھشنکھیاز ا. سوختی ،قلبم بدجور مامی اومده کنار بشی چطور با وضع پدونستمینم

 ی بازم پنھانیداد ول و بھم قول دونستی قابل باور بود ، مریماھرانھ دورم زد برام غ
   ، آخھ چرا؟؟؟ منکھ محدودش نکرده بودمرفتی مدنشیبھ د

 اعتمادمو نسبت بخودش از دست داد دلم باھاش صاف نباری ای ولدمشی بخشبارھا
 ی گرفتم بحال خودش رھاش کنم ، مدتمی ،تصمستی بخشش نقی جوره الچی  ھشھینم

 طاقت دونمی خوب منوی انمشی مدت ببھی ی براخوامی نمی تنھا باشم حتخوامیرو م
 رو بدون من ی مدتدیھش کنم اون بای تنبخوامی می ندارم ھنوزم دوسش دارم ولشویدور

 ...  بگذرونھ
 
  دی زبان مھشاز
 
 بھ ی شدم ، ضربھ مھلکرهی روبروم خواری مجسمھ بھ دھی کھ اومدم خونھ مثل ی وقتاز
  رو برو بشھ ھی قضنی با اخوادی چطور مدونمی زدم نمدیمج
 شد ،سوزش اشک رو تو نطوری چرا اای نگاه کردن بھ چشماش شرم داشتم ،خدااز

 قی ،من الدمی بھ گند کشموی رو کھ باھم ساختییایچشام احساس کردم ، تموم دن
 رو ختیری اشک دونھ دونھ از چشمام می ، بھ ھق ھق افتادم قطره ھاستمی نیخوشبخت

  دستم
بلند شدم شروع کردم بھ قدم زدن . شدت اضطراب وارد شده بھم دچار لرز شدم از
 کردم ،چرا رفتم سر اون نکاروی ، اخھ چرا ادمی سر دادم با خودم نالھی گری ھایھا

 .  یقرار لعنت
 انقد برام مھم بود یعنی ھمش نقشھ اون پست فطرتھ ،چرا خام حرفاش شدم ،دونستمیم

 چرا سر رمی بگشویز دست بدم ، منکھ رفتھ بودم جواب آزما در برابرش امویکھ زندگ
 از اونجا در اوردم داد زدم ؛

 نفس ی حتتونمی نمدی بدون مجیدونی خودت می سرنوشتو برام رقم زدنی چرا اخدا
   عشق و محبتشو از خودم محروم کردمشھی ھمیبکشم از دستش دادم برا

   وقتچی ھبخشمی وقت خودمو نمجی ھنھی ھماقتمیل
 دور سرم لشی ،خونھ و تمام وساشدی مشتری بجمی لحظھ حالت تھوع و سرگھر

  ،  لرزش بدنم کاستھ بشھنی از ای اندکدی تا شاچوندمی دستامو دور خودم پدیچرخیم
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  ، دی کردم ھم بھ خودم ھم بھ مجبد
 دی از روبرو شدن با مجشدی ولحظھ بھ لحظھ دلم غرق غم مرفتی میکی رو بھ تارھوا

   کھ برام در نظر گرفتھ بود آماده کردمیھی تنبیراس داشتم خودمو براھ
 و دلواپس شروع کردم قراری ازش نشد بی خبری شب گذشتھ بود ولمھی نکی از ساعت

 ، گلوم خشک شده بود توان راه رفتن سوختی مھیبھ راه رفتن ، چشمام از شدت گر
 تنھام دونمی کجا رفتھ ، مینعی.  رمق نشستم نگرانش بودم یازم سلب شده بود ، ب

 افسوس ی کھ من انجام دادم جای کارقعاگذاشتھ تا بھ حال خودم افسوس بخورم ، وا
  داشت

 نگام بھ نگاش گره خورد دمی در از جا پری خودم مچالھ شده بودم کھ با صداتو
 نگاشو ی مکث کرد با دلخوری بود درو کھ بست لحظھ ادای از صورتش ھویخستگ

 دی بھ طرف اتاقمون رفت درو محکم بھم کوباوردی کتشو در منکھی انیح. ازم گرفت 
  دمیکھ از جا پر

 ،دستمو رو گلوم گذاشتم ،چشمھ دادی گلومو فشار می دھنمو قورت دادم بغض بدآب
 کھ کردمی مھی گری کردن ،جورسی و قطرات اشک پشت ھم صورتمو خدیاشکم جوش

  ھ نرسدیصدام بھ گوش مج
 ی اومدنش نشد چشمم بھ در خشک شد ولرونی از بی بھ انتظارش نشستم خبری چھر

 بارھا از کنار اشتباھاتم بھ دونمیم.  دادی حداقل حرفامو گوش مومدی کاش می اومدین
 بار آخر منو ببخشھ ی تا براکنمی داره بھش التماس می دل بزرگدی گذشت ، مجیآسون

  رهی بگدهی گناھمو نادنیا نبارمی انقد دوستم داره کھ ادونمیم
 بھ لحظھ ھم خواب بھ چشمم ی برای بھ صبح رسوندم حتتی رو با ھمون وضعشب

 نی ای بھ مسبب اصلشدموی تو خودم مچالھ مای ھمش در حال قدم زدن بودم ای ، ومدین
  فرستادمی بھنام لعنت میعنیماجرا 
   خوندن نماز اقدام کردمیرا رمق بلند شدم بی کرد باری اذان منو ھوشی صدابالخره

   کردمو ازش طلب کمک خواستمھی خدا گری در برار بزرگی از نماز کلبعد
 ،بطرف آشپزخونھ رفتم از دی با خدا و التماس دوباره داشتن مجازی راز و نی از کلبعد

   نزدمیزی تا االن لب بھ چروزید
   بھمی با سرو وضعدی مجدمی قلوپ ازش خوردم کھ دھی ختمی خودم ری آب براوانی لھی

  ، آشفتھ وارد اشپزخونھ شدیی و موھاختھیر
 دستاش گرفت نی نشست سرشو بزی پشت میدستپاچھ بھش زل زدم اخمو و عصب   

   وضع دچار شده بشدت احساس عذاب وجدان داشتمنی بخاطر من بھ انکھی،از
   ، حداقل بخاطر گناھم ازش معذرت بخوامزدمی باھاش حرف مدیبا
 :  شرم گفتمی گذاشتم سر جاش ، با دلھره و کموانویل
 ... تونمی مدیمج-
 گشاد شده رفتنشو یی با چشمارونی از جاش بلند شد از آشپزخونھ زد بتی عصبانبا

  نگاه کردم
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   صدامو بشنوهستی حاضر نی شده کھ حتزاری انقد ازم بیعنی 
  ت داد بھم دسی بغض بھ گلوم چنگ انداخت احساس ذلت و خاردوباره

 ، بالخره عزممو جزم کردم رفتم سراغش دمیدی علت اشک چشمام اطرافمو تار مبھ
  آخرو باھاش بزنمی حرفادیبا
 
 بود دست رھنشی پدنی درحال پوشدی وارد شدم ،مجاطی بطرف اتاق رفتم با احتدی تردبا

   شدم بھشرهی غمزده خیبرد تا دکمھ شو ببنده نگاش بھم افتاد کھ با استرس و نگاھ
 نداشتم اشوی تفاوتی طاقت بگھی تفاوت بھ کارش ادامھ داد دکمھ ھاشو تاآخر بست ، دیب

  زدم بھ در آروم گفتم ؛ھیتک
  حداقل بھ حرفام گوش بده-

  زده رو بھم گفت؛خی ی با نگاھدی پوشکتشو
   بشنومخوامی اصال من نمیعنی واسھ گفتن نمونده ، یحرف-
گاش کردم بغض گلومو فشار داد چشمام از اشک پر  درونم شکست مبھوت نیزیچ

  شد
  با حرص گفت؛دیمج

 ری ، االنم وقتمو نگخورمی اشکارو نمنی گول اگھی نکن کھ دھیخواھشا جلو من گر-
 حوصلتو ندارم

   کنھ برام سخت بودرمی انقد تحقدی مجنکھی تر شد باور انیبغضم سنگ 
 .  لھ شدغرورم

 :  بغض گفتمبا
 بھت وفادار بودم من شھی ،اما ھمستمی ندنی بخشقی کردم و الیاه بزرگ اشتبدونمیم-

 ...  مندی نکردم مجانتیبھت خ
  بھ نشونھ سکوت جلوم نگھ داشت و با اخم گفت؛دستشو

 خوامی اصال نمیعنی تا بھ حرفات گوش کنم ستمی نیطی االن اصلن تو شرادیمھش-
 تو کار ی باشھ گفتم دفعھ بعد بخششادتی ،دفعھ قبل بھت تذکر داده بودم ،اگھ نمتیبب
  ستین

 : دی قفل شدش غری دندونھاری اومد بازومو چنگ انداخت از زکمینزد
  کشمی دورتو خط قرمز منمتی دور بر بھنام ببگھی دباریبھت گفتھ بودم اگھ -

  زد ؛ادی بخون نشستھ فرییباچشما
  نھ ؟؟؟؟؟ااااای اااادتھی-
   نگاش کردم بازومو با خشونت ول کرد و بھ طرف کمد رفترتی حبا
 زل زدم ستادمی شدم زبونم قفل شده بود  دلم شکست اما محکم ارهی بھش خی ناباوربا

  بغض دار گفتم ؛ییبھش ، با صدا
 واسھ ینی منو ببیخوای ؟؟؟؟اگھ واقعا نمامی حرمتی بنی اقی انقد گناھم بزرگھ الیعنی-

  رمی مشھیھم
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  شھی مانع رفتنم مدونستمی آخرو نامطمئن بزبون آوردم مجملھ
 پرت کرد جلو پام دی کشرونی بی تخت چمدونری از زدمی دی در کمال بھت ناباوریول

 : دی غرتیبھ عصبان
 فرصت بھت داده ھی دفعھ قبل شھیحرف من دوتا نم...  حاال جمع کن برو نی ھمیھر-

  ، ی بشدهی تا بخشی ھستینی تر ازاقتی لی بیبودم ول
 : در کنترلش داشت گفتی کھ سعیی اومد چند قدم عقب رفتم با صداکمینزد

 ارمی سرت نیی تا بالکنمی دارم خودمو کنترل میلی خمی االن عصباندیفقط برو مھش-
   تنھا باشمخوامیم

   نشدمری تحقدی مقابل مجنی ازشتری تا برمی اشکامو بگزشی کردم جلو ریسع
 بودم ، با حرص نگامو ازش گرفتم و بھ چمدون جلو پام دهی نددوی مجی رونی حاال اتا

   نگاشو ازم گرفت و بطرف در رفتنھی با کدیدوختم ، مج
 ، رو طنتامونی ، خنده ھا و شدی با مجنمیریخاطرات ش...  موندم و اتاقمون ، من

  نابودموی خودم زندگیزانوھام خم شدم بھتره بگم کمرم شکست آوار شدم ، با دستا
  کردم

 طردم ینجوری بھم بده اگھی فرصت دھی تونستی مدی مجی اشتباه کردم  ولنکھی ابا
  کردینم

 از طرف دنی ،من عادت ناز کشگرفتی حرفاش قلبم درد میادآوری شکست با قلبم
   شدنری رو داشتم نھ تحقدیمج
 ..... نھی نفرت و کنھمھی انھ
   تو چمدونختمی الزم داشتم رو ری پشت دست اشکامو پاک کردمو با عجلھ ھر چبا
 وسط ھی تا االن مانتوم تنم بود شالمو مرتب کردم و چمدونو بلند کردم با گرروزی داز

   وجب بھ وجب خونھ رو تو حافظم ثبت کردمستادمیسالن ا
 :  اشک و نالھ داد زدمبا
بھ  وقت چی ھخورمی قسم می کرددمی نا اممی کھ از خونھ و زندگی نامردیلی خدیمج-

 دورتو خط قرمز شھی ھمی منم برایدی بر نگردم حاال کھ دورمو خط کشتیزندگ
  ،  رو کھ واست پر بزنھی دلکنمی تکھ تکھ مکشمیم
 کھ ی سنگدل شدنقدی ای از خودم دفاع کنم از کی اجازه ندادیحت: دمی ضجھ نالبا

 بدون نوی اشھی حرفت دوتا نمی گفتادمھی ، آره زارمی بدلت مدنموینشناختمت ،حسرت د
 ... شھیمنم ھم خون خودتم حرف منم دوتا نم

 ، عشقمو تو خونھ موی زندگیلی می چمدونو دنبال خودم کشوندم ،با بی عجزو ناتوانبا
  نامعلومم حرکت کردمندهیجا گذاشتمو بھ طرف آ

 بابام نگاه کنم و بگم ی تونستم تو چشمای خونمون شدم نمی آکنده از غم راھی دلبا
   کردرونمی حماقت بچگانھ ، ازم دل کند و بھیکرد اونم بخاطر  دطردمیمج
 ی کھ بھنامو از خودت روندنتی ؟؟؟ اگھ بھم بگھ کجاست اون عشق آتشی مامان چبھ

 ... دی از ھم پاشمونی زندگی راحتنیبھ ھم... بگم ی،در جواب سوالش چ
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   بھنام بودهمونی عشق و زندگدنی از ھم پاشی ثابت کنم  مسبب اصلچطور
رو .. بگم یچ...  برگردم ییبا چھ رو..  می کھ با افکار پوچش گند زد بھ منو زندگیکس

 ...   روم بزارشی پی راھھیکردم بھ آسمون با بغض گفتم خدا کمکم کن 
 از اشکم و چمدون دستم سی صورت خدنی وارد خونھ شدم مامان با دکھی وقتبماند

 بھ اشک نشستھ یی ناباور با چشماسیود شدم ،مھدچطور مات و مبھوت نگام کرد ناب
بسمتم اومد تو اون لحظھ شکستم و خورد شدم سر افکنده و ماتمزده خودمو بھ آغوش 

 ... مامانم سپردم
 کردم مامان بھ فکر رفتھ بود فی اتفاقات گذشتھ رو مو بھ مو براشون تعرتموم

امان ناباور بھ حرفام گوش داد  در مورد بھنام گفتم ،مزوی ، ھمھ چدادیسکوتش عذابم م
 :  زد و آروم گفتینی نگام کرد لبخند غمگانھی دلجوسیو سکوت کرد ، مھد

 ترک توی خونھ زندگدی بوده ، نبای عصباندی ، مجی خواھرشھی درست میھمھ چ-
 نکھی نھ اادی کنار بھی قضنی ،تا با ایدادی بھش فرصت مدی دفعھ تو بانی ، ایکردیم

  ارهی طاقت بتونھی بدون تو نمیدونی ، میتنھاش بزار
 :  بغض گفتمبا
 ، برم ؟؟؟شھی ھمیپس چرا ازم خواست برا-

  ؛دی بروم پاشی دلگرم کننده البخند
   دوست دارهیلی اون تو رو خشھی ممونی زده پشکھیمطمئن باش از حرف-
  گفتم ؛تی قاطعبا
 کھ باورم ھی چجور عشقنی ، اشمی ازش جدا مشھی ھمی ، براگردمی برنمگھی من دیول-

 فرصت ھی حاضر نشد ی بھم اعتماد نداره حتی ولزنھی مینداره ،دم از عشق و عاشق
  دوباره بھم بده

  گفت؛دی وسط حرفام پرمامان
 ، دی بدترش کنی با لج و لجبازدی نبافتھی اتفاقات ممکنھ بنی زن وشوھر ازیتو زندگ-

 پا افتاده شی و پکی کوچی موضوع ھانی سر ادی ،نبادیشما ھردوتون عاقل و بالغ
 ... نی فرصت دوباره بدھی گھی ، بھم ددی بھ کام خودتون تلخ کنویزندگ

 ینجوری ای ازش نخواستم بھم فرصت بده ؟؟حاضربودم کتکم بزنھ ولدیکنیفک م-
 طردم نکنھ

  ،  دوباره ساکت شدمامان
 ی، چشمامو بستم گرم مامان گذاشتم ی توان فک کردن رو نداشتم سرمو رو زانوگھید

  اشکو تو چشمام احساس کردم
   شدهختھی بحال مامان سوخت کھ سرنوشت دو دخترش با غم امدلم
  شھی افتاده باخبر بشھ مطمئنم نابود مسی واسھ مھدکھی از اتفاقاگھ

  ،  ندارهسوی مامان تحمل غم مھددونستمیم
 بابا ی تو صورت بابا نگاه کنم رفتم تو اتاقم تا وقتتونستمی مردمو زنده شدم ، نمتاشب
  ومدمی نرونیاومد ب
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   داد ، بابا بدجور تووفکر رفتحی بابا توضی تموم ماجرا رو برامامان
 ی اعتماد داشت ولدی بھ مجنای ازشتری بابا بدونستمی شکستن بابارو نداشتم مطاقت

 رفتارو از نیتوقع ا... ور شده بود  برخورد کرده بود دلخنجوری مسائلھ انی با انکھیاز
  ،  نداشتدیمج

  دی ما بھ گوش عمو و زنعمو رسیی کھ خبر جدادی نکشیطول
 برام مھم گھی دی حتی کجاست باورش برام سختھ ولدونستمی نبود نمی خبردی مجاز
  کنھی مکاری کجاست و چستین

 نی فرصت بدم تا با ادی ، عمو بھم گفت بھ مجکردنی می باھام ھمدردییجورای یھمگ
  ادی کنار بھیقض

 حق گھی اما پا رو دلم گذاشتم ددمی بدجور غرورشو شکستم ، بھش حق مدونستمیم
   رو بھش ندادمدی واسھ مجدنیتپ

 بود انقد نی ھمیزدی می انقد دم از عشق و عاشقیعنی سرزنشم کرد بھم گفت ی کلیناز
  زود تب تندت عرق کرد

   ھمش ھوس بودیعنی و عالقھ ، یادگ کجا رفت اون ھمھ دلدپس
 ، پرستمشی ،من ھنوزم دوسش دارمو عاشقانھ مستیعشق من ھوس نبود و ن...  نھ

  ،  بھ اون فضاحت طردم کرد رو نداشتمنکھیفقط دلم شکست توقع ا
 ...   کلمھ خورد شدمی تمام معنبھ

 خنده شھیھم...  اخم ھی از غی دری حتکردی نمگھی جز نوازش و ناز دادنم کاره ددیمج
   زدممی زندگشھی بھ رشھی کارم خودم تنی با ادنستمیرو لبش بود م

  ادی کنار بھی قضنی بود بھش فرصت بدم تا با انی آخر ھمھ ھمحرف
 ...  ماجرا گذشتھنی ھفتھ ازھی

   نگفتمیزی چمی در مورد حاملگی بدتر شده ،ھنوز بھ کسجمی حالت تھوع و سرگشدت
 شدم بالفاصلھ چشامو باز اری موھام ھوشنی بی ولو بودم با نوازش دستحالی تختم برو

 سرمو تو بغلش گذاشتمو بغض گلومو دی جون چشمھ اشکم جوشزی عزدنیکردم با د
  رھا کردم

 چون عاشقمھ تحمل نکھی دنبالم ،ازادی و مگردهی برمدی مجنکھی ازدادی ممی دلدارزیعز
   فاجعھ رو نداشتھنیا

   برخورد کنھنجوری اھی قضنی حق داد کھ با ابھش
 از خودش نشون ی عکس العملنی بود ھمچدی مجی جای اگھی اگھ ھر مرد دزگفتیعز

 ھی قضنی با اگھی بھ توئھ ،وگرنھ اگھ عاشقت نبود بار دادشی نشونھ عشق زنی ادادیم
    بودهیعی رفتارش طبنی اومدیراحت کنار م

 کھ ی دلکننی تالش مھودهی بدونستمیم داشتن اما م در آروم کردنی حرفاشون سعبا
 . ... گردهی بھ حالت قبلش برنمگھیشکست د
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 با عجلھ دستمو جلو دھنم گذاشتمو بھ دی دی وقتی داد کنارم موند ولمی دلداری کلزیعز
 یقی برگشتم رو تخت با لبخند عمی حرکتم شد وقتخی مدمی دوی بھداشتسیطرف سرو

 :نگام کردو گفت
  مادر ؟؟؟؟؟ی حالتو دارنیچن وقتھ ا-
 رو یزی چزجونی عزنیزبی از نگاه تتونمی نمدمی فھمنیی خجالت سرمو انداختم پابا

  پنھون کنم در جواب سوالش فقط سکوت کردم
  خنده گفت؛با
  یگی نمیزی و چی دارینکنھ تو راھ-

   زدمینی شرمگلبخند
 ری پنھون کردنش مھم نبود چون دگھی باخبر شد دمی حاملگھی از قضزجونی کھ عزحاال

 ... دی مجی حتشدنی باخبر می ھمگازودی
  گفت؛دی بغلم کرد و گونمو بوسی بھ ماجرا برد با خوشحالی جون از سکوتم پزیعز

 ...   آخ قربونش برمخبرمی تو راھھ و من بدی ،بچھ مجی نگفتیزیناقال پس چرا چ-
  ی و بھ ما نگفتی پاره تو حاملھ بودشی آتنمیبب

  گفتم ؛آروم
   فراموش کردمنویانقد غرق غم بودم کھ ا-

  اخم گفت ؛زبایعز
 دمیمج.  نی گندش کردی با لج و لجبازی ،خودتون الکشدهی حاال انگار چی کردخودیب-

  چونمیپی زده خودم گوششو میغلط کرده حرف
 : باخنده گفتسپس

 بفھمھ دی غصھ نخور خوشگلم، مجرتتبی بزور مادی وسط خودش مادیاصال اسم بچھ ب-
  شما بشھیی بچھ اومده تا مانع جدانی اشھی حل مزیھمھ چ

: 
 ی از ماجرا باخبر شد کلی وقتسی ،مھددیچی کھ خبر مادر شدنم ھمھ جا پدی نکشیطول

   اومدندنمی ، عمو و زنعمو شب بددی باال پرنیی پایاز خوشحال
  دی چند دفعھ منو تو آغوش گرفتو بوسی از شدت خوشحالزنعمو
  بھ بازوم زدو با خنده گفت؛ی ، مونا مشترفتی عمو کنار نمی از رو لبای لحظھ البخند

 زودتر تحت یشی دست بکار مای زودنی بھ ادمیفھمی ، اگھ میبالخره کار خودتو کرد-
 زاشتمتیفشار م

 ی ، چقد براخواستمی مدوی ،من توجھ مجکردی مینی سنگیزی چھی تھ دلم ی ولدمیخند
 ...  افسوسی کردم ولی شمارھی عکس العملش ثاندنید

 ی ولزدمی منو بھ آرامش دعوت کنھ ،بھ ظاھر لبخند مکردی می داد سعمی دلدارمونا
  درونم آغشتھ از غم و حسرت بود

  ،اشی و مھربوندی از دادن مجحسرت
   باشھامی بود کھ قراره مامن تنھای بھ وجود بچھ امی دلخوشتنھا
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 ... می ادمھ زندگی برادمی امتنھا
 زنعمو بعد از دمی از حالش پرسی اونجاست ، وقتدی بھم خبر رسوند کھ مجزنعمو
 ی ازش سوالخوامی ھمش تو خودشھ ، تا مزنھی زجر آور گفت اصال حرف نمیسکوت

   نشون ندادی عکس العملی در مورد بچھ ھم گفتم ولی ، حترهیبپرسم طفره م
  ادی با خودش کنار بدی کرد و گفت فقط صبور باشم تا مجحتمی نصی کلزنعمو

 رو مرتکب شدم کھ ی آخھ مگھ من چھ گناه بزرگزدمی مواقع با حرص داد مشتریب
   باشھنی ادیجزاش با

   قابل بخشش بوده کھ فراموش کردنش سخت باشھری کارم غنی انقد ایعنی
   رو دارهدنی زجر کشنھمھی ارزش اایا

 ھی قضنی ازادوی بخاطر بچھ کوتاه بستی پدر شدنو نداشت چرا حاضر نی آرزومگھ
  بگذره

    رو لبام زده شدی مامان بھم زد مھر سکوت براکھی حرفیول
 ، چھ گردهی بھ حالت قبلش بر نمگھی بشکنھ و ازھم بپاشھ دیدل مثل برگ گلھ ، وقت-

  ،  باشھ چھ بزرگکیاون گناه کوچ
 گرفتمو تو نبودش از اعتمادش سوءاستفاده کردم دهی حرفشو ناد من دلشو شکستم ،اره

 از متی ؟؟؟؟ بھ قیمتی قولم ،بھ چھ قری زدم زی بھش قول دادم ولادمھی، بھم تذکر داد 
  شی ، عشقم اعتمادش ،محبت و مھربونمیدادن زندگ

 ،  برخورد رو ازش نداشتمنی توقع ای ولدمی دارم کارم اشتباه بود ، بھش حق مقبول
... 
 
 
 )دوماه بعد(
 

 ھمش از شدی تر ممی ، حالم روز بھ روز وخگذشتی ھم می مثل برق و باد پروزھا
   نگرانم بودیلی شده بودم مامان خحالی و بفی ضعیلی خرفتمیحال م
   دکترم فقط استراحت و دور از استرس و اضطراب بودھیتوص

  دی دورمو خط بطالن کششھی ھمی گفت برادید مج ، ھمونطور کھ خوشھی مگھ میول
   تنھا من بلکھ بچمون رو ھم فراموش کردنھ

   تا بھ گذشتھ فکر نکنم و فقط حواسم بھ بچھ باشھکردی سرزنشم می کلبابا
   وجودم با وجودش گره خورده بودتونستمی نمیول

 ی ،تنھا اتفاقدمرسونی روزامو بھ شب می و خستھ کننده بود بھ سختی روزام تکرارھمھ
 قلب ی صدادنی شنکردی و دلمو سرشار از عشق مدادی مھیکھ لبخند رو بھ لبام ھد

 ...  بودنمی جنکیکوچ
   روح سرگردان تو کل خونھ در گردش بودمھی شبا مثل ھنوزم

  کردمی بغض مزدموی خودم حرف مبا
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  ،  تختم نشستم زانوھامو تو بغلم  گرفتم ، بھ فکر فرو رفتمی موقع خواب روشب
  رو بطرفم گرفت با لبخند گفت ؛ری شوانی کنارم نشست لسیمھد

  رشھی خالھ منتظره شی نی بخور کھ نرتوی شی خواھرریبگ-
  دمی نوشروی جرعھ از شھی برداشتم وانوی بروش زدم لی خستھ البخند

 زدم بھ تاج تخت و چشمامو بستم ھی تکزی گذاشتم رو منووای و تاب افتاد ، لچی بھ پدلم
  نگران گفت؛سی،مھد

  دی مھشیخوب-
 بودمش ، دلم دهی بغض گلومو چنگ زد دلم ھواشو کرده بود دوماه بود کھ ندگھی دبار

   داشتشویقراریب
 ...  بودنقدری اندازه دوست داشتنش ھمیعنی باشم تی اھمی نسبت بھش بنتونستم

  بازومو نوازش کردو گفت؛سیمھد
 چون اون برخورد رو باھات داشتھ دی نکنھ صبر کن ، شای انقد خود خوردیمھش-

  ادی بشھی روش نممونھیپش
 بھشون در مورد دی مونا بھم گفتھ بود کھ مجگھی مسی بود کھ مھدنطوری کاش ایا

   زدهیی حرفامونییجدا
   بھم نگفتنی ازشتری بیول
 : ردم گفتم کسی بغض رو بھ مھدبا
  ، بخاطر بچھ قبولم نکردی حتسی مھدینیبیم-

 چشماش دمی بخاطر گذشتھ خودش ،چون بھ دای بخاطر سوز تو صدام بود دونمینم
  لبالب اشک شد

 :  قورت داد گفتبغضشو
 بنام ی نفرت دارم ھمشون مثل ھمن ، اصلن با واژه اای جنس مذکره تو دنیاز ھرچ-

 نارو زدنھ اونوقت اسم خودشونو گذاشتن انتوی ندارن ، فقط کارشون خییعشق آشنا
 ....ھھ..مرد 

 حال و ھواشو عوض کنم دی توگذشتش غرق بشھ باسی بخاطر من مھدخواستمینم
 نشستم و با لبخند گفتم ؛

 می در مورد اسم بچھ حرف بزنای ،بمی خواھر ارزششو ندارن خودمونو نابود کنمیبگذر-
  ،؟؟؟ی نداریشنھادی پ تو اسمنمی،بب
  گرفتھ گفتیی اشکاشو پاک کرد و با صداینی لبخند غمگبا
 اگھ دختر بود اسمشو بزار مھسا اگھ پسر بود بزار یاووووم ھنوز فکر نکنم  ول-
  ارشیک

  ؛دمیخند
  ھی منم خوشم اومد مھسا اسم قشنگدی بھ ذھنت رسییھوی چطور نایا-

  زده گفت؛جانی ھسیمھد
  پسر ؟؟؟؟ای دختر باشھ یدوست داراول بگو تو -
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 ...  عاااااشق دخترمی کھ نداره برام ولیاوووووم فرق-
  تھ دالمون انباشتھ از غم و زخم بودی ولمی بخاطر وجود بچھ ذوق داشتھردومون

  ھفتادو پنج ؛پارت
 

 .. دارمی کھ نشناختھ ام دوست می کسانی ھمھ ی جاتورابھ
 دارمی دوست مشودی کھ آب می برفیتورابرا
 ..دارمی دوست داشتن دوست میتورابرا

 ،ختی نرچوقتی کھ خشک شدوھی اشکیبرا
 ..دارمی نشکفت دوست مچگاهی کھ محوشدوھیلبخند

 ..دارمی دوست مالی توھم وخی خاطرنابودبھ
 ..دارمی دوســـــــت داشتن دوست می بـــــراتورا

 ..دارمی ام دوست مدهی کھ ندی کسانی خاطر ھمھ تورابھ
 دارمی دوست مدی کھ نخواھم دی کسانی خاطرھمھ تورابھ
  خودتی اندازه تورابھ

 دارمی قلب پاکت دوست می اندازه بھ
 … کھ دوست ندارمی کسانی تمامی جاتورابھ
 ..ـــــدارمی مدوست

 
   دستام فشردمنیخودکارو با تموم حرصم پرت کردم رو دفتر مقابلم سرمو ب 

  ، مرده متحرک شدمھی ترکم کرد مثل دی مھشی وقتاز
   و خستھ کننده شدهی روز و شب برام تکرارگذروندن

  ختی بھم رھی از پامی شده بکل زندگلی وقتھ خواب و خوراکم تعطیلیخ
 ... کردی ترکم مدی بشھ ، نبانجوری اخواستمینم

 بھم نارو زد بعد نجوری ادی کارم اشتباه بود کھ مھشی ، کجاختی بھم رمی زندگھوی چرا
   رھام کردی آسوننیبھ ھم

 ی عشق و وفاشو بھ خودم ثابت کنم ،تا بفھمم در موردش اشتباه فکر کردم ولخواستمیم
    رو بھ قلبم وارد کردیی کھ کرد ضربھ نھاینھ ،با کار

 ، می دوبار گفتن برو از زندگیکی انقد عشق و عالقش نسبت بھم سست بود کھ با یعنی
 پا افتاده شی و پتی اھمی اندازه بنی عشقم بھ ایعنی... بست و ترکم کرد زود چمدون 

  بود
 از خودت دفاع دی مھشیموندی کاش می اکردی و باھام مقابلھ مموندی مخواستی مدلم

  یکردی رھام مای آسوننی بھ ادی نبای ھرچند من تو رو از خودم روندم ولیکردیم
 کارت از نی با ای ولی عاشقمیکردیبت م ، بھم ثایموندی مدی بای لھ کردغرورمو

 ... یچشمم افتاد
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بالخره .. ھھ ...  زدم ی از گوشھ چشمم افتاد با انگشتم پاکش کردم پوزخندی اشکقطر
   گفتم زن وفا ندارهیدی ، ددیاشکت در اومد مج

  ، یدی بھش زجر کشدنی رسی برای بود کھ تو فراغش سوختی من ھمونمعشوقھ
  ی زدمونی عشقم و زندگشھی بھ رشھی کارت تنیبا ا...  ی ترکم کردچرا

 ھنوز دوست داشتم ی ولی از اعتمادم سوء استفاده کردوی سر قولت نموندنکھی ابا
 . ھستم..... خواھانت بودم و 

 دموی کشرونی برھنموی زخم خورده بطرف تخت رفتم پی شکستھ و قلبی شدم با دلبلند
  نیپرتش کردم رو زم

 ادی بغض کرده بودم رو بنجوری اکھی بارنی آخرشھی، بھ فکر رفتم باورم نم دمی کشدراز
  ، ندارم

   حسو تجربھ کردمنی توسط عشق ابالخره
  رهی مثل خنجر تو قلبم فرو مشمی دارم بابا منکھی اادی رو لبام نشست ، ی تلخخنده

  شھی طاق مطاقتم
  کنھی منو مست و مدھوش مادشی قرارش شدم ،باز یب

  زنھی دلم ستز خودشو می ولخوامشی بگم نمیھرچ
 شویی وفای گرفت چطور بدهی منو نادی وقتی وار دوستش دارم ولوانھی دھنوزم

  فراموش کنم
   اعتماد نسبت بھش تو دلم نموندهی راه حلھ زره انی بھتریی خودمو گرفتم  جدامیتصم

 ی دود کردن بستھ ھامی روشن کردم نشستم لب پنجره فقط تنھا دلخوشگارمویس
 ..... گارمھیس
 
 )دیمھش(
 
  می لباس بچھ بھ چنتا پاساژ سر زددی واسھ خرسی اصرار مھدبھ

 اون یخوری و غصھ می کھ تو ماتم گرفتنجوری اگفتی نگران حال بچھ بود ،ممامان
  رهی منیبچھ تو شکمت از ب

 رونی عوض کنم و از اون حال و ھوا بیی ھواھی کرد تا رونی مارو از خونھ ببزور
  امیب
 موضوعات نی چرا بخاطر اگفتی ، مامان راست مدمی و خندمی گشتی کلسی مھدبا

   ببرم ھم بچھ مو نابود کنمنیخودمو از ب
 دهی ادامھ مشوی تفاوت داره زندگی کھ بدی گرفتم فعال بھ بچھ فکر کنم ، مجمی تصمپس

   سپردی منو بدست فراموشی آسوننی ھم ، بھرونیمنو از خونم پرت کرد ب
  ، شھی دلش برام تنگ نمکنھی مکاری با خاطراتمون چیول

  دی کشرونی بالی منو از فکرو خی با نشون دادن عروسک خوشگلسیمھد
   ذوق کردی کلدنشونی ، مامان با دمیدی خری لباس و اسباب بازیکل
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  دیخندی از تھ دل مدویکشی مرونی دونھ لباسارو بدونھ
   بودم بھ بابا بدجور مشکوک شدمنجای مدت کھ انی اتو
  بردی بدجور منو بھ فکر می مشکوک و پنھانی اومدناش بھ کنار ، تلفنارید
  ارمی کنم و سر از کارش در ببی فرصت بابارو تعقنی خودم عھد بستم تو اولبا

   بابا نشد اونو بحال خودش رھا کردو گرفتار من شدفی مظلومم حرمامان
   مادرمی شدم قوز باال قوز رو غم و غصھ ھامنم

 در ی خواب بود ، ولسی سر بزنھ ، مھدزی جمعھ بود مامان رفتھ بود تا بھ عزامروز
   االن کجاستیعنی ستیتعجبم چرا بابا خونھ ن

   منو بخودم اوردی در ورودی فکر بودم کھ صدانی ھمتو
 بابا بسرعت دمی بھ سالن انداختم دی بسمت پلھ ھا رفتم از باال نگاھنی پاورچنیپاورچ

  دیبطرف اتاقش دو
 فرصت بود تا سر از کار نی بودم، بھتردهی ندینجوری گرد شد ،تا حاال بابارو اچشمام

  ارمیبابام در ب
 مطمئن بشم بابام خودشھ خواستمی می باباجونم دخالت کنم ولی تو کاراکردی قبول نمدلم

  و عوض نشده
 دمی صداشو شنقھی بعد از چند دقستادمی پشت در اتاق انییرفتم پا اطی اروم و با احتپس

 کھ گفت؛
  ؟؟؟؟یییییالو کجا-
 ........ ؛ -
  ؟؟؟؟ستی اونطرفا نی کسی ، مطمئنشمیاره دارم آماده م-
 ......؛ -
  خب تو ھمونجا بمونیلیخ-

 بطرف اتاقم ، بازم دلشوره اومد سراغم ،  االن دمی از قطع تماس ، بالفاصلھ دوبعد
 ، داشتی دست از سرم بر نمای آسوننی مطمئنن بھ ادیدی مدنیاگھ مامان منو درحال دو

 انداختم و بسمت پلھ ھا رفتم ، بابا بھ سرعت بھ ی ورھی فموی کدمیتند مانتومو پوش
 .  و دنبالش رفتمفتم ، بسم هللا گرفتیطرف در م

 کنار پام ی تاکسھی ابونی سر خدمی شد کھ من جھت مخالفش دونشیش سوار مابابا
 ، بھ راننده گفتم ابونی تو خدیچی بابا پنیمتوقف شد با عجلھ خودمو انداختم توش ، ماش

 .  کنھ بابا شک نکنھبشی تعقیجور
 فروشگاه مواد ھیبالخره بابا کنار .  و خستھ کننده ی طوالنی کردن راھی از طبعد
 ھمراه قھی دقستی ، بعد بنجای کرد با تعجب بھ بابا نگاه کردم چرا اومده ا توقفییغذا

 شدن، بابا در کی نزدنی ،بھ ماشیی مواد غذادیدونفر کھ ھر دو دستشون پر بود از خر
 ی جنسا ، با عجلھ سوار شد، واقعا از رفتارایی جابجااز عقبو براشون باز کرد بعد

 ،بالخره بعد مدت خواستی می خرت و پرتو واسھ کنھمھی ااوردمیبابام سر در نم
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 قد در می قد و نی شلوغ و پر از بچھ ھایی شھر ، جانیی پای بھ محلھ ھامیدی رسیکوتاھ
  یحال باز

 ، کنھی مکاری ، بابا داره چادی بدی بایی جانی بھ اطرافم نگاه کردم چرا بابا ھمچرتی حبا
 ی حرف زدن مرد جوون بطرفیبعداز کم ستادی مرد جوون کنارش اھی شد ادهیبابا پ
 . رفت
 .  کنھکاری چخوادی بابا منمی ببخواستمی داشتم مدلھره

   رفتی رنگو زوار در رفتھ ادی در سفھی کی نزدبابا
 و دی خندی باز شد ، باخوشحالی درو فشرد بعد از چن لحظھ در توسط زن جوونزنگ

  بابارو دعوت بھ داخل کرد
   بطرف اون مرد جوون اشاره زد ، سپس خودش داخل رفت و درو باز گذاشتبابا

 بابا رفت ،تموم جنسارو نی نظر گرفت ، و بسمت ماشری جوون اطرافشو خوب زمرد
  ستادی اشی قبلیبھ داخل انتقال داد ، درو بست و سرجا

چھ  بود ، با ، پدر من ی چھ خبره ، ھنگ کرده بودم ، اون زن جوون کدونستمینم
 رو کھ ییزای بودم چدواری تو وجودم رخنھ کرد ، امی داشت ، شک و دودلیرابطھ ا
  ،  نباشھزدمیحدس م

 چشمام از شدت اری مازدنی تو خودم و افکارم غرق بودم کھ با دی از مدت طوالنبعد
  ، گشاد شدرتیتعجب و ح

  ،  نشستم و بھ اون موجود پست رذل چشم دوختمخیس
 اش کنم، خشم سرتا کھی تکھی با دستام تخواستی ، دلم مکنھی مکاری چنجای ای لعنتاون

 ادی بلندش کھ فری صدادنیسر وجودمو احاطھ کرد ، اومدم درو باز کردم کھ با شن
   شدمخکوبی مزدیم
  نشھ ،؟؟؟؟داتونی اطراف پنی ، مگھ نگفتم ایینجایباز کھ تو ا-

  ، مقابلش ھمون مرد جوون بودشخص
 زتری ریلی نسبت بھ اون مرد خاریماز.  رفتن گھی بطرف ھمدتین دوشون با عصباھر

 گرفت و پرتش اروی مازقھی اون مرد لرزه بھ تنم انداخت ، چنان استیبود ، ابھت و س
  ، دمی کشی خفھ اغیکرد اونطرف کھ با ترس ج

 :  گفتی تفاوتی با براننده
 کارت یدونی اگھ مھ،ی اتفاقا عادنجوری شھره انیی محلھ پانجای دخترم استی نیزیچ-

  ؟؟؟میتموم شده کھ بر
  عجلھ گفتم؛با
 . دی صبر کنگھی دکمینھ نھ اقا ، -

   بھ اون دو نفر نگاه کردمدوباره
 شدن ، اون مرد جوون تا تونست از زیباھم گالو.  بطرفش حملھ ور شد یشی آتاریماز

  ، خوردیتک م سگ کھی ھم مثل فی کثوونی در اومد اون حاریخجالت ماز
 .   رو لبم نشستی دلم خنک شد لبخنداری خون رو صورت مازدنی دبا
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  داد زد ؛ادیماز
 ، بھ اون ارمی دمار از روزگارتو در منمتونی اطراف ببنی اندفعھی مگھ نگفتم اایلعنت-
  کنمی بگو حسابمو باھاش صاف میریپ

 ی منظورش از کیری داشت ، پی وسط چھ نقشنی ااری ، مازدمی حرفاش نفھممنظور
 بود ؟؟؟؟

 :  مرد جوون منو بخودم اوردی ، صدادادی بد می گواھدلم
   ، گمشو برو تا نکشتمتی بکنیتونی نمی غلطچیجمع کن بساطتو ، ھ-

 : بخون نشستھ گفتی با پشت دست خون رو لباشو گرفت و با چشمااریماز
   بگو دارم براشی قالبیبھ اون حاج-
   گفت و سوار موترش شد و بسرعت دور شدنویا

 محل با اون موتر نی تو ااری چھ خبره ، مازنجایا..  بھ رفتنش نگاه کردم رتی حبا
  کنھی مکاریقراضھ چ
  بود ؟؟؟ی کی قالبی از حاجمنظورش

  گھی بابامو منکنھ
  ؟؟؟ھی ماجرا چنی با ارابطش
  کدومشون رو نداشتمچی بھ ھیی برام خلق شده بود کھ قادر بھ پاسخگویادی زسواالت

 تو بغلش اومد کی بچھ کوچھی کھ در باز شد و بابا ھمراه دمیجوی استرس ناخونامو مبا
  رونیب
   کردو بچھ رو داد دستشی خنده با اون زن جوون خداحافظبا

 کھ اون مرد جوون خودشو بھ نشی داخل رفت و درو بست ، بابا اومد طرف ماشزن
   گفتاروی مازھی رو بھ بابا گفت ،فک کنم قضییزای چھیبابا رسوند ، مرد 

   زد و با حرص گفت کجاستدی اطرافشو دی بابا عصبانکھ
 ی و اون زن جوون و در آخر بابا باری مازھی شده بود قضرمی دستگییزای چھی گھید

  ربط بھ ھم نبود
 کھ کنھی می رو از ما مخفییزای چھی کاسھ بود مطمئنم بابا داره می نری زی کاسھ اھی

 ...   بھ اون زن جوونشھیھمھ مربوط م
اون مرد جوون ھم بعد از رفتن بابا اون محل رو ترک .  شد و رفت نشی سوار ماشبابا

  کرد
  ، جوابی سوال بی موندم و با کلمن

 خوامی اومدم نمنجای زن انجام بدم حاال کھ تا انی پرس وجو در مورد اھی گرفتم میتصم
   برگردمیدست خال

   منتظرم بمونھقھی راننده گفتم ده دقبھ
  ومدی تو کوچھ و بطرفم مدیچی پی زن چادرھی شدم اطرافمو خوب نگاه کردم ادهیپ

 : باعجلھ رفتم طرفش و گفتم
   خانمدیببخش-
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 : زدو گفتی سرتا پامو از نظر گذروند و لبخندزن
 دییجانم خانم جان بفرما-

 : رنگو بھش نشون دادم گفتمدی در سفاون
 بھم شی و در مورد زندگکارستی چدی بگشھی ، مھی ککنھی می زندگنجای کھ ای خانمنیا-

  دیبگ
  بھ در بستھ انداخت و گفت؛ی نگاه اجمالزن

 از شی شوھرشو چن سال پدونمی ندارم ،فقط می ازش اطالعیلیواال خانم جان خ-
 ھی ی ھم نداره ، ولی خوبی وضع مالکنھی می زندگنجایدست داده و ھمراه دوتا بچش ا

 محل نی اشتری ، بدهی و عذابش مرشھیگی پشھی مزاحم داره ھمھی کھ دمی شنییزایچ
 رو عذاب چارهی زن بنی ایلیخ ،  برادر شوھرشھ اسمش رضاستگنی مشناسنشیم
  ،دهیم

 : اورد و آروم گفتکمی سرشو نزدسپس
 برادر نی شده بخاطر ھمقھی سی حاج اقاھی با دای جدگنی ھا مھی ھمسای ولدونمیمن نم-

  شیشوھرش شده دشمن خون
 واری رفت دستمو گرفتم بھ دجی بھم زده شد ، سرم گیی حرف ضربھ نھانی ادنی شنبا

 : گفتی بغلمو گرفت وبا نگرانری بالفاصلھ زدی ترسزن
   خانم جانشدیاواااا چ-

   با دستام صورتمو پوشوندمواری زدم بھ دھی تکنشستم
   گلومو فشار دادبغض

 .  ستی ننکارای من اھل ای نداره ، بگو ھمش دروغگھ ، باباقتی خدا حقنھ
   بود رو باز کردو داد زدکمونی بالفاصلھ در خونش کھ نزدزن

   زود باشادی آب قند بوانی لھی بدو یفاط-
 :  بسمتم اومد و گفتی با نگرانبعد

  ، یدختر جان بھتر-
  گفتم ؛یحالی ببا
  رفتجی مقدار سرم گھی ، فقط ستی نیزیچ-
  فک کنم فشارتون افتاده-
  آب بطرفمون اومد و با تعجب نگام کردوانی لھی دختر جوون با ھی

   کردکی بھ لبام نزدوانوی بالفاصلھ لزن
   تو دھنمختی قلوپ از آب قند خنک رھی
 نداشتھ قتیق حکردمی توان بلند شدن رو نداشتم ، ھمش خدا خدا می حالم جا اومد ولکمی

  باشھ
 زدمی کھ حدس مکھیزی پازل کنار ھم جمع شد و اون چی ماجرا مثل تکھ ھانی اھمھ

  ازآب در اومد
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 نی تو ای نقش اساسھی اریاگھ درست حدس زده باشم ماز...  اری ھمون مازیعنی ، رضا
  وسط کشوندهسوی مھدیماجرا داره کھ پا

 : گفتیران و آشفتھ بلند شدم ، اون خانم با نگسردرگم
  یخوای خانم کمک نمی بریتونیم-

  رفتم و گفتم؛ی بطرف تاکسحالی و بسست
   برم ، ممنون از کمکتونتونمیم-
  کنمیخواھش م-

   شدم و بھ خونھ برگشتمی تاکسسوار
 :  و گفتدی بطرفم دوی با نگرانسی مھددمی رسنکھیھم
  ی ؟؟مردم از نگرانی نبردتوی تو دلواپس شدم چرا گوشییکجا-
 :  گرفتھ گفتمیی ولو شدم رو کاناپھ با صداحالیب
   تشنمھیلی آب بده خوانی لھی سیمھد-

  دی با عجلھ بطرف آشپزخونھ دوسیمھد
  ،  اتفاقات صبح رو دوباره با خودم مرور کردمتموم

  می و مامان گرفتارش شدسی کھ منو مھدھی چھ سرنوشتنی خودم گفتم ابا
 نی تباه شد ، من بھ اندشی کھ آسی ، مھدبھی ھر کدوم از ما سھ نفر در حال تخریزندگ

 نی مشترک کنار بابا ، مجبوره ای ھمھ زندگنیروز افتادم ، ودر آخر مامانم بعد از ا
  ،  جوابشنھی و عشق ای ھمھ وفادارنیبعداز ا. ننگ رو تحمل کنھ 

  ، وجود ھوو اونم ھمسن دخترشی عمراخر
 
  

  کنارم نشست گفت؛ی با نگرانسیمھد
 ؟؟ی کجا بودی بگیخواینم-
 : دادم  و گفتمھی تکزی اب رو گذاشتم رو موانیل
   قدم بزنمکمیرفتم -
  دی سراغ مجینگو کھ رفت-

  ، ارهی داره منو از پا در مشی دورگھی داغ دلمو تازه کرد ، چقد دلتنگشم ، ددی مجاسم
 :  زمزمھ کردمآروم

   تازه کنمیی ھواھیفقط رفتم نھ نرفتم اونجا، -
  شد گفت؛رهی بھم خنامطمئن

 تی وضعنی تو رو اادی ، مامان اگھ بدهی ؟؟؟ رنگتم پریپس چرا انقد آشفتھ و داغون-
  شھی می عصباننھیبب
 !!!  نھای بگم  قتوی شدم دودل بود حقرهی چشماش ختو
  جلو صورتم تکون داد گفت؛ی تعجب دستبا
   تو ھپروتیری می چرا ھییالووو کجا-
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  خودمو جمع و جور کردم گفتم؛تند
   دلنگرانمکمی فقط ستی نیزیچ.... نھ ... نھ -
 ، ؟؟ینگران چ-
 اتفاق نگم ،تا سر از ماجرا در نی در مورد ایزی چدی بحث خاتمھ بدم فعال بانی بھ ادیبا
  مونھی مثل راز برام منی ااوردمین
 : رمق بلند شدم گفتمیب
  راحت کنم استکمی رمیمن م-

 : مشکوک نگام کرد در جوابم گفتسیمھد
  باشھ برو-

  ختنی و ھجوم افکار مذخرف بسرم ریخوابی بازم بدمی تخت دراز کشرو
  ،  داره بابا زن گرفتھقتی حقیعنی شوک بودم ، تو
  کنھی اشتباھو نمنی وقت اچی نھ ، مطمئنم بابام ھنھ
   گره کوره کھ باز کردنش محالھھی کنمی احساس ماری مازی ماجرایول
  کنھی عذاب رھام نمنی اگاه بشم وگرنھ اعی ھرچھ زودتر از وقادیبا

   و منگ بطرف حموم رفتمجی با چشمام قھر بود ، گخواب
  ، کنھی دوش کوتاه منو سرحال مھی

   رو تختدمی دوباره خزچوندمی از گرفتن دوش کوتاه حولھ رو دورم پبعد
  کردی رو بھم منتقل میندیم حس خوشا موھای و خنکرطوبت

 کرد ، چشمامو بستم خودمو تو آغوشش یی باز منو ھوادی آغوش مجادی دمی کشیآھ
   عطر تنش منو بھ گذشتھ بردی ستبر و مردونش بونھی تنش سیمجسم کردم ، گرم

 خواب باشھ نای کاش ھمھ ای رو لبم نشست ، احساس ارامش بھم دست داد ، ایلبخند
 .... چشمامو باز کنم تو آغوشش باشم

 ساعت از میھنوز ن.  می گرفتی روادهی بھ پمی بعد از ناھار تصمسی منو مھداونروز
 نفس ی تنگنمی کمکم کرد بشسی کردم مھدیرفتنمون نگذشتھ بود کھ احساس خستگ

  د برام آوری آب معدنھی و ابونی اونطرف خدی بالفاصلھ دوسیسراغم اومد مھد
   تو صورتمختی مشت آب رھی

 شده باشم ، ھنوز فی حد ضعنی تا اشھی آب خوردم ، باورم نمکمی ابو دستم داد یبطر
   شدمحالی بودم پس چرا انقد سست و بمی باردارلیاوا

  رمی و از حال مشمی خستھ مزود
   زنگ خوردسی مھدی راه گوشنی ،بمی دوباره حرکت کردی از مدت کمبعد
  ابونی از خدا خواستھ نشستم لب جدول کنار خمنم
  صحبت بطرفم اومد گفت؛قھی بعد از چن دقسیمھد

  زجونی خونھ عزمی بردیپاشو با-
  چرا اونجا مگھ چخبره-



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان           رمان معشوقھ من

 193 

 اصرار کرده منم قبول کردم ، حاال ھم پاشو یلی خزی گفت عزدیمامان زنگ.  خبر چیھ-
  می برمیری بگی تاکسھی

 زجونی بطرف خونھ عزمی گرفتی تاکسھی شدم دنبالش رفتم ،  ناچار از جام بلندبھ
 می شدیراھ
   بغلم کردو خوشحال شدی کلدنمی جون با دزیعز

   خوردن بودیی در حال چازی تو آشپزخونھ ، مامان پشت مرفتم
  شد ، کنارش نشستم گفتانی رو لبش نمای لبخنددنمی دبا
  ؟؟؟ی کھ نداشتی امروز مشکلزمی عزیخوب-
  نھ مامان خوبم-

  ک گفتم ؛دمی موھام کشی انگشتامو الکالفھ
 اوووووم از بابا چھ خبر کجاست؟؟-

  گفت؛دی کشی اخماش تو ھم رفت آھمامان
 . مونھی ھست کھ جمعھ ھا خونھ نمی چن وقتدونمینم-

 ری چونم ستون کردم غرق در فکر بودم کھ با ورود زنعمو و مونا غافلگری زدستمو
  شدم
   شدای و حالمو جودی زنعمو با لبخند منو بوسستادمی مقابلشون ادر

  گفت؛طنتی از بازوم گرفت با شیشگونی نموناھم
  در چھ حالھ ؟؟؟ی نین-

 : و گفتمدمی اروم مالبازومو
  تو در چھ حالھ ؟؟؟ی نی ،نرسونھیسالم م-

 :  گفتدی بھ شکمش کشیدست
  ھیعال-

 ، ھمش می صحبت کردی ھم بھ جمعمون اضافھ شدن ، از ھر درسی مھدزویعز
   بودھودهی انتظارم بی زده بشھ ولدی از مجیمنتظر بودم حرف

  گرفتی می شام آمادگی تو آشپزخونھ موند و براسیمھد
  می رو مبل ولو شدزی خونھ عزکی کوچییرای مونا ھم تو پذمنو
 بود کھ زجونیان و زنعمو و عز من حواسم طرف مامی ولزدی پشت سرھم فک ممونا
  زدنی حرف می خصوصاطیتو ح
  با حرص گفت؛دمی بھ حرفاش گوش نمدی کھ دمونا

  با توام ؟؟یی الووو کجایھووووو-
  گفتم ؛ی گرفتم دوختم بھ صورت مونا با لودگرونی نگامو از بی سختبھ
  یبا من....  ھیچ.... ھااان -

  بجانب نگام کردو گفت؛حق
   حواسش کجاستستیمعلوم ن-

  جابجا کردم گفتم ؛خودمو
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   خب حاال توامیلیخ-
  مبل گفت؛ی زد بھ پشتھیتک
  زننی حرف می دارن در مورد چدونمیمن م-
 :  خواھش و تمنا زل زدم تووصورتش گفتمبا
  ؟؟؟؟یبھم بگوو در مورد چ-

  گفت؛دی کشکشی رو کوچیدست
  دیدر مورد تو و مج-

 :آب دھنمو غورت دادم گفتم بھ تاالپ تلوپ افتاد قلبم
  خب-
 می شما حرف بزنھی در مورد قضمی جمع بشی ھمگنجای ، فقط قرار بود امشب ایچیھ-
 قبول دی کھ مجتونی سر خونھ زندگنی بزرگترا واسطھ بشن کھ برگردییجورای یعنی

   ندارمی فعال امادگنھینکرد و گفت حرف من ھم
 کردی داشت خفم می دوباره اون بغض لعنتدی چشمھ اشکم جوشنیی انداختم پاسرمو

  رختنی منیی،قطرات اشک پشت سرھم پا
 : گفتانھی صورتمو کنار زدو دلجوی موھامونا

 بھش ی ولیکشی عذاب می داریلی خدونمی ، مدی ناراحتت کنم مھشخواستمیبخدا نم-
  فرصت بده

 :  پاک کردم و گفتماشکامو
  ، کنھی می روادهی داره زدی مجی من بود قبول دارم ولری ، تقصدونمیاره م-

  جون اومد داخل  ،بالفاصلھ اشکامو پاک کردمزی عزنی حنی ادر
 : ھفتادو ھفتپارت

 
  اشکام نگران بطرفم اومد و گفت؛دنی با دزجونیعز

   دخترمشدهیچ-
  زدم گفتم؛ی زورکلبخند

   جونزینھ عز-
 جون با نگاش رفتنمو زی رفتم تو آشپزخونھ عز طاقت موندن رو نداشتم بلند شدمگھید

 دنبال کرد
 با تعجب بھ سی مھدزی کارش تو آشپزخونھ تموم شده بود کھ رفتم نشستم پشت مسیمھد

   شدرهیصورت گرفتھ ام خ
  نالھ گفت؛با
  ؟؟؟زونھی چتھ چرا لب و لوچھ ات آوگھیباز د-
  گفتم ؛ی ناراحتبا
  یچیھ-

  رونی کردو رفت بیپوف
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   غرق شدمامی چونم و تو بدبختری ستون کردم زدستمو
  ومدی مرونی بابا و عمو جون از بی بود صدایکی بھ تارھوارو

 بھ استقبالشون رفت ،من ھنوزم تنھا تو آشپزخونھ نشستھ بودم زجونی ،عزدمی کشیآھ
   با خودم خلوت کنمی مزاحمم نشدن تا کمزیبھ سفارش عز

  دیرسیناشون بھ گوش م خنده ھا، خوش و بش کردیصدا
  عمو بلند شد؛یصدا

  ؟؟؟نمی دختر نازننیپس کجاست ا-
 ی گفتم ، ھمگی سالم آرومھی وارد شدم نکھی شدم ، ھمھی ناچار قصد رفتن کنار بقبھ

 بطرفم برگشتن
  لبخند بھ لب گفت؛عمو

  زمی عزنجای اایب-
 گنکارو داشتم سرافکنده رفتم کنار عمو نشستم ھی حس میکشدی عمو خجالت می رواز

  و آروم گفت؛دی بھ سرم کشی،دست
 ..  از ھم بپاشھتونی زندگزارمی پشتتم ، نمشھی بابا جان من ھمیغصھ نخور-

  دی بروم پاشی دلگرم کننده البخند
   رو لبم نشوندمی در جوابش لبخند کم رنگمنم
  کردنی جون و مامان مھربون نگام مزیعز
  گل کرد گفت؛طنتشی باز شنامو
 ... ششششی لوس ترش کردن ،اشھی از اولم لوس بود حاال کھ داره مادر مدی مھشایب-

  و گفت؛دی خندسیمھد
  می ما اعتراض داردی کرده مھشمالیحق منو تو رو پا-

 : ادامھ دادمونا
 یخری دارم چرا ناز منو نمدوی مھشطی منم شراییبابا-

 : گفتعمو
   االن نوبت دخترمھدمی کشیلی ، تا بود ناز تو رو خی کھنھ شدگھیتو د-

  رو بھ من گفت؛مونا
 شششششششیچ-

   قصد شاد کردن منو داشتنی ھمگدونستمی از تھ دل زدم ،می از مدتھا لبخندبعد
  گفت؛سی زنگ در بلند شد ، مھدی صدای از مدتبعد

  باشھ ؟؟؟تونھی می کیعنی-
  گفت؛مونا

  گھی دانھیشا-
   چرا دلشوره بدلم افتاددونمینم

 گفتن االی ی کھ صداکردنی و صحبت مشکستنی نشستھ بودن تخمھ ملکسی ریھمگ
  دی بگوش رسانیشا
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 ، احساس ختی ری دلم ھردی و مجانی شادنی با دی چرخوندم بسمت در ورودچشم
   قلبم بھ تاالپ تلوپ افتاددیکردم رنگم پر

   خون تو صورتمو احساس کردمحجوم
  دھنمو قورت دادم و نگامو ازش گرفتمآب

 ، االن شما ھر دوشونو خوردنی بشقاب غذا مھی تو شھی ھمدی و مھشدی رفتھ مجادتون
   کردهگروی ھمدی خب معلومھ دلشون ھوادی لب بھ غذا زده نھ مجدینھ مھش.  دینگاه کن

  ا رفت لبخندش ودی مجی اخم ھادنی داد کھ با ددی مجلی لبخند گشاد تحوھی آخر در
   بزور جلو خندشو گرفتھ بودسیمھد
 : گفتی جون رو کرد طرفمو جدزی و عمو ھم خندشون گرفتھ بود عزبابا

 ..  شوھرتشیپاشو برو پ-
 ی آرومی جون نگاه کردم و با صدازی تو دھنم ، دستپاچھ بھ عزادی بود قلبم بکینزد
 : گفتم

 ... زی عزخورمیمن دارم م-
  گفت؛ی ، بابا ھم جددی نذاشت ادامھ بدم و قاطعانھ دستور داد برم کنار مجزجونیعز

   غذا از دھن افتادگھی پاشو دی ھستیمنتظر چ-
 شدت حالت تھوم لحظھ بھ دیلرزیدست و پام م.  دی ناچار قبول کردم برم کنار مجبھ

  شدی مشتریلحظھ ب
 بلند شد رفت کنار مونا دی بالفاصلھ از کنار مجانی ، شاکشی اضطراب رفتم نزدبا

  نشست
 برداشت واسھ منم کنارش دوی بشقاب مجزجونی ، عزدی خجالت زده نشستم کنار مجمنم

 :  و گذاشت جلومون با اشاره ابرو بسمت بشقاب گفتختیبرنج ر
  ی بخودت برسشتری بدی بخاطر بچھ بادی ، مخصوصا تو مھشگھی ددیبسم هللا شروع کن-
   کردمدیی رو تازی عز تکون دادن سرم گفتھبا

   ھنوزم ساکت نشستھ بوددیمج
   دارهی چھ احساسدی االن مجدونستمی تو دلم نبود نمدل
 کنھی تو سرش در موردم می کنارش نشستم چھ فکرنکھیاز
 خونسرد شروع کرد دی مجی معذب بودم ، ولیلی بھ حالت دو زانو نشستھ بودم ،خمن

  بھ خوردن
   آغوشش رو کردی عطرش لرزشم قطع شد باز دلم ھوای تنش و بوی گرمااز

   حسرت نداشتن آغوشش بدلم چنگ زدبازم
 وتاب افتاد ، احساس کردم تموم چی دلم بھ پکبارهی قاشق برنج گذاشتم تو دھنم کھ بھ ھی

   معدم در حال باال اومدنھاتیمحتو
  ندم رسواطی جلو دھنم گذاشتم و بلند شدم و با عجلھ خودمو بھ حدستمو
   دنبالم اومدنسی و مھدمامان
   ھم کھ خورده بودم باال آوردمی دو لقمھ اھمون
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 کرد یی بغلمو گرفت منو بطرف تخت کنار حوض راھنماری مامان زرفتی مجی گسرم
   رو گذاشت وسط تخت ، بعد کمکم کرد کھ دراز بکشمی با عجلھ بالشسیمھد

 .  داشتمجھی ، ھنوز سرگدمی بھ پھلو دراز کشھمونجا
  کنارم موندسی مھدی اصرار من مامان برگشت سر سفره ولبھ
 
 
 : دیاز زبان مج 
 

 گره خورد سر تا دی گذاشتم نگام با نگاه مھشییرای پامو داخل پذانی ھمراه شانکھیھم
   بلرزه در اومدیسر وجودم از شدت  دلتنگ

  ارمی تاب بمی تونستم بدون حضورش تو زندگی ھمھ مدت چطورھی من اشھی نمباورم
   نگاشو ازم گرفتدی مشخص بود رنگش پرکامال
 دوی مھشیقراری نشستم ، دلم بانی کنار شای کنار بابا و عمو ،بعد از احوالپرسرفتم

  شمی ترکم کرد سرد می بھ راحتنکھی ازافتمی مشیی وفای بادی ی وقتی ولکردیم
  زاشتی دوستم داشت تنھام نماگھ

   ، و موفق ھم شدمرمی کردم جلو نگاه سرکشمو بگی تو ھم رفت ، سعاخمام
 منو نکھی حسرت اخوردمی حسرت مکردنی می و مونا با ھم شوخانی کھ شای وقتبماند
  می االن کنار ھم خوش و خرم باشمیتونستی ھم مدیمھش

 لحظھ ھارو داشتھ باشم نی حسرت ادی افسوس است ، چرا من بای بسی نشد ، و جایول
  می بگذرونمونویار ھم با عشق و با وجود بچمشو زندگ کنمیتونستیما م
 یلی وگرنھ منجامی ندم امشب بھ اصرار عزبز جون اتی اھماشونی کردم بھ شوخیسع

  بھ اومدن نداشتم
  کنھی میچی باز دلم از فرمان عقلم سرپدونستمیم

 زی کمک بھ عزی برادی ، تو خودم غرق بودم کھ مھشدمی بھ صورتم کشی دستکالفھ
  جون طرف آشپزخونھ رفت

 شد ، دلم یی نگاه کردم دلم ھوافشوی بلرزه در اومد با تموم وجودم از پشت اندام ظردلم
   بھ آغوش گرفتنش پر زدیبرا

 کرد ،باز ری برگشت تا جواب مونارو بده کھ نگامو غافلگھوی نگاش کردم کھ قراریب
   شدمشی الھی و تدهی کشیمست چشما

  ، کھ دمار از روزگارم در آوردهشی قرمزو قلوه ایلبا
   نگاھشو قطع کردسمانی اون بسرعت ری ولرمی نگامو ازش بگنتونستم

 ی بھ شکمش انداختم ، ھنوز از برامدگی نگاھی چشمری لحظھ زھی زدم ،ھی تککالفھ
 .  نبودیشکمش خبر

   دوختمنی حسرت نگامو از شکم تختش گرفتمو بھ زمبا
  م کنار مونا نشست دلم گرفت روبرودی مھشی شام وقتموقع
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 بھ خوردن غذا ندارم یلی مگھی ندارمش گرما و عشق از خونھ رفتھ دی وقتاز
  در آورده بودی روزام منو از پایکرنگی و یکنواختی،

   روبرم باشھ و من تنھا غذا بخورم رو نداشتمنجای انکھی اطاقت
  ،طنتاشی ،خنده ھا و شخواستی وجودشو می گرمادلم
   موھاش تنگ شدهی ال بھ الدنی واسھ نفس کشدلم
 ری از غذا نخوردم  دلگیزی ھنوز چنکھی جون اززی افکار خودم  غرق بودم کھ عزتو

 خدا از درون دلم آگاه بود کھ چقد تشنھ وجود ی ندارم ،وللی سرد گفتم میلیشد خ
   بوددیمھش
 ...   غرورنی بھ العنت

 مت؟؟؟؟ی ، بھ چھ قمی از ھمو داشتی در دوری دومون سعھر
  دمیپرسی و چرا و چراھا رو از خودم مزدمی و منگ تو افکارم پرسھ مجی گخودمم

 
 نی بخاطر من ادونستمی دلم زد بھ ھدف ، از درد دلم آگاه بود ، مقتی با گفتن حقمونا

   نگاش کرد ، دلم براش ضعف رفترتی با حدیحرفو زد ،مھش
  گرفتمشی تنگ تو آغوشم مزدموی بھم مکبارهی بھ زوی االن کنارم بود ھمھ چاگھ
  بھ اجبار فرستاد کنارمدوی مھشدوی بالخره بھ داد دلم رسزجونیعز

   دودل و سرگردان اومد کنارم ، تموم وجودم گرم شد دلم آروم شددیمھش
   پھلوم نشست عطر تنش مشاممو نوازش دادیوقت

   داد و ساکت نشستی کنارم جافشوی ظراندام
   شدی با من ھمراه شد دلم غرق از لذت و خوشنکھیاز
  می و از بودن کنار ھن لذت ببرمی کاش ھر دومو گذشتھ ھارو فراموش کنیا

 با عجلھ از کنارم بلند کبارهی کھ بھ بردمی اعماق وجودم از بودن در کنارش لذت ماز
   رفتاطیشدو بطرف ح

   بھ رفتنش نگاه کردمی نگرانبا
 . گفت؛یگام با خونسرد غم ندنی با دزجونیعز

  ھی حالتا واسھ زن حاملھ طبعنی استی نیزیچ-
   نداشتمیی شدم اشتھارهی بشقاب غذا خبھ

   و ارومش کنمرمی و بغلش بگاطی برم تو حخواستی لحظھ دلم مھر
   رو احساسم سرپوش گذاشتی غرور لعنتنی باز ایول

 : کھ دنبالش رفتھ بود با لبخند برگشت و گفتزنعمو
 ، غذا از دھن دیی کنارش موند شما بفرماسی حالش بد شده بود االن بھتر شد مھدکمی-

  افتاد
   برگشتن و مشغول خوردن شدنھی بھ حالت اولیھمگ

 خاتمھ یی جدانی گرفتم بھ امی تصمقرارشی تشنھ و بدی مھشتابی بود بتابی دل من بیول
  بدم
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  تو فراغش بسوزمتونمی نمگھید
 )دیمھش(
 
 
 آسمونو ی ستاره ھادمویھست کھ تنھا رو تخت کنار حوض دراز کش ی ساعتمین
  ،شمارمیم

  ،دمی کشیقی عمنفس
  ، فرسخ ھا ازم دورهکنمی چرا احساس منجاستی ، حاال کھ اگرفتی بھونھ شو مدلم
  ،  ، تشنھ آغوششمقرارشمی کھ منو بد عادت کرد ، االنم بدی نازمو کشانقد

 رو تو بطنم دارم دی از وجود مجی تکھ انکھی رو شکمم گذاشتم ،چشمامو بستم ازدستمو
 .... نمونیری شی شبھاادگاری ، ثمره عشقمون ، بچمون ،میراض

   آخم در اومددی کشری دلم تری زھوی بالفاصلھ نشستم دی مجی صدادنی شنبا
، با اون اخم  شدمی کھ تو عمق نگاش غرق می اونور حوض دورتر از من در حالدیمج

   و نگاشو ازم گرفت و بطرف در رفتدیپرجذبھ کتشو پوش
 تفاوت بھ ی اون بی جون و زنعمو با غرغر پشت سرش در حرکت بودن ولزیعز

 ی بود ولی تو چشماش چدونمی اونا درو باز کرد نگاه آخرو بطرفم انداخت ، نمیحرفا
  می نبودمونی بھ قطع ارتباط چشملی ماچکدومیبا نگاھش گرمم کرد ، ھ

  رونی ، بالخره از نگاه کردنم دل کند و رفت بشدمی لحظھ تشنھ تر مھر
   و از گناھم بگذرای بدی چطور بگم غلط کردم مجشدی مشتری گلوم ھر لحظھ ببغض
  ،چمی خودم برگردون ،بدون تو ھیای تو آغوشت حل بشم ، منو بدنبزار
   چون و چرا قبول کنم فقط عذاب دادنمو بس کنی بی ازم بخوای ھر چدمی مقول

 زجونی عزی بطرف ساختمون رفت ، ولری شدم زنعمو دلگرهی حسرت بھ در بستھ خبا
   اومدکمی نزدیبا لبخند دلگرم کننده ا

  دمی ازش دزدموی کنارم ،نگاه باروننشست
  گفت؛ی با مھربونزجونیعز

  ،  بفکر اون بچھ باشزرهی ؟؟؟ یکنی مھیدخترم انقد خودتو عذاب نده ،چرا انقد گر-
  دادی کردم بغض گلوم اجازه صحبت کردن رو بھم نمسکوت

 :  با خنده ادامھ دادزجونیعز
 شد ،اصلن ی چھ حالدی مجنجای ای حالت بھم خورد اومدی وقتیدیدی میکاش بود-

 غرورش اجازه یرنگ بھ رو نداشت بچم ، کامال معلومھ کھ چقد دلتنگت شده ، ول
 . دهی شدنش بھ تو رو نمکینزد
   خوب فکر کردم ، باور کنم دلتنگم شدهزی عزی حرفابھ
   گذشت کنھگھی بار دھی و ادی کاش دلش بھ رحم بی آسمون چشم دوختمو تو دلم گفتم ابھ

 ...  داخل ساختمونمی کمکم کرد بلند شم با ھم رفتزجونیعز
 ..  بوددی نشستن مجی کھ جای ، نشستم رو مبلکردی متمی اذدی مجی خالیجا



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان           رمان معشوقھ من

 200 

  ، بوددی مجی پاھای کھ محل نشستنم فقط رویی بھ گذشتھ ، وقتادی پر کشذھنم
   قدرتمندش بودی سرم بازوھاری زبالش

 و منبع آرامشم امیی تپش قلبش بود و در آخر مامن تنھای صداامی دنی ملودنیباتریز
  آغوش گرمش بود

   تو نگام رو تحمل کنمزنھی زل مشیخی رو کھ با نگاه سرد و یی اون لحظھ ھاتونمینم
   و نفرت ندارمی جز گرما و عشق عادت بھ سردمن

  گفت؛دوی کشرونی کنارم نشست منو از افکارم بمونا
   گذاشت رفتنی نداشت بخاطر ھمدنتوی ، تحمل عذاب کشاوردی طاقت نگھید-

 : زدم و گفتمیپزخند
 غمو تحمل نی دارم ای نداره ، پس من بخاطر کمودنیھھ چطور تحمل عذاب کش-
  کنمیم

  ،ستی دارم کجاست ؟؟؟چرا کنارم نیشتری بازی بھش نی اگھی از ھر وقت داالن
 ...  واسھ گفتن نداشتیزی سکوت کرد در جواب حرفام چمونا

 
 )سھ ماه بعد(

 بلندم رو بھ ی موھادویوزی می شدم باد خنکرهی رو باز کردم و بھ دور دستھا خپنجره
  رقص در آورده بود

  دی پوستم خزری زیندی خوشاحس
 مدت مجبور شدم خودمو با نی  تو اگذرهی سھ ماه مزجونی عزی شب مھمونازون
   بوجود اومده وقف بدمطیشرا
   موندمدنشی منتظر دصبرانھی ھنوزم قصد برگشت رو نداشت و من بدیمج
 باھام حرف ی کالمنکھی بدون ای ولدمشی دای دوسھ بار تو مھموندارمونی ازون دبعد

 کردی خودم رھا میای و منو تو دنگذشتی تفاوت میبزنھ از کنارم ب
   کھ بپا کردم بسوزمیشی آتنی قراره تو ای تا کدونمینم

   کھ جزاش انقد بزرگ و طاقت فرساستھی گناھم بزرگتر از ھر گناھنکھی امثل
  ؟؟؟ستی بس نای رو بدوش بکشم آیی غم جدانی بار ادی بای کتا
   شکستم و نابود شدشھی از ھمشتری بھ فرانسھ بدی خبر رفتن مجنی شندبا

  ؟؟؟؟ی ترکم کرد چشھی ھمی رفتو برااگھ
   تنھا رھا کنھ و برهتی وضعنی منو تو اادی دلش مچطور
  بودیدی امی برام کور سونجای بودنش احداقل

  شمی و نابود مامیش از پا درم اگھ بزاره بره من در غم فراغیول
 غم بغل ی و سست و تو اتاقم زانوحالی از صبح بدهی خبر بگوشم رسنی ای وقتاز

  گرفتم
 : مغموم و گرفتھ کنارم لبھ تخت نشست و موھامو نوازش کرد و گفتمامان
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 دیمج.  یدی خودتو عذاب می ،بخدا الکیاری خودتو از پا درمی دارینجوریدخترم ا-
 قول داده زود رهی از دوستاش میکی خودش گفت ، فقط بخاطر کمک بھ گردهیبر م

  برگرده
  بغض گفتم ؛با
 بالرو نی بھش وابستھ ام ، ادونھی چون مدهی ترکم کنھ ،داره زجرم مادیچطور دلش م-

  ارهیسرم م
  گفت؛دی بوسمویشونی پمامان

  دمی بھت قول مگردهیمطمئن باش برم-
   شدهامیی وقتھ مونس تنھایلیعکسش کھ خ شدم بھ رهی خی اشکیباچشما

 ....  با عکسش دردو دل کردم کھ بخواب رفتمختموی اشک رانقد
   اشک بودنسی خدمی بھ چشمام کشی شدم دستداری ام از خواب بھی ھق ھق گری صدابا

 بود ،ساعت پنج پرواز داشت ،باز بغضم سر باز کردو می بھ ساعت انداختم دو نینگاھ
  ھیشروع کردم بھ گر

 .  صورتشی برداشتم زل زدم بھ تک تک اجزاعکسشو
 
 

   رو قلبم فشارش دادم و از تھ دل ضجھ زدمدموی رو لبشو بارھا بوسلبخند
 محکمش بھ شکمم ی گذاشتھ بود با لگد ھاری ھم تاثزمی ھام رو دخترم عزیتابیب
  کردی ثابت مشویرقرایب

 :  گفتمی بغضداری گذاشتم رو شکم برآمدم ،اروم نوازشش کردم با صدادستمو
 ھی گردمی قول مزمی کردم ، آروم باش عزدارتی بدی مامان آروم باش ،ببخشی نین-

 ... نکنم
   زدم و دستمو رو شکمم گذاشتمھی بھ تاج تخت تکآروم

   خوابم بردی اشکی با چشمادوباره
 دارم خواب دونستمی مشامم نوازش داد ، میی تن آشنای بودم کھ بویداری خواب و بتو
   بردغمای منو بھ میشونی پی روی بوسھ ای ،گرمانمیبیم

 ی از دورمی آشنا خبر از دلتنگی تنگ و گرم ، بوی جاھی شدم تو دهی کردم کشاحساس
رھا شدم ترس از افتادن  کبارهی تو ابرا در حال پروازم بھ کردمی داد ، احساس مارمی

   کردارمیھوش
  بودیی چشامو باز کردم ھوا رو بھ روشنابالفاصلھ

   انداختمی بھ دلم چنگ انداخت ، بھ ساعت نگاھدی مجی دورغم
   بھم داددوی خبر رفتن مجقھی و ده دقشیش

   و گرفتھ تو خودم مچالھ شدممغموم
   گوشھ دلم خودشو جمع کرده بودھی نمی نازندختر

   بوددهیفای بدمی ھر طرفو بو کشکھی بھم نزدیلی خدی عطر مجی کردم بوساساح
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 ...   حس کردم ،بازم توھم اومد سراغمکمی عطرشو نزدی واقعا بویول
 رو دی مجی جمع شدم تو خودم دستامو تو ھم گره زدمو جلو صورتم گذاشتم بودوباره

  حس کردم
  دادی عطرشو می دستام بوآره
 پتو و شکممو تو آغوشم ری زدمی توھم زدم نا مطمئن و سردرگم خزدمی شادونمینم

 گرفتم
  ،  ھنوز بھ نبودنش عادت نکردمی ، ولگذرهی مدی ھفتھ از رفتن مجھی

  بردی ناشناس منو بھ فکر فرو می ھرشب موقع خواب تماسھایول
  دی جز مجستی نی کسدونمی ،منمیشی بھ انتظار ممیشگی تماس مزاحم ھمدی بھ امھرشب

 و رهیگی فقط ھر شب تماس مزنھی نمی ، حرفکنمی نفساشو از پشت تلفن حس میصدا
  دهیبھ صدام گوش م

 تا بفھمھ رفتنش برام مھم دمی جوابشو می و دلخورتی با عصبانی ولدهی مجدونمیم
  ستین
 زنگ نکھی بد عنق شده بودم منتظر تماسش بودم ھمی شب از شدت دلتنگھی کھیی جاتا

  ، گفتمراهی بھش بدو بیلفن کلزد از پشت ت
 :  داد زدمتی با عصبانکردمی نفساشو حس میصدا

 نفساتو ی صداگھی دی حتخوامینم.  دهی می کارات چھ معننی ادی مجی خودتدونمیم-
 اسمم روت باشھ ، فقط منتظرم ی حتخوامی نمگھی برو ، دشھی ھمی برامیبشنوم از زندگ

  شمی ازت جدا مخورمی قسم مادی بای بچھ بدننیا
 تند شدن نفساش بگوشم خورد و بھ ی شدن صدای محابا رو صورتم جاری باشکام

   تماس قطع شدکبارهی
 شدم با خودم زمزمھ کردم مونی دستم نگاه کردم ازکرده خودم پشی بھ گوشرتی حبا

 پرت کردم وی با حرص گوشی ولشدی چدمی شد ؟؟ نفھمنطوریچرا ا... کردم کاریمن چ
  نھیآبھ سمت 

 با ترس سی ، مامان و مھدشھی ناھنجارشی و بوجود اومدن صدانھی آی شکستن صدابا
  و دلھره خودشونو انداختن تو اتاق

   در آروم کردنم داشتی منو در آغوش گرفت سعتی تو اون وضعدنمی با دمامان
  کردی نگام می اشکی با چشماسیمھد

  ارهی بالفاصلھ رفت برام آب قند بسی کمکم کرد دراز بکشم مھدمامان
 وقت طرفم چی ھدی زدم مجکھی حرفنی با ادونمی می ولدادی مدی و امی بھم دلگرممامان

  ادینم
 شی امروز وقت دکتر داشتم دفعھ پدادی خستھ کننده واقعا زجرم موی تکراریروزھا

  ردم لحظھ ھمھ غم و غصھ ھامو فراموش کھی ی بچھ آگاه شدم براتی از جنسیوقت
 تو جواب سونو معلوم شد دختره ی اما وقتگفتی حسم بھم منوی دختره ادونستمی اولم ماز

  شناختمی سراز پا نمیاز خوشحال
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  می دکتر بھ پارک رفتتیزی بعد از وسی با مھدامروز
   قدم زدن رو بھم داده بودھی توصدکتر

  زدمی کم کم قدم مدی بودم بامی ماه ششم بارداراواخر
  کردی مسخرم مدویخندی مسی ،مھدرفتمی راه می بھ کمرم گرفتم و بسختدستمو

   ببرهادمی رو از دی مجی دوری دلتنگییجورای داشت یسع
  کردی مینی سنگشی تھ دلم غم دوری ولکردمی می شوخدمویخندی مھرچند

 کھ با ترمز موتر درست جلو پامون ھر دومون از می بوددنی حرف زدن و خندنیح
  می زدغیترس ج

 خشم سرتاسر وجودمو احاطھ اری مازدنی ترس بطرف شخص مقابلم زل زدم با دبا
  کرد
   چند قدم عقب رفتدنشی با دسیمھد

  داد زدم ؛تی بود کھ با عصبانھی ، آماده گردی لرزجونش
 و اهی سنجای قسم خوردم ھمفتھی قطره اشک از چشات بھی نمی فقط ببسیبخدا مھد-

  کنمیکبودت م
 : دمی غرتیگشتم طرفشو با عصبان خشم بربا
  یخوای از جونمون مینامرد کصافط چ-

  زل زد بھم و گفت؛ی چندششخندی ھمونجور کھ رو موترش لم داده بود با ناریماز
  نی ھستی قالبی اون حاجی شما کھ بچھ ھافی داره حی خوشگلی دخترایواقعا حاج-
 :  بلند داد زدمی بھ بابا خون جلو چشمامو گرفت و با صدانی حرفاش و توھدنی شنبا
 اسم ی تا بتونی صدبار دھنتو آب بکشدیخفھ شو پست فطرت ببند اون گالھ رو اسم با-

   بدبختیاریبابامو بزبون ب
  کردی ھنوز با ترس و دلھره نگامون مسیمھد
  زد و گفت؛سی رو بھ مھدیھی لبخند کراریماز

 وره ؟؟خوشگل خانم خودم چط-
  نمونده بود تا منفجر بشھیزی از شدت خشم قرمز شد چسیمھد

 از کنار ی سنگ بزرگسی شد کھ مھدی چدمی نفھمھوی نظر گرفت ری زاطرافشو
  اری تو صورت مازدی پارک برداشت و با تموم قدرت کوبیدرختا

   و گر گرفتھی عصبانسی شدم بھ مھدرهی باز خی و با دھنرتی حبا
   شدنی کھ از رو موتر افتاد و با دستاش سرشو گرفتو پخش زماریماز ادی فری صدابا

  ، گفتنی میزی دورمون جمع شدن ھر کدوم چیتیجمع
 نکھی خون حالم بھم خورد ازدنی از داری ترس نگام افتاد بھ صورت پر از خون مازبا

   کرد خوشحال شدمی کارنی ھمچسیمھد
   دلشو خنک کردیجوری حداقل

   عاشق پرت کردن سنگ و آجر داشتی بچگاز
   امروز بدردش خوردبالخره
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   رو لبام نقش بستتی رضای از رویلبخند
   بطرفمون اومدنسی پلھی مرد ھمراه چند
   داد زدتی نشست با عصبانی بھ سختاریماز

   دست از سر عشق من ور دارهدی بگی قالبی بھ اون حاجدی بودم بھتون بگم براومده
 حفاظتمون یواربرای مثل دنمونی جمع شده بتی جمعکمونی اومد نزدی شد بسختبلند

   بطرفمون حملھ کنھاری تا مبادا مازستادنیا
 : دادادامھ

 دمی صاحاب داره ، خاطرخواه داره اجازه نمی کھ دست گذاشتیبھش بگو رو اون کس-
  رهیعشقمو ازم بگ

  کردی ناباور و تعجب زده نگاش مسیمھد
 : گفتاری خطاب بھ مازسی سھ نفر نگھش داشتن ،پلدو
   تو پارکی با موتر اومدیبھ چھ اجازه ا-

   رو داشتھی در جدا کردن خودش از دست بقی بزحمت سعاریماز
 ...  بازداشتھنشی ادامھ داد ببرسیپل

 دمی کشیقی آسوده نفس عمالی نداشتن ،با خی بھ ما کارخوشبختانھ
   براه افتادی خونیرو صورت با سسی پشت سر پلاریماز
   شده بودرهی خی نقطھ نامعلومھی با وجود شک وارد شده بھش بھ سیمھد

  و اروم گفتم ؛کشی نزداومدم
  ؟؟ی خوبسیمھد-
  از الکش در اومدو داد زد ؛ھوی
 تو ی بود ؟؟؟چرا بھم نگفتی حرفا چنی منظورش ازگفتی می چی لعنتنیا-
 ؟؟؟؟یدونستیم
 :  گفتمی ناراحتبا
 یی حدساھی ی ماجرا خبر نداشتم ولنی دروغ بودن اای منم در مورد درست سیمھد-

  زده بودم
 : نشست وبا بغض گفتمکتی نی شد رواروم

   بھم بگوزویھمھ چ-
 رضاست و تو اری مازی اسم اصلنکھی بھش گفتم اززوی نشستم از اول ھمھ چکنارش

 نھی بخاطر انتقام و کاری بود مازنیسم ا حدنکھی واکنھی می شھر زندگنیی پایمحلھ ھا
 ... سی مھدلھی اونم بوسکشھی مشویاز بابا نقشھ نابود

   قصد انتقام از بابا رو داشتھسی مثل مھدی قرار دادن طعمھ ابا
 وهی زنداداش بی از ما اونم کخبری خودش کرده بقھی رو سی آخر گفتم بابا زن جوونودر
 ..   بھتره بگم رضاای اریماز

 بھ اصل ی پاری مازی حرفادنی درست ازآب دراومد امروز با شناتمی حدسبالخره
  می بردھیقض
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  بودی فراش بابا چدی ماجرا بران گنگ و مبھم موند علت تجدیجای فقط
   زن جوون افتاد تو دلشھی سن ھوس نی تو اچرا

  میکنی اشتباه ممی ما دارای
 شوی شده کھ تموم زندگی عاشق کسشدی تمام کلمھ شکست باورش نمی بھ معنسیمھد

   بھ باد فنا دادهی اگھیبخاطر زن د
  وناراحت بودری بابا ضربشو خودش خورده دلگیای بخاطر ندونم کارنکھیاز
 شی رو پی راه خروجدهی خمی افتاده و کمری کھ با شونھ ھاسی غم بھ رفتن مھدبا

  گرفتھ بود نگاه کردم
 .....  گرفتشیاھرم سوخت و آت دردونھ خوی اعماق وجودم دلم برااز
 
 

 من سالم دی بود  بابا مارو دنکی تو پارکنشی خونھ بابا در حال پارک ماشمی اومدیوقت
  شدرهی بھ بابا خنھی با کسی مھدیدادم ول

  زدو گفت؛ی لبخندی ،با مھربونبابا
  بابایسالم دخترا-

 نگاه سیھ رفتن مھد تفاوت گذشت ،بابا تعجب زده بی با عجلھ از کنار بابا بسیمھد
  ،کرد

 کھ ییزای چدی ، شاکنمی نمی احترامی بھش بچوقتی ھی از بابا دلخور بودم ولنکھی ابا
  می قضاوت کنمیتونی پس نممیدی بابارو نشنی اشتباه باشھ اما ھنوز حرفامیحدس زد

  می لبخند رفتم طرف بابا و ھر دو بطرف ساختمون براه افتادبا
  اروم گفت؛بابا

  دختر ؟؟نیچشھ ا-
   کردهی قاطکمی بابا جون باز امروز یچیھ-
 ھی از کنمی ، احساس مستی سابق نسی مھدگھی چرا اخالقش عوض شده ، ددونمینم-
 برهی رنج میزیچ

   بابا بگمی در جواب حرفاتونستمی می کردم چسکوت
 ی بابا ، ولیی فقط توسی روح و جسم مھدی نابودی مسبب اصلگفتمی کاش بھش میا

 اونوقت ھمھ مونمی مقتیفقط تونستم سکوت کنم ، منتظر برمال شدن حق... افسوس 
 .... گمی بھ بابا مزویچ

 و شھی از خونھ جلوم سبز مرونی ھردفعھ باری مازگذرهی از اون ماجرا می روزچند
 ... کنھی مدمونی و تھدگھی مراهیبدو ب
   شدهری و پاچھ گی روزا دوباره عصبنی اسیمھد

 خورده بود ، دوباره شده ی بشدت ضربھ روحسی دستش کالفھ شده بود ، مھد ازمامان
   کھ بھش تجاوز شدییبود مثل روزا

  ی و منزوریگوشھ گ.  و بداخالق اخمو
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   نگرانش بودمیلیخ
 تماس گھی کردم ددی از دھنم در اومد بار مجی از اون اتفاق کھ پشت تلفن ھرچبعد

   درک کنمتونستمی کارشو نمنی علت ای بودم ولمونینگرفت از کارم پش
 تفاوت بھ راه خودش ادامھ ی بکشمی عذاب مدونھی می ، چرا وقتزدی باھام حرف نمچرا

  ،؟؟؟ھی کارا چنی منظورش ازدهیم
 تو خودش بود ، مامان و بابا یادی کنم زسی گرفتم تموم وقتمو صرف مھدمی تصمفعال

  نگرانش بودن
 ی بھ صورت آشفتھ و عصبنی بابا غمگزدیبا حرف نم کلمھ ھمراه باھی اصال سیمھد
   زل زده بودسیمھد

 قی مسالھ رو حل کنم پس رفتم آماده شدم تا برم از حقانی گرفتم خودم امی تصمبالخره
  باخبر بشم

 زده بسرم، مامان ساده و مھربونمم ی روادهی بھ مامان گفتم ھوس پشھی  مثل ھمبازم
   سفارش کرد تا مواظب خودمو بچھ باشمی تا موقع رفتنم کلیباور کرد ول

   دربست گرفتم تا خونھ اون زن جوونابونی از کنار خی تاکسھی
   بھش بگمدی بادونستمی دلھره و اضطراب داشتم نمری کل مستو

   شدمرهی و خونسرد بھ روبرو خای دل و زدم بھ درخالصھ
  شدی شدم شکم بزرگم مانع سرعتم مادهی بھ زحمت پدمی رسیوقت

   زنان خودمو رسوندم در خونشنفس
   بودنی و درشت در حال توپ باززی ری از بچھ ھایکل

  ستادمی افی در خونش بالتکلی بھ کمرم گرفتم و روبرودستمو
 ... ھی ازش بپرسم رابطھ اش با پدرم چدی خودمو گرفتم بامیتصم

   کردخکوبی منو ماری مازیب کلفت و عصی زنگو فشردم صدانکھیھم
  گفت؛ی برگشتم سمتش کھ با اخم وحشتناکرتی رو ھوا خشک شد با حدستم

 بس شھی نمتونی چرا حرف حالنی شدری ستونی شما پدرو دختر از زندگنکھینھ مثل ا-
  کھ خواھرت باال اورد ؟؟؟ینبود اون گند

   خشم تو وجودم شعلھ ور شدشیآت
   چنان با قدرت زدم تو صورتش کھ سرش برگشتفمی کبا
 :  گفتمدموی از دستش کشفوی با حرص گرفت ، با تموم قدرتم کفمویک
 نھ خواھر پاکم فقط ی اون گندو تو زدیگی می چی ، بفھم داروونی ببند حفتویدھنت کث-

   خدا برات در نظر گرفتھ باشییمنتظر جزا
  گفت؛ی حرمتی ببا
 ی تا وقتی کھ برام در نظر گرفتھ قبول دارم بشرطی ھر تاوانبرو بھ اون خدات بگو-

  برنداشتم بھم مھلت بدهونی رو از می قالبیاون حاج
  دیلرزی شدت خشم و نفرت سر تاسر وجودم ماز

 :  دادادامھ
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 ، برو خدارو شکر کن اونروز تو پارک کھ اوردمی سرت نیی برو تا بالنجایاالنم از-
  یھتون گذشتم ،ھر از گنانی ناقصم کردنیزد
  دوباره زنگو فشردم کھ داد زد ؛ی تاپاشو با نفرت نگاه کردم با خونسردسر

   نفھمی کرنکھی با توام مثل ایھوووو-
   زدمغیج
   بدبختی و ھفت جد آبادت روانیینفھم تو-

  ،دیسابی شدت حرص دندوناشو رو ھم ماز
 :  دادمادامھ

  ی بشزاری بدنی کھ از نفس کشارمی سرت مییبخدا انگشتت بھم بخوره بال-
   خواستم زنگو بزنم در باز شد و اون زن جوون جلوم ظاھر شدنکھیھم
   انداختاری بھ مازی بھ من و نگاھی تعجب نگاھبا
   اخماش تو ھم رفتاری مازدنی دبا
 : دی غرتی عصبانبا
   از دستت خالص شمیریمی شد چرا نمداتیباز کھ پ-

  گفت؛ی مسخره اشخندی با ناریماز
  ھی من دنبالتم ھانی ھم برای اون دنیحت-
 . گمشو برو نجس..  و مرررررگ ھی و مرض ،ھانھیھان-
 رهیگی ھمھ تنفر از کجا سرچشمھ منی شده بودم منشاءارهی دو خنی بھ مکالمھ ارتی حبا

 ؟؟؟
   چھ خبره محالھ برمنجای مسئلھ برام گنگ بود تا نفھمم انیا

 :  بخودم اومدمھی بھتره بگم ھانای اون زن ی صدابا
  ؟؟نی کار داشتیبلھ خانم با ک-

 : گفتم
   داشتمی سواالتنی وقتتونو بھم بدقھی چن دقشھی اگھ مخواستمیم-

  سرتاپامو نگاه کرد دو دل و نامطمئن گفت ؛مشکوک
  دییبفرما-

 :  داد زداری مازشیمی و قدکی کوچاطی پا گذاشتم داخل حنکھیھم
 ، االن جوابشو نھی اومده بالو پرتو بچھی قالبی زن دختر اون حاجنی ارهچایبدبخت ب-

 بده
 
 

  دی نگام کرد رنگش پری با ناباورھیھان
  گفتم ؛اری اخم رو بھ مازبا
  ی نھ لعنتای یکنیگورتو گم م-

  اومد داخل و گفت؛اریماز
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 ھفت ی و اون بابایی گورشو گم کنھ تودی کھ بای خونھ داداشمھ اون کسنجایبتوچھ ا-
  خط دغل بازت

 : بھ التماس افتادگفتھی با گرھیھان
  بس کن تورو خدا بس کن برو راحتم بزار-

 : گفتدوی بھ موھاش کشی کالفھ دستاریماز
  رمی نکن من مھی تو فقط گرزمیباشھ عز-

 ...  درو بسترونی انداختو رفت بی بسمتم نگاھتی با عصباندوی کشیپوف
 ی سننمیبی مکنمی نگاش مقی نشست لب حوض حاال کھ دقدشی با چادر گلدار سفھیھان

   درشت و پراز مژهیی جوون بود صورت گرد و سبزه روشن با چمشایلینداره خ
 نی و دلنشبای ھم رفتھ زی کنار لبش رویزی ھمراه با خال رکی برجستھ و کوچیلبا

  بود
   بوددای خاص چھرش کامال ھوتیمعصوم
  ختیری و اروم اشک منیی انداختھ بود پاسرشو

 کاش ازش بپرسم ی بھش نداشتم ، دلم بحالش سوخت ای چرا از اولم حس بددونمینم
 ...  بودهی مرد متاھل و سن باال چھی ازدواجش بالیدل

  گفت ؛ی بغضداری گرفتو باصدااشکاشو
  کردفی برام تعریلی ختونییبای از زی ،حاجدی باشدی مھشدیفک کنم شما با-

   نگاش کردمفقط
 :  عجلھ گفتبا
  براتستی سروپا خوب نتی وضعنی تو انی بشکنمیخواھش م-

   گذاشتھ شده بود نشستمی کھ گوشھ ایکی نگامو ازش گرفتمو لبھ تخت کوچیبسخت
  گفت؛ینی بھ شکمم بود با لبخند غمگنگاش

 ؟؟ی خوشحالیلی ختیواسھ تو راھ-
  فقط آروم گفتم ؛ی احساسچی ھبدون

  یلیاره خ-
   شروع کنم فقط تونستم بگمی دونستم از کجا و چطورینم. کرد سکوت

  ی کردنکارویچرا ا-
  منظورمو کامال گرفت. خورد کھی سر بحث رو باز کردم می مستقری غنکھیاز

 : جلوتر و اروم گفتدی چادرشو با دستش کشگوشھ
  ارمی بیی چاھیمن برم -

  بلند شدم مانعش شدم گفتم ؛ی سختبھ
  ، پاشھی بھم بگو خانوادمون داره از ھم مقتوی حقکنمیازت خواھش م-

  برگشت بغضدار گفت؛بسمتم
  ستمی نیمن زن حاج-
   باور کنمیعنی چھ خبره نجایا.  و منگ نگاش کردم جیگ
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 :  دادادامھ
 زی ھمھ چیوتاه ول مدت کھی ، اونم قرار شد تا کنھی می فقط نقش ھمسر منو بازیحاج-

   نرفتشی پمیخواستی اونطور کھ مختیبھم ر
  گفتم ؛سردرگم

  ؟؟ھیمنظورت چ-
   شدمی از دست رضا دست بھ دامن حاجیی رھای کھ برانھیمنظورم ا-

 :  گفتمجی گدوباره
 کن فی تعرزوی ؟؟ اصلن از اول ھمھ چی بدحی واضحتر توضشھی مدمیمن نفھم-
   بدونمخوامیم

 شد بھ روبروش فک کنم غرق شد تو رهی اومد رو تخت کارم نشست خدی کشیآھ
  گذشتش
 :  گرفتھ و بغضدار گفتییباصدا

 یی خشن و اخموی شدم دوسش نداشتم صورتنیپونزده سالم بود کھ بھ اجبار زن حس-
 اول ازدواجمون بخاطر ی بود از ھمون روزاادی سنش زدمیترسیداشت ازش م

 و کار بود کم کم معتاد شد ازش کسی ، بگرفتیکتک م ری اشتباھم منو زنیکوچکتر
 سالش بود احساس جدهیھ  ،نفرت داشتم داداش کوچکترش رضا ھم لنگھ خودش بود

 .  بودمی بھم نظر داره ازش فرارکردمیم
 ادی بگم کھ شوھرم در اثر استفاده زنوی بگم برات ،فقط ای چاھمی از روزگار سخالصھ
  سنکوب کرد ی و مشروبات الکلنیاز ھروئ

 ...  موندم و رضامن
   شدری ھاش تو محل بالخره دستگیی ھا و زورگویری درگی طی از مدتبعد
   بکشمی از مدتھا تونستم نفس راحتبعد
 ھمھ نی انی شھر بنیی محل پانی اونم تو اکی با دوتا بچھ کوچکسی زن تنھا و بھی یول

 ..  کنھی زندگی بھ راحتتونھیمعتادو دزد م
  ھم کھ باشھوهی بمخصوصا

   رو ھم نداشتمدنی حق نفس کشی بدتر حتگھید 
   بغرنج بودیلی خطمیشرا

  و شرم اورکی رکیشنھادھای جز پدادی کار می کپلمھی دھی بھ ی کار اقدام کردم ولواسھ
 و تنھا بودم جز خدا کسی نداشتم بچکسوی ، ھرسوندمی شبا شکم گرسنھ بھ صبح مشتریب

 بدبخت و معتادم تا پونزده ی باباشھی بچھ بودم مادرم فوت می کنارم نبود ، وقتیکس
 پرو بالمو ری نبود تا زی تحملم کرد بعدش بھ اجبار شوھرم داد ،کسی بھ سختیسالگ

 ..  رحمتش بروم باز کنھی از درھایر از خدا کمک خواستم تا درهیبگ
 بگم ،تا اگھ تونست کمکم قتوی حقمی گرفتم با امام مسجد محلمون در مورد زندگمیتصم

   کنھیریگیکنھ ، اونم بھم قول داد حتما پ
   حاجتم روا شددوی انگار خدا صدامو شنی مدتبعداز
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 نگاه ی و خونمو با دلسوزی اومدن وضع زندگدنمی بدی امام مسجد ھمراه حاجھمون
  ھیمانی و مھربونش کامال مشخص بود کھ چھ مرد با خدا و با ایکرد از چھره نوران

 ی جوونی آقاھی لھی کنھ ھر ھفتھ ھم بوسزی رو بھ حسابم واری قول داد ھر ماه پولبھم
  فرستادی پوشاک و لباس برامون مویی مواد غذایکل

   رو بھ اون رو شدنی ازمیزندگ
 کردم شد دای پیی و فالکت رھای ازون بدبختدی فھمی شد وقتدای سرو کلھ رضا پنکھی اتا

  میدشمن زندگ
 شی من بودم کھ با اتنیوا...  گرفتی مشی اتدیدی رو با من می ھر دفعھ حاجنکھیاز

  شدمی خاکستر مسوختمویخشم رضا م
  یفتی جماعت بنی دست ازارمی نمی تو ناموس داداشمی زنم شدی گفت باکھیی جاتا
 از دستش فرار شدی من محال بود دوباره خودمو تو ھچل بندازم ھر جور کھ میول
  کردمیم
   گرفت خونمو عوض کنھمی نگرانم شد تصمیلی در موردش گفتم ،خیج حابھ

  کردمی مدت بدون سر خر زندگھی شد ھمونطور
  
 

 ی بره شده بود دشمن خوننیی آب خوش از گلوم پازاشتی شد نمدای سرو کلش پبالخره
  یمنو حاج

  نی شما دوتا باھم روابط نامشروح دارگفتیم
 مرد خدا بود مھربونتر ازون ی حاجی ولشدمی سرافکنده می کلی حاجی دفعھ جلوھر

   تنھام بزارهای آسوننیبود کھ بھ ا
   بودمونشی ھم مدشھی وھمدونستمی رحمت خدا می از درھایکی رو ی حاجمن

 امی تونستم از پسش بربی کھ رضا قصد تجاوز بھم رو کرد ولدی کشیی کار تاجابالخره
  ا رضا در افتاد از ماجرا با خبر شد بی حاجیوقت
 رو نابود ی حاجی بدل گرفت گفت زندگنھی خورد کی از حاجیلی سھی رضا یوقت

  کنمیم
   رفتی کھ با چند نفر ارازل اوباش بھ محل کار حاجیی جاتا

   کشونھی ماهی دخترشو بھ خاک سی کرد کھ زندگی بھ کاردی رو تھدیحاج
  شھی ممارستانی بی و راھرهیگی نتونست تحمل کنھ و قلبش می حاجبالخره
 ھر لحظم فقط ی و ارزوکنمی رو تحمل می بدبختنی بھ چھار سالھ اکی من نزدخالصھ

 ... وونھی حنی از دست اییرھا
 ھمون امام شنھادی بخاطر رفت وآمدش و حرف مرد بھ پی کھ حاجشھی سال مھی حدود

 ی ولمید کرد کھ عقمی بھ ظاھر بھ ھمھ گفتمی کردن شدی بھ نقش بازمیمسجد تصم
    می پدرو دخترشھیھنوزم مثل ھم

  زنمی باورت نشھ من حاج بابا صداش مدی ھمونطوره شااالنم
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  می کردن شدی بخاطر حرف مردم ونجات ازون نامرد، مجبور بھ نقش بازفقط
  زدی موج می موضوع تو چھره حاجنی بخاطر ای نگرانشھی ھمیول
 کھ بھم داده بود با تموم جون و دل ی قولی پای بخاطر خانوادش نگران بود ولدونمیم
 ... ستادیا

 حفاظتت بخدا ی کھ برای وقت بخاطر قولچی مواظب خودت باش منو ھگفتی مشھیھم
  یدادم شرمنده نکن

 ...  رو جلو راھم قرار دادینی فرشتھ زمنی کھ امیی چقد ممنون اون خداومن
 دنی کششی و بھ آتی جز تباھ کھشنی از انسانھا چنان پست و رذل می وقتا بعضیگاھ
 دهی درونشون دمطانی و رضا ،انگار کھ روح شنی ، مثل حسبرنی نمشی رو پیکار
  شده

 و دنی مادی رو بھمون ی ھستن در قالب انسان کھ رسم معرفت و پاکیی فرشتھ ھایول
 ی مثل حاجیی ،فرشتھ ھادنی بھ خدارو بھمون نشون مدنی وبھ راه رسیکیاحساس نزد

.. 
 از چشام ی شده بود ،قطره اشکرهی خنی و سکوت کرد بھ زمدی کشیقی آخر نفس عمدر
  دیچک

  کردی نممیاری بگم ذھنم ی چدونستمی موندم نمرهی نامعلوم خی صدا بھ نقطھ ای و بگنک
 پدرم شک کردمو ازش ی کھ بھ پاکی مدت طوالننی کھ تو اخورم،ی منویحسرت ا

 .  بر منیوا...دلسرد شده بودم 
 نشده زاری بھم ثابت کرد از خودم بنطوری پدرمو ابھی دختر غرھی تمام عمرم انقد کھ تو

 بودم
   بھش دادمانتکاروی پدرم شک کردم و لقب خمانی بودم کھ بھ ای چطور دخترمن

   بدم اومدازخودم
 ری کردو زیستادگی ازی کھ بھ خدا داده چطور در مقابل ھمھ چی بابا بخاطر قولنکھیاز

 کردم ،منم دختر ھمون پدر بودم چطور نتونستم در دایقولش نزد از خودم نفرت پ
 ...   کنمانتی دادم خدی کھ بھ مجیبرابر قول

 و اشکام پشت سرھم رو گونھ ھام سر خوردنو صورتمو دی ترککبارهی گلوم بھ بغض
   کردنسیخ
 گرفتو راه  دلمو بچنگادھاشی رعشھ انداخت بھ تنم ، ھجوم خاطرات و دی مجادی

  اشکامو باز کرد
 ...  خودم شرم داشتماز
   طاقت موندن رو نداشتمگھی من دی در آروم کردنم داشت ولی سعھیھان
  رونی ازش تشکر کردمو از خونھ زدم بی لبخند زورکبا
  شھی می چسی مھدندهی و آی خودم فکر کردم پس زندگبا
 ... نھی دخترش و ببی زندگی اجرو ثوابش نابودی بابا ،بجاری در مقابل کار خایآ
   قدرت فکر کردنو نداشتمگھی خونھ شدم دی و منگ راھجیگ
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 کھ پدرم ییای سرجاشھ ھمون دنامی دنکردمی بود احساس مگناهی خوبم بی بابانکھیاز
 ....  دخترشھی برای کھ ھر پدری گاھھیبرام ساختھ ھمون تک

 
. 
 

  گفت؛ی و با ناراحتدیبطرفم دو خونھ مامان نگران دمی رسیوقت
  ؟؟؟یبری با خودت نمتوی ؟؟ آخھ چرا گوشی دختر نصفھ جونم کردیکجا بود-

  ،  دادمھی بھ کمرم گرفتم و اروم نشستم رو مبل ، احساس کمر درد داشتم ،تکدستمو
 :  ،آروم گفتمکردی دلواپس نگام ممامان

  مامان خوبمسی نیزیچ-
 : با حرص گفتمامان

  ؟؟؟یریگی آروم نمیاری سر خودتو بچھ نییخدا منو بکشھ از دستت دختر ، تا بال-
 آماده کرد ،بعد از ی مامان بالفاصلھ برام شربت خنکدمی ھمون مبل دراز کشیرو

  ،خوردن شربت
   خوابم بردی مبل از شدت خستگی روھمونجا

صورت خندون و  شدم ،آروم چشمامو باز کردم ،اری موھام ھوشنی بی نوازش دستبا
   شدانیمھربون بابا جلوم نما

   رو لبام نقش بست آروم بلند شدم بابا نشست کنارمی از خوشیلبخند
   سرمو گذاشتم رو پاھاشمنم
  جونم با لبخند موھامو نوازش دادو گفت؛بابا

   کردهتیباز دختر بابا امروز مامانشو اذ-
 :  و گفتمدمیخند

  کنھی شلوغش می مامان الکیدونی خودت مییبابا-
  ی مراقب باشدی بایلی باش خدی مجیدختربابا مواظب امانت-

 شد  کھ ھر جا و ی بھ حدمی ، شدت دلتنگشمی اسمش گرم مدنی با شندمی تھ دلم کشیآھ
 .  نمشیبیھر طرف م

 ....گردهی برمی کپس
  

   و شکستھ بابا نگاه کردمدهی نشستم بھ صورت تکی سختبھ
 : گفتینیری ھمراه لبخند شبابا

  ؟؟؟یکنی نگام مینجوری بابا چرا اھیچ-
   شده بودشتری ، شدت عشق و عالقم بھ بابام بشدمی نمری نگاه کردن بھ پدرم ساز
   گرفتمدهی ناداشوی حد از بابا دور بودمو خوبنی کھ تا ارمی از خودم دلگیلیخ

 : رو شونھ بابا گذاشتم و آروم گفتمسرمو
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 من ھنوزم ستی نادتونی بودم ، دلم براتون تنگ شده بود ،  وقتھ ازتون دوریلیبابا خ-
  دختر لوس و ننر تونم

 : گفتدوی از تھ دل دست نوازش رو سرم کشی با خنده ابابا
  رهیگی جاتو مادی اون بومدهیپاشو خودتو لوس نکن ،دختر لوس بابا ھنوز ن-

   شدمی از لذت و خوشزی بابا دخترم بود ، ازشوق اومدن دخترم لبرمنظور
 شدم چون اعتمادشو سی نگران مھدشتری بدمی در مورد بابا فھمزوی کھ ھمھ چحاال

  نسبت بھ بابا از دست داد
   و بھش بگمقتی فرصت تموم حقنی تو اولدی رو داره ،باچھی بازای طعمھ ھی حس

  ، ھفتھ ازون ماجرا گذشتدو
 تو خودش اطیح رو تاب بزرگ گوشھ سی مشغول قدم زدن بودم مھداطی تو حروزی

 نکرد ھنوزم تو ی فرقچیغرق شده بود تموم ماجرا رو مو بھ مو بھش گفتم ،رفتارش ھ
  خودش بود
 بدوش وی خورد خواھر خوبم غم بزرگشی تو زندگی بودم ، شکست بددلنگرانش

 .دیکشیم
   افکار خودم غوطھ ور بودم کھ مامان چادر بھ سر آماده رفتن بودتو
 :  بلند داد زدمی صدابا
  یمامان کجا بسالمت-

  کرد گفت؛می برگشت چادرشو رو سرش تنظمامان
  ی مواظب خودت باشگردمی خونھ عموت تا عصربرمرمیم-
   خبیلیخ-

 ..  خونھ عمو باز چھ خبرهچرا
 

 بزنھ دی از مجی غروب بود کھ مامان برگشت ، منتظر بودم تا مامان حرفیکاینزد
   نبودی خبرچی دل غافل ھی ایول

   رفتم تو اتاقدی و نا امسرافکنده
   زنگ خوردمی کھ گوشدمی کشدراز
   برداشتموی از جام بلند شدم گوشیبسخت

   مونا بودشماره
 :  اتصالو زدم و گفتمدکمھ

  جانم-
  ی بخورم چطورگرتویجانمو نفس ، ج-
   خجالت بکشیاه حالمو بد کرد-
  ی نداراقتیل-
   خب حاال بنالیلیخ-
  ی زندادشنی من چقد بدبختم با داشتن ھمچیعنی-
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   منو داشتنی آرزوایلی دلت بخواد خیلیخ-
  ی ھستی بودن چھ عجوبھ ادهی تورو ندی اون روایلیاون خ-
   قطع کنمای ی دارکاری چیگیحاال م-
  ی بمونشی تو خمارگمی شد بھت نمنطوریحاال کھ ا-
   نگو بھ جھنم خدافظششششششیا-

  گفت؛ی قط کنم کھ ھول ھولکاومدم
  ،نھ نھ صبر کن-
  بنال وقت ندارم-
  واری از دای ی از در خوردی بزنمت نفھمنیھمچ-

  حوصلھ گفتم ؛ی کردم  و بیپوف
  نھ ؟؟؟؟ای یگیمونا م-
  اقدس اومده چشمت روشنی بھت بگم بابادمیزنگ-
 :  تعجب و سردرگم گفتمبا
  یگی موی کشناسمی اقدس؟؟؟؟؟ من نمیبابا-
 ھی چیدونی پدر دخترت ،اخھ مگھی دگمی ؟؟؟ آقاتونو می خاک توسرت ، نشناختیعنی-

  اسم دخترتو گذاشتم اقدس
   و لذت شدی از خوشزی کھ بھم وارد شد سرتاسر وجودم لبری شوکبا

  کردی مدای و شوانھی منو ددارشی دشوق
 سر از ی پرت کردم رو تخت ،از خوشحالوی بھ ادامھ حرفاش گوش ندادم ، گوشگھید

  ،شناختمیپا نم
 زدی بگو چرا مامان مشکوک مپس

 بھ آسمون نگاه کردم چشمامو بستم از تھ دل آرزو یقی کنار پنجره ، با لبخند عمرفتم
 ...  برگردهمی بھ زندگدیکردم مج

   بوددی مجی کردم ،ھمھ حواسم پی اشتھا فقط با غذام بازی شام بموقع
   منو از خواب و خوراک انداختھ بوددنشی دشوق

  دی در از سالن بھ گوش رسفونی آی صدانی حنی ادر
  دمی فھمجانمی از استرس و ھنوی خودشھ اخورمی بھ تپش افتاد قسم مقلبم
 : رفت درو زد اومد داخل آشپزخونھ و گفتبابا

   بوددیمج-
   اسمش تموم تنم از اضطرابو دلھره بھ لرزه در اومددنی شنبا

 : با خنده گفتسی بستم مھدچشمامو
   بکش بخودت مسلط باشقی فثط نفس عمدیمھش-

   کردم خونسرد باشمی گرفت سعخندم
   گفتنش رعشھ بھ اندامم انداختاالی یصدا

   ، خودشھ بالخره اومدختی ری ھردلم
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   تو دلم قربون صدقش رفتمیکل
 دمی تو آشپزخونھ صداشو از پشت سرم شنداوم

 
 

   و بلند شدم بھ سمتش برگشتم و نگاھمون بھ ھم گره خورددمی کشیقی عمنفس
   و اقتدار خاص خودشبتی آراستھ و جذاب با ھشھی ھممثل

 دادم ، ی کردم لرزششو پنھان کنم سالم آرومی کھ سعیی بھ کمر گرفتم با صدادستمو
  مامان و بابا نشستنای بعد از احوالپرسکردنیمھمھ تو سکوت بھ ما نگاه 

   موندرهی نگاش بھ شکمم خی جوابمو داد ولی با لبخند کمرنگدیمج
 کرد ، اخمام تمی اذیلی مدت خنی بودم ، تو اری ازش دلگی خوشحال شدم ولدنشی داز

  تو ھم رفت
  لبخند بھ لب گفت؛بابا

 زی پشت منی بشای ب،ی پسرم بھ موقع اومدایب-
 : بم و با جذبش گفتی با صدادیمج

   بد موقع اومدمدی شده ، ببخشلیممنون عموجون م-
 : گفتمامان

  ی پسرم خوش اومدھی حرفا چنیا-
 :  ادامھ داددیمج

  دمی زودتر خدمت رسنی برم دفتر بخاطر ھمدیراستش فردا صبح زود با-
 : گفتبابا

   کنارموننی بشای پسرم ، بیخوش اومد-
   و نشستدیر منو کش کنای صندلدیمج
   حالتش کامال مشخص بود کھ کالفھ ستاز
 ی وضعو تحمل کنم بنی نتونستم اگھی گرفت بغضم گرفت ، ددهی بازم منو نادنکھیاز

 رونیتفاوت و سرد از اشپزخونھ زدم ب
  کھ گفت؛دنمی مامانو شنیصدا

  ی شام نخورددیکجا مھش-
 : بغضمو کنترل کردم و گفتمی سختبھ
  ری بخوابم شب بخخوامیم-

 دنشی وارد شده و دجانی ھزدمی دادم بھش نفس نفس مھی تو اتاق درو بستم و تکرفتم
   رو کردروی ھمھ مدت دلمو زنی انیبعد از
  رهی نگمی خودمو کنترل کردم تا جلوش گریلی نشست خمیشونی رو پی سردعرق
   در حال انفجار بودبغضم

   کردن خودش ازمن بودغی درھشیب تننی رو بھم داد ، بزرگتری سختیجزا
  دمی و بلندمو پوشی خواب راحتلباس
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  نی شد ، با اقی شدم ، ھنوز تو ماه ھفتم بودم لبخندم عمرهی بھ شکم بزرگم خنھی آجلو
  کردمی میلباس گشاد احساس راحت

 بود دی مجری ھمھ حواسم درگی کردم بخوابم ولی ، سعدمی تخت دراز کشی روآروم
   کھزدمی دست و پا میداریچشمامو بستم تو خوابو ب

  دی عطرتنش بھ مشامم رسیبو
   چشمامو باز کردمبالفاصلھ
 شده بود رهی جذاب تو چشام خی صورتم بود با اخمیمتری درست تو چند سانتصورتش

  شی براقو نگاه خواستنی زده زل زدم تو چشمارتی حی با چشماکردی مدادیتپش قلبم ب
   انجام بدمی حرکتچی ھتونستمی زده بود کھ نممھی رو صورتم خیجور

  می غرق شده بودگھی بھم تو نگاه ھمدرهی خھردومون
   بودم نھ اونی تماس چشمنی بھ قطع ایلی من منھ
 

 کار دلم را تی چشمھایکنی کھ نگاه منی جان دلم ھمیی بگویزی چستی نیازی ناصال
  کنندیتمام م

   موند رومو ازش گرفتم و پشتمو بھش کردمرهی رو لبام خنتریی رفت پانگاھش
 : گرفتھ کنار گوشم زمزمھ کردیی صدابا
 عشق اگر با تو بھ ،ی من ناز کنی نازت بکشم بـرایبالت بشوم تا کھ تو پرواز کن-
  ی ست مجنون بشوم عشقو تو آغاز کنی برسد خوشبختانیپا

   کنمیریلوگ اشکام جدنی محکم رو ھم فشردم تا از چکچشامو
 کھ برام زمزمھ کرد لذت بردم و غرق ی ندادم سکوت کردم و از شعرجوابشو

  خاطرات شدم
 .... ازی و من نی تو نازگفتی کھ مییروزا
  زدنی وجودم نامشو صدا مھمھ

  ،خواستمی مآغوشش
   بستھ شدن در خبر از رفتنش رو دادیصدا

 ی و دوری کھ از شدت دلتنگیی اشکام رو صادر کردم اشکادنی گرفتم اجازه چکدلم
 ... کردنی مسیصورتمو خ

!  مترمی کمتر از نی بھ فاصلھ می درست رو بھ رومی رو بھ روینی بنشخواھدی مدلم
 ی ھی حرف بزنتی تند تند با عصبانی بھ صورتم اصابت کند ،ھتی کھ نفس ھایجور

 را تین بدھم موھا لبخند ابلھانھ پلک بزنم و سرم را تکاکی من ھم با یبا اخم غر بزن
 بکشم  درھمت دستی ابروھای روزمیبھم بر

 نیراستش ا! زندی تند تر متی قلبم برایکنی ادامھ بده اخم کھ ممی بگوی کھ شدآرام
 ؛!دھدی محی ترجھی با بقی تو را بھ آشتی دعواوانھید
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 لبخند ی دخترونھ و کفش و عروسک نشستھ بودم لحظھ ای لباسھای کلنی سالن بوسط
  رفتیاز رو لبم کنار نم

 ذوق زده شده دنیدی منو شادو سرحال منجوری انکھی کنارم بودن ازی و نازسیمھد
  بودن
   در حال تدارک ناھار بودمامان
   زنگ تلفن خونھ بلند شدیصدا
   سمت تلفندی با عجلھ دوسیمھد

  گفت؛ی بلندی صدابا
 جااااان ؟؟؟؟....خوبم ...  بلھ ؟؟ سالم -
 
 ... باشھ حتما...  یععع مبارکھ بھ سالمت-

 ..  خدافظ....  دمی مخبر
 : و گفترونی بدست اومد بری کفگمامان

  بود ؟؟یک-
  گفت؛دوی دستاشو بھم کوبسیمھد

   خبر خوووووشھی-
 : گفتیناز

  گھیبنال د-
  با ذوق گفت؛سیمھد

  مارستانیمونا دردش شروع شده االن بردنش ب-
 :  گفتنیزی چھی ھمھ

  چھ خوبیوااااا-
  یخدا بھش کمک کنھ ان شاء هللا بسالمت-

  خوردمی من با استرس و دلھره ناخونامو میول
  گفت؛مامان

  ؟دیتو چرا رنگت پر-
  گفتم ؛ی خفھ ای صدابا
  سختھ ؟؟؟؟یلی دردش خترسمیمامان من م-

 : و گفتسی داد دست مھدروی کنارم نشست وکفگمامان
 برو اون کوکوھا رو برگردون نسوزه-

   غرغر زنان بطرف آشپزخونھ رفتسیمھد
  گفت؛یناز

  یکنی ھمھ رو فراموش مادی بچھ بی وقتی دردشو تحمل کندینترس مھش-
 : گفتی با مھربوندوی بلندم کشی بھ موھای دستمامان

  یکنیاصلن درد نداره بھ اون لحظھ فک کن کھ دخترتو بغل م-
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 تو نمشی عجلھ دارم ببیلی دخترم ،دختر نازم ،خی دلم با حرفاشون روشن شد واااااتھ
  بغلم احساسش کنم

  مارستانی برمی سر مھی بلند شد گفت من مامان
  نرفت کھ برگشت گفت؛شتری قدم بچن

 زی ،عزنجای امشب بفرس ادی صبح زنگ زد گفت مھشزجونی عزدی نره مھشادمیآھان -
  منتظرتھ

  رمی باشھ ماوووووم-
  انداخت گفت ؛ی نگاھشی بھ ساعت مچیناز

 ... شھی برم خونھ مامان نگران مامیپس منم باھاتون م-
 

  ،  رفتنی از ناھار مامان ونازبعد
   سرحال بشمکمی تا رمی دوش بگھی گرفتم می تصممنم
 با کردمی مجکتی ریلی می با بی ولدی زنگمی چند دفعھ بھ گوشدی ازون شب مجبعد

   کارا الزمھنی مواقع ای بعضی کار نبودم ولنی بھ ای از تھ دل راضنکھیا
  ھی ھمھ مدت اون زجرم داد االن وقت تالفاون

 
 نداشتم شی وقت بود آرایلی بھ صورتم دادم خی سرو سامونھی از گرفتن دوش بعد

  امشب ھوس خوشگل کردن بھ سرم زده بود
 دل ھیبھ صورتم داده بود بعد از مدتھا  ی خاصییبای پشت چشام ، جلوه و زی دودھیسا
 ... دمی بخودم رسریس

 برداشتم بعد از گرفتن فموی و شالمو انداختم رو سرم ،کدمی کمر گشادمو پوشیمانتو
   براه افتادمزیاژانس بطرف خونھ عز

 :  کھ گفتدی بگوشم رساطی جون صداش از تو حزی فشردم عززنگو
  ؟؟؟؟ھییییک-
 :  گفتمیقی لبخند عمبا
 ززززززمممممیمنمممم عز-

   شدانی جلوم نمازجونی کھ باز شد صورت خندان و مھربون عزدر
    دستاشو از ھم باز کرد و منو دعوت بھ آغوشش کردزیعز

  دمیی و بودمی بھ آغوش کشزوی عزی دلتنگبا
   منو دعوت بھ داخل کردی با خوشحالزیعز
 ھی اولی و حرفای و بعد از احوالپرسمی رو اون تخت بزرگ کنار حوض نشستکمی اول
   جون تنھام گذاشت و رفت طرف آشپزخونھزیعز
  ،شدی باز ماطی درش از تو حھی رفتم تو اتاق مھمون کھ منم

  دمی خوشگلمو پوشی لباس حاملگدموی کشرونی بمانتومو
   سرم جمع کردم و دست بھ کمر بھ رفتم سرجام لم دادمی ھم باالموھامو
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   بھ سمتم اومدوهی پر از می با ظرفزجونیعز
  گذاشتوهی برام می دستشی کنارم و تو پنشست

 :  گفتمزی دونھ انگور گذاشتم تو دھنم رو بھ عزھی
  شمااای منفجر می برام گذاشتوهی چھ خبره انقد مزجونی عزیواااا-

 : گفتی با خوشحالزیعز
  رات خوبھ بوهی داره مازی بدنتون ندیبخور مادر شما دو نفر-

 مادر بزرگ نی تری بود دوستداشتنی کنارمون نعمت بزرگزی کھ چقدر داشتن عزآخ
 ... ایدن
 اومدن پسر مونا رو ھم ای خبر بدنسی کھ مھددمی و خندمی صحبت کردی دری ھراز

 بھمون داد
   کردمی نجاتش از خدا سپاسگزاری برادموی کشیقی عمنفس
   بودمزجونی غروب بود ،تو آشپزخونھ مشغول کمک بھ عزکینزد

 شده بود کھ انقد کار نکنم ی شاکزی عزرفتمی طرف بھ اون طرف منی وار ازاردک
   برام غذا درست کنھزجونی عزنمی بشومدی دلم نمیول

  موفق شد منو بشونھ ،ظرف ساالدو گذاشت جلوم و گفت؛زی عزبالخره
  اریودت فشار ن خورد کن انقد بخناروی اایب-

   و بھ دستورش عمل کردمدمیخند
  ،  حال خورد کردن ساالد بودم کھ زنگ در بصدا در اومددر

   نگاه کردمزی بھ عزمتعجب
  زدو گفت؛ی لبخندزجونیعز

   درو باز کنمرمیمن م-
   تکون دادمدیی بھ نشونھ تاسرمو

   ظاھر شددی اومد و پشت سرش مجزی عزقھی دو دقیکی از بعد
  ستادمی ازش نداشتم بلند شدم ای نگام کرد منم دست کمرتی شوکھ شد با حدنمی دبا

 .  کردم خونسرد باشمیسع.  شدم دست وپامو گم کردم ھول
   نگھ دارمدوتشنھی دفعھ نوبت منھ مجنی بفھمھ تشنشم ،ادینبا

   ھنوزم نگاش تو صدرتم قفل شده بوددی بخود اخمام تو ھم رفت ، مجخود
 انگار اونجا دی مجی ولزدی حرف مدی حواسش بھ قابلمھ غذا بود با مجنکھی انیرحیعز

   من بودینبود محو تماشا
 .. خچالی دادمو ظرف ساالدو برداشتم گذاشتم تو ی سالم کوتاھھی

 کھ کنارش نبودم رو در یی روزای فک کنم تالفکردی ساکت و صامت نگام مدی مجیول
 . اوردیم
 
: 

  دی خوش حالتش کشی موھانی بیھ دست بخودش اومد کالفبالخره
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  ستمی کھ بخودم دادم بای رو قولدی بایول.  براش ضعف رفت دلم
   لب حوض نشستم دستمو تو آب خنک حوض فرو بردماطی تو حرفتم
   کردری رو تو وجودم سرازی اب حس لذت بخشیخنک

 
 از بودن من یعنی چرا اومد ، ی دارم ، ولی حس خوبنجاستی ادی امشب مجنکھیاز
 ...  بودهخبری بنجایا

 رو ، روخودم احساس کردم سرمو بلند ی نگاھینی افکارم غوطھ ور بودم کھ سنگتو
 دست بھ کمر بھ تماشام ی در ورودیکردم دوباره نگام قفل شد تو نگاش کھ جلو 

   بودستادهیا
   اخم نگامو گرفتم و بھ دستم کھ تو اب حوض شناور بود دوختمبا

 غرق لذت و توام با شرم کردی ھنوز نگام مدی مجنکھیدلھره بجونم افتادن ،از و استرس
  شدمیم

   ھمھ مدتنی اونم بعد از ادمی لباس جلوش نشستم خجالت کشنی با انکھیاز
  زاشتمی نمنجای ھرگز پامو انجاستی امشب ادی محدونستمی ماگھ
   بودستادهی و جذبھ جلو در بھ تماشام ابتی ھنوزم با اون ھدیمج

 دو سھ شیشگی بود طبق عادت ھمدهی پوشی سرمھ انی با جی مردونھ طوسراھنی پھی
   لباسشو باز گذاشتھ بودقھیدکمھ 

 بود گم شدم تو ری لباسشو داد باالو بسمتم اومد قلبم بھ تپش افتاد ، جذابتش نفس گنیآست
 شب چشماش

  ستادمی برابرش ادر
   نتونستمیل کردم از نگاه کردن بھش فرار کنم ویسع
 انداختمو از کنارش رد شدم کھ دستمو گرفت تموم بدنم بلرزه ی بطرفش نگاھنھی کبا

  یخشکم زد ول. ولت بھم وصل کردن ٢٢٠در اومد احساس کردم برق 
   من برگشتم بسمتش نھ اوننھ

 قدرتمندش مچ دستمو محکم ی بود با دستاھودهی بی ولرونی کردم دستمو بکشم بیسع
    بوددهیچسب

 :  حرص گفتمبا
  ول کن دستمو-
 : گرفتھ گفتی صدابا
  دیمھش-

 :دوباره گفت...  چشمامو بستم دی لرزدلم
   خانمدیمھش-

 ھھ ی وادارم کنھ بھ حرفاش گوش بدم ولخوادی بدستم وارد کرد چقد زورگوئھ میفشار
   باطلالی خیزک

 : و با حرص گفتمدمی کشدستمو
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  ، بھ حرفات گوش بدم ولم کن دستم شکستخوامینم-
   از پشت زل زدمدشی باره دستمو رھا کرد تعجب زده بھ قامت بلندو رشکی بھ

 ...  برام آرزو شده بوددنشی کھ دی االن کنارمھ کسمی زندگمرد
   رفتم داخلدی تفاوت بھ مجیب

فرو برده  بشی بھش انداختم ھمونطور کھ ھردو دستشو تو جی نگاه کوتاھھی برگشتم
  بود بھ آسمون چشم دوختھ بود

 
 ،...  بـفھمـدی روزــدیشـا

 
 ...  خــاطـرشبـھ
 
 !  چھ ھا گــذشتماز
 

  ؛ّامــا
 

 !!!!بگذار نداند... داند ی کـھ نـمحال
 

 ”تو“از  ”من“سھم
 

  ستی نعشق
  ،ستیذوق ن                

 ستی ناقیاشت                                
 

  استیانی پای بیلتنگ دھمان
 

  کندی ام موانھی روزھـا دکھ
 

 !رانمی حشبھا
 

*************************** 
 
  ماندی نمچی روز از من ھکی

  ھمیادی یحت
 ...تنھا
 گوشی بازی پسرکدیشا
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 !ابدی بیی کاغذ پاره ھایمی قدی صندوقچھ کی ی گوشھ
 ! موزونی الفاظبا

  از ھر سو خوانده شوندکھ
 ! توشوندیم
 
 

   اشاره دادزی تو آشپزخونھ بھ سفره رو مزی کنار عزرفتم
.  دی کشری شکمم تری بلند شدم زی پھن کردم بسختییرای وسط پزیکیسفره کوچ 

  صورتم درھم رفت
   اومد داخلدی آشپزخونھ رفتم کھ ھمزمان مجبسمت
   رفتم تو آشپزخونھموی نگاھمو ازش دزددوباره

  رونی بود ،بشقاب بھ دست رفت بدهی غذا رو کشزیعز
   نشستمزی تو آشپزخونھ پشت ممنم
   و خودشم نشستدی سفر رو چزجونیعز

 :  زدصدام
   غذا از دھن افتادیای مادر چرا نمدیمھش-

  نمی کنارش بشھوی ی ھمھ دورنی داشتم بعد از ااسترس
  زدی محکم بچھ بھ شدت بھ اضطرابم دامن می ، لگدھاکردی میقراری بدلم
   شدم رفتمبلند

   غرق در فکر کنار سفره نشستھ بوددی کھ شدم مجییرای پزوارد
  انداخت و گفت؛دی بھ من سپس بھ مجی نگاھزجونیعز

   تورو خداادی بس کننیستی بچھ کھ ندیکنی از ھم فرا میشماھا چتونھ چرا ھ-
  گفت ؛دی رفتم ، مجکشونی زده نزدخجالت

   برم بھترهزی ندارم عزیلیمن م-
  گفت؛یزعصبیعز

 .. نی اسممو ببرنی حق ندارگھی درونی بنی خونھ بزارنی کدومتون پا از اکیبخدا -
  نیی پامی سرمونو انداختھردومون

  و بھ غذاش چشم دوختدی بھ صورتش کشی کالفھ دستدیمج
  نمی بشیعنی اشاره زد کھ زیعز

   نشستمدی سفره دورتر از مجگوشھ
 : گذاشت گفتدی برنج رو مقابل مجیکی کوچسی دزیعز

  دی تموم کناروی مسخره بازنی شوھرت ، اشی پنی بشایب-
  با لبخند گفت؛دیمج

  ایگی زور می دارزیعز-
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 نی چھ معنا داره زن و شوھر انقد ازھم دور باشن مخصوصا تو اگمیبلھ کھ زور م-
    کھ زنت دارهیتیوضع

  قاشق غذا گذاشت تد دھنتشو ادامھ داد؛ھی
 یدی مھشیدای عاشق و شی تو کھ ادعا داشتیدر تعجبم چطور تا االن طاقت اورد-
  ،ی واسھ بدست اوردنش خودتو چقد عذاب دادرهی نمادمی،

  دیچی بھ فکر رفت اخماش در ھم پدیمج
 :  دلخور نگامو ازش گرفتم و گفتممنم

   برم خونھخوامی مستی حالم خوب نزیعز-
  گرد شده گفت؛ی چشمازبایعز

 خونھ نی ازنی حق ندارنی نکردی حرفشم نزن تا امشب شما دوتا آشتیغلط کرد-
  دی بررونیب

 رفتمی فرش ور می با پرزای و عصبناراحت
  گفت ؛زیعز

 . نی بشدی پاشو کنار مجگھی داالی.. د  -
  دادی زد اون کار خودشو انجام می حرفزی رو حرف عزشدینم
   خودمو لو بدمدی نبای ولزدی بدلم چنگ مدی تھ دل ذوق نشستن کنار مجاز
 زودتر از ما زی ، با اخم شروع کردم بھ خوردن ، عزکشی اکره رفتم نشستم نزدبا

   بھتره بگم تنھامون گذاشتیعنی و بلند شد رفت دیدست از خوردن کش
 خجالت از کجا سرچشمھ نی چم شده بود ادونمی نمدمیکشی باھاش خجالت میی تنھااز
 ...  دونستمی نمرهیگیم

 قبل از ی خجالتدی مون از من دوباره ھمون مھشیی مدت جدانی اراتی تاثدونمی مفقط
  ازدواجمون ساختھ

   نشستمیشونی رو پیعرق سرد...  کردم خونسرد باشم یسع
  رو برنجم گذاشت و گفت ؛ی با قاشق تکھ گوشتدیمج

  بخور برات خوبھ-
   داشت سر صحبتو باز کردی کنم سعفک
  گفتم ؛مارو

   ندارملی خوام مینم-
 : گفتستادی لحظھ از حرکت اھی
   باھام لج نکن گفتم بخوردیمھش-
  حرص گفتم ؛با
   شدداتی کھ االن پی  ازون موقع کجا بودخوامیمگھ زوره ، نم-
   بشقاب غذارو برداشتم  رفتم طرف آشپزخونھرشی تفاوت بھ نگاه خی گفتم و بنویا

  فتھ بود تو اتاقش رنکھی نبود مثل ازیعز
   بدهی جون بوده تا مارو باھم آشتزی ھمھ نقشھ عزنای ادمی فھماالن
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 تنھا تیعی وضنی حق نداشت منو تو ادی مجی ماجرا من بودم ، ولی مقصر اصلنکھی ابا
  رھا کنھ

   ببخشمشتونمینم
   داشتمازی بھش نشتری بتی موقعنی تو ای از ھر زمانمن
 تی اھممونی زندگندی اتفاق خوشانی بھ ازاشتوی کنار مروی ھمھ چتمی بخاطر وضعدیبا
   نھ بھ غرورشدادیم

   ببخشمشتونمی نمای آسوننی بھ انی کرد بخاطر ھمی مورد کم فکرنی دریلی خدیمج
 جلو راھمو گرفت و تی با عصباندی کھ مجرونی اخمو از آشپزخونھ زدم بی اافھی قبا

 ستادیچشم تو چشمم ا
   عطر تنش منو مست کردی بوختی ری ھرقلبم
   فراموش کنمو خودمو تو آغوشش حل کنمزوی ھمھ چخواستی لحظھ دلم مھر
   نگاه کردمقی تو چشماش دقرتی قدم رفتم عقب با حھی شد کمی نزدیلیخ

  گفت؛دیمج
   تا ھمھ حرفاتو بشنومنجامیامشب ا-

   ازش دور شدمدموی با حرص دستمو کشی گرفت ولدستمو
 : گفتم

   ندارمی معرفت حرفیو بمن بات-
  زد و گفت؛یپوزخند

   معرفتی بگھی می بھ کیھھ ک-
  بغض نگاش کردم گفتم ؛با
 کارم اشتباه بود ھمھ حرفاتو قبول دارم ناخواستھ از اعتمادتت سوءاستفاده دونمیم-

 یجور. ی و دوختیدی از خودم دفاع کنم ، خودت بری وقت نذاشتجیھ..  یکردم ول
 سر یی بالھی بچھ نبود تا االن نی شدم اگھ ازاری بی کھ از زندگیمنو از خودت روند

 .... خودم آورده بودم
 غذا رو برداشتم رفتم تو ی خم شدم و ظرفای کرد رفتم طرف سفره بسختسکوت

  آشپزخونھ
  دی برگردم کھ خوردم بھ مجاومدم

   گفتمو دستمو گذاشتم رو قلبمینییھ
 ومد و گفت؛ اکمی نزددوباره

   منتظرمی چرا ساکت شدگھیبگو د-
  ازش فاصلھ گرفتم و صورتمو چرخوندمی دلخوربا
: 
 

 با خشم از کنارش گذشتم کھ با دستش مانع ستادی گرفتھ بود دوباره جلوم اشی بازامشب
  عبورم شد
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 : چپ نگاش کردم گفتمچپ
  وفتھی برم تا چشمت بھم نیمگھ خودت نخواست-

  گفت؛واری داد بھ دھیک شد تنی غمگچشماش
   عذابم نده داغونمنیشترازی بدیمھش-

 :  خوردم و گفتمبغضمو
  ی کھ بخاطر حفظ غرورت از منو بچت گذشتیی تو ؟؟ توای دمیمن عذابت م-

 : اومد نرمو با احساس زمزمھ کردکمینزد
  من قربون اون بچھ برم-

 اومد بعد از ھفت ماه ری دی لحظھ ھارو داشتم ولنی ای شد چقد ارزوشتری ببغضم
 ...  وجود دارهی بچھ اای اومده منم ھستم ؟؟؟ادشی

  کردم ؛زمزمھ
 بھ بعد ھم تنھا نی بچھ تنھا بودم ازنی من منتظرت نبودم تا االن با ایچرا االن اومد-
 ...  میمونیم

 :  گفتمنی بغض سنگھی ھمراه با سمی خی شد تا بغلم کنھ کھ مانعش شدم با چشماکمینزد
 یدی از چشم خودت دیدی دی جلو دستت بھم بخوره ھر چاین
 : گرفتھ گفتیی از غم نگام کرد و با صدای ھالھ ابا
 ..  نکنغی دلم برات تنگ شده خودتو ازم دری خودخواھیلیخ-
  ،  گرفتمادی از تو نویاره خودخواھم ، ا-

 :  آروم گفتدی بھ موھاش کشی دستیعصب
   گذشتھ رو فراموش کندی مھشایکوتاه ب-

  دادم گفتم ؛ھولش
 درستھ کارم اشتباه بود کنمی میدست از سرم بردار من ھنوز دارم با گذشتھ ھا زندگ-

  ی کھ طردم کننقدی نھ ایول
 : گفتدی کشی پوفکالفھ

 گھی کردم دی گذشتھ ، پس منم سعی وسط ھمھ چارمی گذشتھ رو بخوامی من نمدیمھش-
  ، مونمی ھمھ مدت ازت دور بودم پشنیھم ابھش فکر نکنم تا حاال 

 : و ادامھ داددی کشیآھ
 رو تی اندازه عشق و عالقت بھ منو زندگخواستمیاگھ اونروز بھت گفتم فقط برو م-

  یری میکنی از خدا خواستھ جمع مدونستمیبسنجم نم
 یدونی ،نمی کھ بالفاصلھ ترکم کردی حرف از زبونم بودنی ادنی انقد منتظر شنیعنی

 کارت چقد شکستم و خورد شدم ،اشتباھت انقد بھ روحم ضربھ نزد کھ نیبخاطر ا
 ی برگرده ولدی بازم منتظر موندم با خودم گفتم شای خنجر بھ قلبم زد ، ولنکارتیا

  ی پشت سرتو ھم نگاه نکردیرفت
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 خودمو گرفتم تا ازت می باشم، تصمری بھت دلزده شده بودم بھم حق بده ازت دلگنسبت
 نی کنم و اھتی گرفتم تنبمی با اومدن اسم بچھ نظرم عوض شد ، اما تصمیبشم ولجدا 
   برات الزم بودییجدا
 :  گفتمدمی کشیقی عمنفس

  خوامی مشھی ھمی براویی جدانی قبول دارم اھمویمن تنب-
 امدم دستاشو دو طرفم کمی بھ کمد نزددمی برداشت از پشت چسبزی خشم بطرفم خبا

 : دی غرتیبانقرار داد و با عص
   دندوناتو تو دھنت خورد کنمی چھ جورنی بزن ببیی حرف از جداگھی دفعھ دھی-

 برام سخت و دی از مجیی تو خوابم ھم جدای ،حتدمی نددوی مجی رونی تا حاال ادمیترس
  یداری قابل تحمل بود چھ برسھ تو بریغ
  ، و قرمزشی شدم تو نگاه عصبرهی ترس خبا
 :  گفتمیفی ضعی صدابا
  نمتی ببخوامینم-
   نگاش تو نگام دوختھ شدی ناباوربا

   زدشو تحمل کنمرتی نگاه حگھی دتونستمی نمنیی انداختم پاسرمو
 نکھی مچ دستمو محکم گرفتو مانعم شد ھمی ولرمی ھولش دادم ازش فاصلھ بگاروم

  د لبام مانع اعتراضم شیسرمو بلند کردم تا اعتراض کنم با گذاشتن لباش رو
 ...  شھی نمرابی سای زودنی و بھ ادهی کھ تازه بھ اب رسی مثل تشنھ ادیبوسی مقیعم

 .. شدمی مشیشروی مانع پدی شدم ، باگرم
  می ھردومون از ھم فاصلھ گرفتزجونی عزی صدادنی با شنھوی
  نیخدارو شکر ھر دوتون سر عقل اومد-

   رو لباش بودی بدجنسلبخند
  رونی رفت بدوی بھ موھاش کشی کالفھ دستدیمج
   شرم داشتمزجونی از نگاه کردن بھ عزنیی خجالت زده سرمو انداختم پامنم
  با خنده گفت؛زجونیعز

 .  بودیخجالت نداره دخترم بوسھ دلتنگ-
  ادامھ داد؛سپس

   شدت داشتتونی دلتنگیلی خنکھیمثل ا-
 : خجالت لب بھ اعتراض گشودمبا
 دی کنادی داغشو زازی پی حاال شما ھزجونیعععع عز-

 : اب قورتش داد گفتوانی لھی قرصشو انداخت تو دھنشو با زیعز
  حاال برو بخواب منتظرش نزار-
  گرد شده گفتم؛ی چشمابا
   ؟؟؟؟منتظرش نزارم ، عمرا برم بخوابم کنارشدمی شنیجاااااانم چ-

  قاطعانھ گفت؛زیعز
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   حرف منو قبول نکنی ، جرات داریریچرا م-
  گفتم ؛ی دلخوربا
  ، ؟؟یدیچرا ھمش طرف مج...  نده ری ، گکنمی خواھش مزیعز-
 چی افتاده رو بردارم ، از خودتون کھ ھنتونی کھ بی فاصلھ اخوامی مستمی ندیطرف مج-
   مجبور شدم دست بکار شم ، االنم وقتو ھدر نده برو تا بچم دق نکردهشھی گرم نمیآب

 . اطیضطرب رفتم تو ح و مآشفتھ
 پشھ ی بالش دونفره رو تخت کنار حوض پھن کرده بود حتھی با ی رختخوابزجونیعز

  بند ھم بستھ بود
 خنگ تا صبح ی رختخواب نرم و ھوانی ای داشت تو آغوش عشقت روی لذتچھ

  وسوسھ آغوشش بھ دلم چنگ زد...  یبخواب
 ی تقاص بدیبا. تشنھ نگھ دارم دوی گرفتم مجمیاما تصم.  رو لبم نشست ی کمرنگلبخند
 ھی بھم دنی رسی برادی بازارمی نمارشی خودمو در اختی آسوننی پس بده ،بھ ااشویتفاوت

 یی جدانی حقشھ بھ قول خودش ای سنگدل شدم ، ولیلی خدونمیم. بکشھ یکوچولو سخت
 ... الزمھ

مرتب کردن در حال .  بلندمو باز کردم ی بندو کنار زدم نشستم رو جام موھاپشھ
   شددای سرو کلش پدیموھام بودم کھ مج

   لباسش تا آخر باز بودی معمول دکمھ ھاطبق
   از شکمش پر زدم بھ گذشتھ ھای ستبرو قسمتنھی سدنی دبا

 دی ،مجزاشتمی و شکمش مھر لبامو بجا منھی آغشتھ بھ رژ قرمز رو سی کھ با لبایروز
  دیخندیلم داده بود و بھ کارام م

 .. زاشتمی رژ بدست کنارش نشستھ  و مھر لبامو رو باال تنش ممنم
 اومد کنارم لباسشو در دی ، مجی کنونتیبرگشتم بھ موقع.   دمی خاطراتم دست کشاز

   طرفھیاورد پرت کرد 
   تپش قلبم شدت گرفتھ بودی نگاش نکنم ولکردمی میسع

 .  خواب بود برامھی االن کنارشم مثل شدی باورم نماصلن
 و دونستی خدا می نگاه سرکشمو گرفتم ولی جلوی کردم خونسرد باشم بھ سختیسع
  ،دلم
  دیکوبی منمی وار خودشو بھ قفسھ سوانھی دقلبم
   بچھ ھم شروع کرد بھ ملق زدنادی زجانی شدت ھاز

   رو خودم احساس کردمدوی مجرهی رو لبم نشست نگاه خی رنگلبخندکم
   دستشو گذاشت رو شکممھوی شد زی خمی ندیمج
 گرمش بھ گردنم اصابت ی اومد نفساکمی نزدیلی خوردم خی تکونھی حرکتش نیاز
  کردیم

  ، قلبم رفت رو دور ھزارتپش
  کردی تنم مور مور متموم
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   دستمو گرفت منو بطرف خودش برگردونددی مجی کردم خودمو عقب بکشم ولیسع
 : شد و گفتقی چشمام دقتو
  احساس کنم بچھ رو خوامیم-

   نشست ، کمکم کرد دراز بکشممیشونی ، عرق شرم رو پختی ری ھردلم
 شده بود ،چشماش برق رهی بھم خی کنارم نشست با لبخند مھربوندی مجدمی پشت خواببھ

 داشت ، دستشو گذاشت رو شکمم ، بچھ درست در قسمت راست شکمم مچالھ یخاص
  شده بود ھمونجا در حال ملق زدن بود

  تر شدقی کردم فک کنم احساسش کرد چون لبخندش عمتیبھ ھمون قسمت ھدا دستشو
 . 

  ، کنارم باشھدی مجکھی ،روزدمی بھ آرزوم رسبالخره
 کشھی مشی با پا پزنھی رو داشتم کھ با دست پس می اون ادماحساس

: 
 
بلند شد رفت ،رفتنشو تماشا .  ختی بود کھ حالش بھم ری غرق در چھ فکردونمینم

   و پشتمو بھش کردمدمی بھ پھلو چرخی چش شد منم بھ آرومھویکردم ،
 بدست حوض رو دور زد و پشت گاری برگشتم نگاش کردم ، ساوردمی طاقت نبالخره

  بھ من نشت لب حوض
   شدرهی و بھ اسمون خگرفتی سرھم  کام مپشت

 ییا تو دلم غوغی توجھ بھش بخوابم ولی کردم بیسع.  دونستمی نمشوی آشفتگنی الیدل
 ...  طعم آغوشش محروم بودمدنیبپا بود حاال کھ کنارم بود بازم از چش

 اری پچ پچ ھوشی ،چشامو رو ھم فشردم ،کم کم چشام گرم شد کھ با صدادمی کشیآھ
  شدم
   نشستھ بود و ھر دو در حال حرف زدن بودندی جون کنار مجزیعز
 حرف زدنشون رو اعصاب ی صدای کردم دوباره بخوابم ولی سعومدی خوابم میلیخ

  بود
   نشستم با حرص بھشون نگاه کردماروم
  با لبخند گفت؛دی برگشت منو دزیعز

 خانم خواب الود خوب شد فرستادمتا ؟؟؟-
   حس کردمدوی نگاه مجینیسنگ

 گفتم؛
   خوابم گرفتدمیخب رختخوابو د-

 اشاره داد  ھمدی کھ ھمراش بود رو آورد گذاشت جلوم بھ مجی اوهی ظرف مزجونیعز
 . ادیتاب
   شد کنارم نشستکمی سست نزدی با قدمھادیمج

   جون ھم بھمون ملحق شدزی عزخود
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   ھنوز تو فکر بوددیمج
 : گفتزجونیعز

 سنگاتونو از ھم وا نجای انییای ، من از شما دوتا خواستم بیچتھ پسرم چرا انقد ساکت-
 ، بحث دی ببرنی بوجود اومده از بنتونی بی کدورتای نھی اگھ کدی و حرفاتونو بزندیکن

 از ھم نکھی کنھ ، نھ انتریری شتونوی زندگادی کھ قرار بی اون تو راھنی وھمچتونھیزندگ
 گاری ھم اونورتر خودشو تو دود سیکی گوشھ بخوابھ ھی تفاوت یب کدومتونی دیوا بر

  ، خفھ کنھ
 . میدادی گوش مزی عزیحتای مون ساکت و صامت بھ نصھردو
 : ادامھ دادی با لبخند بدجنسزی عزسپس

 کنم ری تعبی تو آشپزخونھ رو بھ چنیشی پس اون بوسھ اتنی کردیمن فک کردم اشت-
 ؟؟؟

 مھی لبخند نصفھ نھی گرد شد ھجوم خون رو تو صورتم احساس کردم شرمزده چشام
 زی بھ عزی جذابشخندی زده بود با نھی تککھی در حالدی مجیول.  دادم زجونی عزلیتحو

   شدرهیخ
 : با خنده گفتزجونیعز

اگھ تا حاال مادر .  تونی سرخونھ زندگدی بردی آدم پاشنی اھیخب نگاه کردنتون چ-
 دخالت کنن تونی تو مسائل شخصخواستنی نمنکھی بھتون نگفتن بخاطر ایزیپدراتون چ

 دونستمی بھ دخالت ما ندارن ،نمیازی خودشون عاقل و بالغن ننایبا خودشون گفتن کھ ا
 ھر ادی فردا بچتون منی بخودتون بدی تکونھین ، بابا ی باشتی احساس و کم ظرفینقد با

  خوادیدوتونو باھم م
 و حفظ غرورمون ی بخاطر لج و لجبازگفتی جون راست مزی فکر فرو رفتم عزبھ

  می گرفتدهیوجود بچھ رو ناد
  سپس آروم گفت؛دی برد بو کششینی برداشت بطرف بیبی سدیمج

   خونھ باشھدی بادی گرفتم فردا مھشمیمن تصم-
 کرد حاال ھم بدون رونمی بری با تحقرهی نمادمی زده نگاش کردم چقد زورگوئھ ،تعجب

   گرفتھموی تصمنینظر من ا
  حرص رو کردم بھش گفتم ؛با
  ی گرفتمی تصمخودی بامی من نمرینخ-

 .  شدرهی بھم خرتی با حدیمج
 :نش گفت دستشو مشت کرد گذاشت جلو دھزجونیعز

   حرفام برات مھم نبودیعنی ی شروع کردوی باز لج و لجبازدیاااوا خاک عالم ، مھش-
  گفتم ؛تی جون با جدزی کردم طرف عزرو

 لی دلنی ای ، ولزارمی جون من بھ گفتھ ھاتون احترام مزی شما درست عزیحرفا-
   خواستن ھمون بشھدی اقا مجی ھر چشھینم

  ادامھ دادم؛ی کردم طرفش با دلخوررو
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 خونھ باشم ، من قبول دی کنھ و ھر موقع ھم اراده کنھ بارونمیھر وقت دلش بخواد ب-
 کنھ ،ھر وقت خودم دلم لی کھ دوست ندارم بھم تحموی بھ اجبار کارتونھی نمیندارم ،کس

  ،گردمیخواست برم
ض  کھ تو دستش بود رو پرت کرد تو حویبی نگام کرد سی با خشم کنترل شده ادیمج

  گفت ؛بستی دکمھ ھاشو مکھی درحالدیلباسشو پوش
 ی ھر وقت دوست داشتکنمی نملی بزور بھت تحموی من کارلتھی خب ھرجور میلیخ-
   در خونھ بروت بازهایب
  گفت؛زجونی برداشت رو کرد طرف عزشوی گفت گوشنویا
  ری دفتر باشم شب بخدی صبح زود بارمیمن م-
  دی توجھ بھم از کنارمون گذشت رفت و درو محکم بھم کوبیب
   موندمرهی بھ در بستھ خی ظاھری خونسردبا

  بطرفم نگاه کردو گفت؛زدلخوریعز
 لگد ی ، چرا انقد با لج و لجبازی خراب کردزوی ھمھ چی زدیخوب شد راحت شد-

  ، ی عاقل بشیخوای می دختر، کیزنیبھ بختت م
 :  گفتمزی تفاوت بھ عزی بختمی طرف شونم رھی موھامو

 ی کارو کردم حقشھ ھنوز اون رفتارشو فراموش نکردم کھ چجورنیاتفاقا بھتر-
  یچمدونو پرت کرد جلو پام گفت ھر

  تاسف تکون داد گفت؛ی از روی نگام کردو سرخانھی توبزیعز
 یدونی خودتم خوب م،ی ، چطور دلت اومد اون حرفو بزنی احساس شدی بیلیخ-

  یدی رو تو چشاش ندیمونی ، مگھ پشی خودت بودیمقصر اصل
 ی نشده دلتنگش شدم ولیزی ھنوزم دوسش دارم، ھنوز چدونمی خوب مرویچرا ھمھ چ-
 رھا کرد تی مخصوصا بخاطر دوستش منو تو اون وضعکنھی کنم دلم قبول نمکاریچ

   بھم زدیرفت ،با اون کارش  ضربھ بد
  بلند شد زمزمھ کرد؛نی رو برداشت در حوهی ظرف مدی کشی پوفزجونیعز

   کنھریخدا آخرو عاقبت شما دوتا رو بخ-
 بود ی خودخواھدونمی شد منی تو خودم رفتم بغض گلوم سنگزجونی از رفتن عزبعد
 رهی بگمی بجام تصمدی مجدمی اجازه نمیول
 
 

 بالخره زجونی و التماس از عزادی زیی اونشب رفتم خونھ ، البتھ بعد از دلجویفردا
   خونھ شدمیراھ
   کردمفی براش تعرزوی منو بھ حرف گرفت منم ھمھ چسی مھددمی رسنکھیھم
   از تاسف تکون داد و رفتی حرفام پنچر شد ، با حرص سردنی شناز

   لباسم رفتم آشپزخونھضی بعد از تعوالی خی بمنم
  م کنار مامان نشستختمی خودم ری برایی فنجون چاھی خوردن بود یی در حال چامامان
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  خورد گفت؛شویی قلوپ از چاھی مامان
   مونا منتظرت بوددنی سر برو دھی یاگھ امروز تونست-
 مارستانھ؟؟؟یھنوزم ب-
  ، سر بھش بزنھیاره ، -

  زد گفت ؛ی لبخندبعد
  ،  داره ماشاال انقد نازو تپلھ کھ نگوی چھ بچھ اینی ببدیبا-

 لحظھ دختر خودمو تو بغلم تجسم کردم لبخندم ھی ، دی پوستم خزری زیبی عجشوق
   شدقتریعم

  گفت ؛دی کھ لبخندمو دمامان
  ؟یخندی میبھ چ-
  چونم و رو بھ مامان گفتم ؛ری دستمو زدم زی خوشحالبا
  ادی دخترم زودتر بخوادی دلم میلی صبر کنم مامان ختونمی نمگھید-

  گفت؛ی با مھربونمامان
  ، پاره و تخسشی مامان کوچولو صبر داشتھ باش ، مطمئنم مثل خودت اتادیم-

       کردی تموم وجودمو غرق خوشحالدنشی و بھ آغوش کشدنی شوق ددمیخند
   مونادنی دمی رفتسی غروب بود کھ ھمراه مھدکینزد

 .  کردیی بھ طرف اتاق مونا مارو راھنمادی در مارو دی جلوزنعمو
 . دادن بھ بچھ بودری درحال شدمیردم مونارو د در اتاقو باز کیوقت

 دستھ گلو گذاشتم رو پاش و می بطرفش رفتی گل از گلش شکفت با خوشحالدنمونیبا د 
 : گفتسیبچھ رو با شوق ازش گرفنتم مھد

   بچھ رویچھ خبرتھ کشت_
 چسبوندم بھ گونھ ربنوی اون موجود کوچک شفی توجھ بھ اون دو گونھ نرمو لطیب

  خودم با عشق توآغوشم آروم فردمش
  با لبخند گفت؛مونا

  دی جنبری دشدی کاش زودتر داداشم دست بکار میا_
 : چپ چپ نگاش کردم گفتم. دی خندزی رزی رسیمھد

  ؟؟یشیتو آدم نم_
  ابرو انداخت باال گفت نوووووچی با بدجنسمونا
 : با ذوق گفتسیمھد
  ی مردم از چشم انتظارگھی داری خالھ رو ب زود باش خوشملدیمھش
 : رو تو بغلم جابجا کردم گفتمبچھ

  شدمی االن دست بکار منیاگھ دست خودم بود ھم_
   با لبخند مھربونش وارد شدزنعمو
 : کنارم گفتنشست

 . شمی نازش جمع می نی و ندی دور مھشیٕان شاهللا دفعھ بعد ھمگ_
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   رفتیلی ویلی دلم قتھ
 : گفتمونا

  ی بدتابی بھ خر تنکھی کرده مثل ای چھ ذوقنیبب_
 :  حرص گفتمبا
  تی تربیب_

 : گفتدی خنده زنعمو لبشو جوری زد زسیمھد
  مونا خجالت بکش_

   با دستھ گل وارد شدزجونی در باز شد عزنی حنی ادر
  می گفتکی بھ مونا تبرموی بچھ رو دست بھ دستمون چرخوندی از سالم احوالپرسبعد
   من کنار مونا موندمھی از رفتن بقبعد
  شدمی نمری و بغل کردن بچھ سدنی داز
 :  کردم طرف مونا گفتمرو
  دخترت کجاست ؟؟؟یراست_
 رو یدست. ِ منتظر داداشش یلی دلم براش تنگ شده بچم خیلی مادربزرگشھ خشیپ_

 :  گفتمدمیشکم برآمدم کش
  تحمل کنم ؟؟تونمی چطوره بنظرت ممانی درد زانمیحاال بگو بب_

 : گفتیفی ضعی لم داد صورتش درھم رفت با صدااروم
 . یایمطمئن باش از پسش برم_
  خداکنھ_

  می بھ در ھر دومون بسمتش برگشتی تقھ ای صدادنیباشن
   وارد شدی لبخندمچھی با ندی باز شد مجدر

   شدم سالم دادمدستپاچھ
 : و گفتدی بوسشویشونی طرف مونا رفت خم شد پی با خوشحالدیمج
  ،؟زمی عزی مونا خوبیچطور_
  یخوبم داداش تو خوب_
  کجاست اون پدر سوختھ. اره خوبم _

 گرفت دهی منو نادینجوری انکھی بھ صحنھ روبروم نگاه کردم دلم شکست توقع انیغمگ
   رو ازش داشتھ باشمنی بدتر از ای تحمل رفتارادی خودم بود پس باریرو داشتم تقص

 : سرد گفتیلی رو کرد بسمتم خدی ،مجداشتی مونا بچھ رو اروم برمنکھی انیح
   خانم لجبازیتو چطور_
 : فقط خودش بشنوه گفتمکھی قھر رومو ازش گرفتم اروم طوری حالتبا
  ستیبتو مربوط ن_
   دادی جادیمونا بچھ رو تو بغل مج. رو لبش شکل گرفت یشخندین

 : گفتدی بچھ رو بوسی با خوشحالدیمج
  ، اال چقد تپلھ پدرسوختھماش_
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 :مونا ھولزده گفت.  بچھ رو انداخت باال سپس
   بچموی کشتفتھی داداش منیییییھ_

 :  با خنده گفتدیمج
  پوستش کلفت باشھدی عادت کنھ پسر بادیولش کن با_

 :  لب گفتمری زاروم
  ششششششیا

 دست بردار دی مجی ولزدی کردن بچھ بود مونا ھم مدام غر متی ھنوز در حال اذدیمج
 : گفتینبود مونا حرص

  ارمی بالرو سر دخترت منیمطمئن باش ھم_
 : کرد گفتزی چشماشو ردیمج
  ستادهی برو باباش مثل کوه جلوت واکشی نزدیتو جرات دار_
  اوھوووووووو_

 : رو کرد بسمتم گفتسپس
   دارهی جذابیخوشبحال دخترت عجب بابا_

 کردی لحظھ ھم بچھ رو رھا نمھی دیمج.  رو لبم نشست ی لبخند کمرنگدی مجدی از ددور
 .  انقد عاشق بچستدونستمینم

 : بھ ساعتش انداخت و گفتی نگاھدیمج
   دارمی تولھ رو من برم کار مھمنی اری بگایب_

 شدم بھ رهی خرونی بھ بنھی دست بھ سدی تفاوت بھ مجی شدم رفتم کنار پنجره ببلند
 : بود مونا گفتدی مجشیواسم پ تموم حیظاھر خونسرد بودم ول

   مثالی داری وقت شب چھ کار مھمنیا_
  گھیبماند د_

 .   گفتنوی کردن من اتی بخاطر اذدونمی گرفت محرصم
 درست دی حس کردم تا اومدم برگردم مجکمی تنشو نزدی لحظھ گرماھی کردم یپوف

  ستادیمقابلم ا
وسوسھ آغوشش منو از پا . چشما بشم نی رام ادی مھربونش نبای دوختم تو چشمانگامو

 : در اورده بود کنار گوشم زمزمھ کرد
 
  شدای کھ دری و من ماندم و چشمی رفتتو
 
 

  کھ رسوا شدی دلواپس قلبدلواپسم
 
 
  خواستم حاشا کنم عشق تورا آن شبیم
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  تو مشت دلم وا شدشی و پدی چکاشکم

 
 
 شدن تو رهی تحمل خگھی خوش حالت و لبخند جذابش ضعف رفت ، دی چشمایدلم برا 

   از چشام بخونھمویچشماشو در اون لحظھ نداشتم ھر آن امکان داشت شدت دلتنگ
 چشمامو بستم نفس دیلرزی صورتمو چرخوندم طرف پنجره ، دست و دلم میلی می ببا

  دمی کشیقیعم
  کردی لبخند جذابش نگام ممچھی با ھمون نھنوزم

 رو کرد روی بوسھ اش رو گونم دلمو زی شد چشام ھنوز بستھ بود گرمکترمی قدم نزدھی
 عقب قی عمی سمتش با لبخنددمی حرکش بالفاصلھ چرخنیو قلبمو منقلب ، با تعجب از

 .  باال برد و ازم فاصلھ گرفتیرفت و دستشو بھ نشونھ خداحافظ
   بروم زدی داری لبخند معنی با بدجنسمونا
 ...  کرد رفت و دلمو با خودش بردیحافظ خدادیمج

 : گفتسیمونا با ھمون لبخند خب. موندم رهی بھ در بستھ خمات
 .  خوشم اومددیکنی عمل می پوستری وگرنھ زنیینبابا شما بھ ظاھر از ھم جدا_

 از عشقم ری غی اگھی دزی بھ چخواستی بودم دلم نمشی پقھی تو ھمو خلسھ چن دقھنوز
 . و حرارتش فکر کنم

 و از سوختی گونم می بوسش روی نشستم لب تخت ھنوزم جای و کرختی سستبا
 ... شدیحرارتش قلبم و تموم وجودم گرم م

 : ادامھ دادمونا
  ، ی بوس بود حاال تو ھم شورشو در آوردھی تو کما ؟؟بابا ی رفتشدیچ_
 :  دادم بھ تخت با لبخند گفتمھیتک
 . گھی بکپ دری بگای سرت عمل شدری خینزیچقد فک م_
 ، ی ، چشمت دراد از تو ھم سرحالترم ،فعال کھ شما استراحت الزمشششششیچ_

 دونستمینم. ی رو بھ موتکنھی فکر منھی ببافھی قنی تورو با ای بدجور ، ھرکدهیرنگت پر
 ...  بخواددی بھ حالت کھ مجی کھ ، وای رفتنی بوس از بھی ، با ی جنبھ ایانقد ب

 پشت سرهی خوادی دستمو گذاشتم رو دھنش ، اگھ اجازه حرف زدن بھش بدم مبالفاصلھ
 . سرم ھم فک بزنھ

 .  استراحت بدهکمی فکت نی ، بسھ بابا تو رو خدا بھ اسسسسسییییییییھ_
 . رو ازش گرفتم دوباره قلبم نسبت بھش سرشار از عشق و محبت شدبچھ
 :  و گفتدی دراز کشمونا

 .  چرت بزنمھیپس حواست بھش باشھ من _
   من ھستمادیتو بکپ فعال تا زنعمو ب_
  ،ی نرخبری بیخبر مرگت رفت_
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 . اوردی رقمھ کم نمچی گرفت مونا ھخندم
 :  رو سرش و گفتمدمی بگھ مالفھ رو کشیزی خواست چتا
 بخوااااااب_

 انداختم تو حموم ، بالفاصلھ لباسامو کندم خودمو. خونھ دمی رسحالی خستھ و ببالخره
   سرحال شدمکمی گرفتم و ی دوش طوالنھی

 بابا خونھ بود نکھی ازیولو بود با خوشحال tv ی کاناپھ جلوی بابا رونیی پارفتم
   رفتم سالم دادم ونشستمکشینزد
 : جمع و جور نشست و گفتبابا
 . بابای خوبنمی ماھت دختر نازنیسالم برو_
  ، ممنوووون باباجون_
 : دمی پرسی حوصلھ بود با نگرانی پکرو بیلی موندم خرهی صورت بابا خبھ
  نییای شده اشفتھ بنظر میزیبابا چ_

 : گفتدی کشی اھبابا
   دخترمستی نیزیچ_
 .  کرده کھ بابا اشفتھ ستی کارھی ی لعنتاری فکر فرو رفتم حتما باز اون مازبھ

 نھ ، تو ای راز بابا بھش بگم ندیدودل بودم در مورد فھم. ھنوزم غرق فکر بود بابا
چطور خودمو تبرئھ کنم کھ !!  کردم اگھ بابا ازم ناراحت بشھ ری گی بدیدوراھ

 ... کنھی کھ فکر مستیمنظورم اونجور ن
 :  و با دلھره گفتمای دلو زدم بھ دربالخره

  بابا_
  جانم_

 :  دھنمو قورت دادم گفتماب
 ی ولنیشی بھتون بگم ازم دلخور موامخی کھ االن می موضوعنی در مورد ادونمیم_

 .. خواستمی نمدیباور کن
 :  ، با تعجب نگام کرد و اروم گفتبابا
  ؟؟؟ھی منظورت چی بگیخوای میچ_

 : محکم بستم و باز کردم با ترس گفتچشامو
  دونمی مھی در مورد ھانزویمن ھمھ چ_

  نی از دستش سر خورد افتاد رو زمونیزی وا رفت ، چشماش گشاد شد کنترل تلوبابا
 : گرفتھ گفتی و با صدادی کشی و اھشی جوگندمی موھای برد الدستشو

  ی کردبمینگو کھ تعق_
 :  ترس و استرس گفتمبا
 تحمل  از دست دادن ی کارم اشتباه بوده ولدونمیم.. دخالت کنم خواستمیبخدا نم_

 . خانوادمو نداشتم
 : تم گفنیی سرمو انداختم پاشرمنده
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   کارم اشتباه بودخوامیباباجون معذرت م_
 : کرد و گفتی پوفبابا
   ام باخبره؟؟؟ی اگھیبجز تو کس د_

 :  گفتمتند
  سی فقط منو مھدچکسیھ_

 : بابا گشاد شد و با حرص گفتیچشما
 ؟؟؟؟! مثال مامانتستی نی اگھی کس دیمطمئن_
   خبر ندارهی اگھی جز ما دو نفر کس ددیمطمئن باش.... نھ نننھ _

 : زد گفتھی تکبابا
  ، مونھی پشت ابر نمچوقتی ماه ھدونستمیم_

 :  گفتمانھیدلجو
 نی اشھیباورتون نم.  ی ھستیی قربون دل پاک و بزرگت برم کھ انقد خداییبابا_
 بھم نشون داد واقعا اگھ باھاش اون مالقات رو ھی شما رو ھانیبای پاک و زرتیس

 . بردمی نمی پاکتون پنداشتم ھرگز بھ عظمت وجودت
 :  نگام کرد گفتوسانھی مابابا
  یشناختی ماجرا پدرتو نمنی تل قبل از ایعنی_
  بالمی دارم می پدرنیمن بخودم کھ ھمچ. با روح بزرگتون آشنا شدم گمی دارم مییبابا_

 : گرفتھ گفتی موند با صدارهی خی نقطھ نامعلومھی بھ بابا
 از رضا دورش کنم دی کردم بادای پھی خونھ واسھ ھانھی ، ختھی بھم ریلیاوضاع خ_

 . شھیداره دردسر ساز م
 بھ روح و جسم دخترت زده ی چھ لطمھ بزرگی دردسر ساز شده پدر من اگھ بفھماره

 . یشینابود م
 :  بلند شد گفتبابا
 ی زندگی نحسشو از روھی سای چطوردونمی نمی واسھ رضا بکنم ولی فکرھی دیبا_

  دور کنمارهچیاون دختر ب
 موندم بھ رفتن بابا رو تماشا کردم ، ازون روز رهی خی نقطھ نامعلومھی بھ متفکر

 . ارهی از پا درش بسیھراس دارم غم مھد
 .... مونھی پشت ابر نمچوقتی گفتھ خود بابا ، ماه ھبقول

 
**********          

 تمی وضعنی از ازی ھنوز رو دنده لج بودم ، ولگذشتیروزا بسرعت برق و باد م    
 ، امیِ منتظرم چرا کوتاه نمدی تو حسرت داشتنش بسوزم حاال کھ مجیخستھ شدم تا ک

 نیِ اخرم ای چون ماھاگفتی درد داشتم مامان میلی روزا خنی رو تخت ادمیدراز کش
 .. ھیعیدردا طب

 ..  کردم بخوابمی تنبل شدم خودمو تو تختم جمع و جور کردم و سعیلیخ
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 لحظھ ھی بودم ، ادی ازون فاصلھ زرونی بی برج بزرگ در حال تماشاھی پنجره جلو

 ی شد دستقی تو بغلم لبخندم عمکی بچھ کوچھی دنی شد با دنیاحساس کردم بغلم سنگ
 نی زمھوی افتاد تو دلم  بی عجی شکمم نبود ترسی از برامدگی خبردمیرو شکمم کش

 ھا شھی پنجره اصابت کردم تموم شبھ  بھ عقب پرت شدم ودنیشروع کرد بھ لرز
 اومدو منو ازون پرتگاه نجات داد برگشتم با ی رو سرو صورتم دستختیشکست و ر

 بود  ی ازم دور شد خون از صورتو بدنش جاردمی ددوی مجی صورت خونرتیح
 با ھمون صورت دی مجی و صدا زدم ولدی زدمو مجغیترس و وحشت بھم غلبھ کرد ج

 و صداش دمی کشادی زدمو فرغی  جنییاصلھ بلند پرت کرد پاف  خودشو از اونیخون
  زدم
 ی شدم کھ با صداحالی تو وجودم نموند سست و بی رمق و توانگھی دزدمی ھق مھق

  دمی از خواب پرزدیمامانم کھ بلند صدام م
 با زدی قلبم تند تند مدمی کشسمی خی بھ چشمای صورتم غرق عرق بود دستتموم

 شدم ھنوزم تو شک رهیان مامان کھ بھم زل زده بود خاضطراب بھ صورت نگر
  شدی از جلو چشمام دور نمدی مجنی صورت خونیخوابم بود لحظھ ا

   و استرس بدلم چنگ انداختدلشوره
 : اروم تکونم داد گفتمامان

 ؟یکنی مھی چرا گری خوب؟؟؟؟یدی مادر خواب بد ددیمھش_
 

   نبودقتی و حقدمی خوشبختانھ خواب ددمی کشیقی عمنفس
   زدم بھ تاج تختھی اسوده خاطر تکدهی رو شکمم کشیدست

 : گفتمامان
  اشکتو در اورده ؟؟؟ینجوری بود کھ ای ؟؟؟ چھ خوابیبھتر
 . لرزهی ناخداگاه دلم مشی آورادی از دمی بصورتم کشیدست
 :  کردم گفتمیپوف
 احساس نیی خودشو از پنجره انداخت پاھی خوندی تموم سرو صورت مجدمیخواب د_

  کردمی مھی گرنی از دستش دادم بخاطر ھمشھی ھمیکردم برا
 : مھربون گفتمامان

  ی بھ صورتت بزن سرحال بشی آبھی پاشو زمیبد بھ دلت راه نده عز_
  ھی بقشی پنیی بھ صورتم زدم و رفتم پای آبھی از رفتن مامان  بعد
  شدمی میعصبان داشتم کم کم از خودم گھی بود ، ددنی دلمی در حال فسیمھد
 دارم اونوقت ھنوز خونھ بابام ولوم ، ھمونجا با خودم ی احمقم کھ خودم خونھ زندگچقد

   فرصت برگردم خونھ خودمنی گرفتم تو اولمیتصم
   انقد نگرانش باشمستی الزم نگھی و دکنمی و حسش منمیبی مدوی ھر روز مجحداقل
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 زدی بود دلم شور مدی حواسم پرت مجی بود ولونیزی ، چشمم بھ تلوسی کنار مھدنشستم
  ، باز شد بابا اومد داخلی، تو خودم غرق بودم کھ در ورود

 .  رفت اشپزخونھراستی جواب داد و ی ، بابا با مھربونمی دومون سالم دادھر
   تعجب رفتن بابا تا اشپزخونھ رو دنبالرامبا
 

 کھ بابا رو  ھیھم چ بفھمم اون موضوع مدی سرپوش بزارم بامی رو کنجکاونتونستم
   کشوند آشپزخونھراستی

 کھ رنگ بھ رو دمی قدم گذاشتم داخل مامانو دنکھی بلند شدم بسمت اشپزخونھ ھماروم
   متوجھ من شدھوینداشت با اضطراب رو بھ بابا بود کھ 

 : رو صورتش نشوند گفتی لبخند ساختگھی بالفاصلھ
  یخواستی میزیجانم مامان چ_

  زی موھاشو نشست پشت می الدی کشی کالفھ دستدیت منو د ھولزده برگشبابا
 :  گفتمی لرزونی شد با صداشتری بدلشورم

  دیرونی شده ؟؟؟؟چرا انقد اشفتھ و حیزیچ_
   ناراحت کنار بابا نشستزوی دستمال دستشو انداخت رو ممامان
 شمی دلواپس مشتری بروننی و حنی غمگنای کھ انجوری اشدی مشتری لحظھ بھ لحظھ بدلھرم

   افتادهی چھ اتفاقیعنی
 : گرفتھ گفتیی با صدابابا
   دخترمنی بشایب_

   نشستم کنارشونحالی و بسست
 : ادامھ دادبابا
  ، دهی رخ می سوزشی ، آتشھی و چن نفر ناشناس تو دفترشون دعوا مدی مجنی بشبید_
 اون یعنی زدی دلم شور نمی پس الکشدی چشم دوختم بھ دھن بابا   ،باورم نمرتی حبا

 .   علت نبودی بدمی کھ دیخواب
 :  لرزون گفتمیی صدابا
  حالش خوبھ ؟دی مجنیبابا تو رو خدا فقط راستشو بھم بگ_

 : گفتی بھم انداختن بابا با کالفگی و بابا نگاه کوتاھمامان
 ...  نھ بابا جان خدارو شکر خوبھ فقط_
 : بزنم مامان گفتی خواستم حرفتا
 دوی و مجدنی کھ  مردم بھ موقع رسمی تو خودتو ناراحت نکن خدارو شکر کنزمیعز_

  از اون مخمصھ نجات دادن چون تنھا بود و اونا چند نفر
 : اضطراب گفتمبا
 ؟؟؟؟؟...!!! یفقط چ_

 : گفتتی با جدبابا
   بود امروز غروب مرخص شدمارستانی بشبی فقط چاقو خورده از دیچیھ_
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 دستمو گذاشتم رو قلبم ، سوزش ستادی از زبون بابا قلبم از حرکت ا اسم چاقودنی شنبا
   جلو چشام زنده شددی مجنی لحظھ صورت خونھیاشکو تو چشمام احساس کردم ، 

 : گفتانھی مامان کنارم نشست دلجوداد،ی گلومو فشار می بدبغض
بخدا .  زمی عزستی نکن برات خوب نتینگران نباش دخترم حالش خوبھ ، خودتو اذ_

  راحتالتیخوبھ االن خونھ ست خ
 : پاک کردم و بلند شدم رفتم ، مامان دنبالم اومد و ھراسان گفتعی سراشکام

  ، عجلھ دختر آرومترنیکجا با ا_
 ..  آماده شم برم خونھخوامی بغض گفتم مبا
 .  گفتمو رفتم بسمت اتاقمنویا

  ، ر برم کنارش ھر چھ زودتدی بازمی و اشک برنمی بشنجای اتونستمینم
 شبویتموم د. سرش و اون بالرو سرش آوردن ختنی چاقو خورده ، چند نفر ردیمج

 ....  نشستمنجای االیخی و من بدهی بودم ، عشقم انقد درد کشخبری بوده و من بمارستانیب
 ، گفتن عشقم از زبون خودم احساس انزجار بھم دست دادبا
 رو دنده روزیم ، ھھ عشقم ، چطور تا د بھ افکارم زدی خودم بدم اومد پوزخنداز

 روز افتاده عشقم عشقم نی بھ ادی و حرف حرف خودت بود، حاال کھ مجی بودیلجباز
 لحظھ ھی ی شدم تا قبل از ازدواج براینجوری ای ، چرا انقد سنگدلم از کیکنیم

ٕ از اعتمادش سواستفاده کردم بعد ھم ین راحتی اما االن چرا بھ ھمزدمیداشتنش لھ لھ م
  ، رھاش کردم

  عشق ؟؟؟؟گنی منی واقعا عاشقش بودم بھ اایا
   زدم بھشھی در اتاقو بستم تکدیچی تو قلبم پی بدیدرد

  کردن ھق ھقمو تو گلوم خفھ کردم تا صدام بلند نشھھی شروع کردم بھ گردی ترکبغضم
، 

 : گفتم لبری خودم بشدت متنفر شدم، با حرص زاز
 ، خودخواھمیلیخودخواھم خ_ 
 اشتباه از من بود بازم نتونست نکھی با ادی بارھا از گناھم گذشت و منو بخشدیمج

  ، اونو از خودم روندمی من با خودخواھی تحمل کنھ و ازم خواست برگردم ولمویدور
 ، با عجلھ لباسمو عوض کردنی مسی صورتمو خیگری پس از دیکی اشک قطرات

 . کردم و شالمو انداختم رو سرم
کنم   شرم داشتم ، چطور تو چشماش نگاهدی ، از رو برو شدن با مجستادمی انھی اجلو

   چرا حاال؟؟دیبگم برگشتم ، اگھ ازم پرس
 ای ی بکشھ برگردلتی منویی پایای بطونی تا از خر شادی سرم بیی بالی بودمنتظر
 نھ؟؟؟؟

 بھ ھودمی با افکار پوچ و بمونوی دارم بگم ، تموم عشق و زندگی جواب سوالش چدر
  دمیگند کش

  ،  فقط منممونیی جدای مسبب اصلو
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   نشستم لب تخت با کدوم رو برم ؟؟؟؟نی و بغض سنگی شرمساربا
   و سردرگم شروع کردم بھ قدم زدنمستاصل

  بودمستادهی وسط اتاق ارونی طاقت موندن رو داشتم نھ رو رفتن ، سردرگم و حنھ
 .  دادم برمتی با خودم رضایری درگی بعد از کمبالخره

 :مامان نگران بسمتم برگشت گفت. نیی برداشتم رفتم پافموی کبالفاصلھ
 .  روشن کنھنوی ،بابات رفت  ماشمیای مادر ما ھم ممیبر_

 : گفتی با عجلھ خودشو بھم رسوند ،با دلسوزسیمھد
   حالش خوبھگھی بابا مای موقع قصھ نخورھی یخواھر_

 .  بپا بودیی تھ دلم غوغای تکون دادم ولدیی بھ نشونھ تاسرمو
 شدت ی ، ولکردی می خونسرد رانندگیلی بابا خزد،ی مدام بھ دلم چنگ مدلشوره

   کرده بودحالمی کھ بھم وارد شده بود سست و بیاسترس و دلھره ا
  میدی رسدی روز طول کشستیم ب کھ براقھی دقستی بعداز ببالخره

 اصلن حواسم بخودم ی عجلھ درو باز کردم بابا ھشدار داد آرومتر حرکت کنم ، ولبا
 ،دی ھر چھ زودتر خودمو برسونم بھ مجخواستمینبود فقط م

 خاطرات گذشتھ ادیدر باز بود . ستادمی جلو در خونم کھ ماھھا ازش دور بودم ابالخره
   کردم بھ گذشتھ ھا فکر نکنمی سعکردی مدلمو سرشار از غم و حسرت

 روش خط شھی ھمی تو گلوم جا خوش کرد چشامو رو گذشتھ بستم و برای بدبغض
 . دمیبطالن کش

 رسوندم بھ آسانسور ، با توقف اسانسور عی انتظار مامان و بابا نموندم ، خودمو سربھ
 ....  داخلمی باھم رفتی ھمگدنی ھم رسھیبق

 .  تا زودتر برسمکردمی پا و اون پا منی اسانسور ھمش اداخل
  شدی منتری ول کنم نبود ھرلحظھ بزرگترو سنگی لعنتبغض

 .  زنعمو روبرو شدمنی زنگ درو زدم با چھره غمگیوقت
 گل لبخند رو لباش شکفت ، رفتم جلو منو در آغوش گرفت ، بغضمو خوردم ، دنمی دبا

 : چشامو رو ھم فشردم و گفتم
 ؟؟؟؟!!!ت  کجاسدیزنعمو مج_

  نگاه کرد گفت ؛می اشکی بھ چشمازنعمو
  نکن حالش خوبھتی ، خودتو اذزمیخوابھ عز_

 خونھ مثل قبل بود دمانی اطرفمو از نظر گذروندم ھنوز ھم چھی از نشستن بقبعد
 ..  خودمقھیھمونجور بھ سل

   شدکی زد و نزدی لبخنددنمونی با درونی کھ تازه از اتاق اومده بود بعمو
 توجھ بھ ی گرم صحبت بودن ، بھی رو نداشتم بقی و تحمل دورستادنی طاقت اگھید
 .  لرزون بسمت اتاقمون رفتمیی با قدمھاھیبق

 درو باز کردم چشمم افتاد بھ اتاقم ،خاطره اون روز  جلو چشام جون گرفت ، اروم
 .  چمدون رو پرت کرد جلو پامدی مجکھیروز
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   از ذھنم دور کنمشھی ھمیرات تلخو برا کردم اون خاطی تکون دادن سرم سعبا
  ی اگھی دزی فقط خودش برام مھمھ نھ چاالن

 چھره خستھ و دمی رسکشی نزدی جان رفتم بسمت تخت ، وقتی سست و بی قدمھابا
 . غرق در خوابش بغض گلومو تازه کرد

 ریگوشھ لبش پاره شده بود و ز.  کنارش نشستم بغضم در حال انفجار بود اروم
 شد و از تھ دل بھ شی  دلم ردشی صورت رنگ پردنی با دزدی میھ کبودچشمش ب

  لعنت فرستادمشیباعث و بان
  ختیری منیی اشکام گولھ گولھ پادی نتونستم بھ خودم مسلط باشم بغضم ترکگھید

 : گفتی با دلسوزدی دتی باز شد زنعمو اومد داخل منو تو اون وضعدر
 ھی گذشت ، االنم بخاطر دردش ری ، خدارو شکر بخزمیخودتو ناراحت نکن عز_

 .  نگران نباشدی خورد و خوابیمسکن قو
 :  گفتمھی گربا
  اتفاق افتاد ؟؟؟؟نیچطور ا_

 : گفتدی کشی اھزنعمو
 طالق ھی قضریگی کردن تا پدی تھددویِ پرونده طالق بود خانواده زن  مجھی ریدرگ_

 مونھی رفاقتش می ھم پادی بود ، مجدی مجیمی صمی از دوستایکی پرونده مالھ ینشھ ول
 ری تنھا گدوی مجی وقتانی ھم شبونھ مخبرھای اون از خدا برهیگی نمی جددشونویو تھد

 کھ خوشبختانھ نگھبان بھ کشنی مشی و دفترو بھ آتنکنی بھش حملھ می چن نفرارنیم
 یری درگنی کھ متاسفانھ تو اانی مدی و ھمراه چن نفر بھ کمک مجشھیموقع مطلع م

 کننی می با چاقو زخمدویمج
  اوردنی سر پسرم میی وگرنھ االن معلوم نبود چھ بالدنی خدارو شکر بھ موقع رسیول

 لب گفت ری و اروم زدی کشدی نامرتب مجی بھ موھای و دستدی زنعمو ترکبغض
 ... نجااستی پسرم االن ااشکرتیخد
 دلم ھنوز یو پاک کردم ول و با وفا بودن عشقم ضعف رفت ، اشکامی مردی برادلم

 : زد و گفتیپر بود از غم و گلوم از بغض ، زنعمو اشکشو گرفتو لبخند
 .  منتظرت بودیلی داره خازیکنارش باش بھت ن_

   چشم دوختماھامی تکون دادم و بھ مرد رودیی بھ نشونھ تاسرمو
 ..  بستھ شدن در خبر از رفتن زنعمو رو دادیصدا

 ی سرکشمو برالی می ضعف رفت نتونستم جلوششی بھ تھ ردنی دست کشی برادلم
  رمیلمس کردنش بگ

 مقابلھ دنشی بھ بوسلمی رفتم عطر تنش مستم کرد نتونستم با مکشی خواب بود نزدغرق
  ،دی قطره اشکم چکدمیکنم خم شدم گونشو بوس

  دمی بلندشو بوسیشونی نوازش کردم و پموھاشو
 ... دمیر و بجون خدمیی تنشو با ولع بوعطر

: 
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  ، عشق رو لبم نشوندمی از روی اشکام لبخندونی مشدمی نمری نگاه کردن بھش ساز
  ، شدن رو نداشتداری ھنوز غرق خواب بود انگار  قصد بدیمج

  ،  باالسرش بھ انتظار نشستمھمونجا
 راحت بود ، شی از بابت سالمتالمی انداختم ، حاال کھ کنارشم خی اطراف اتاق نظربھ

  ،  داخل اتاقم بزنمی چرخھی گرفتم میتصم
 انداختم بلند شدم رفتم لب پنجره ، پرده رو کنار زدم دی گذرا بھ مجی خاطر نگاھآسوده

 ھی ، طاقت کردی مینی ھنوزم تھ دلم سنگدمی کشیقیو پنجره رو باز کردم نفس عم
  بھم دست دادیندی احساس خوشادی وزی خنکمی رو نداشتم ، نسدی مجدنیلحظھ درد کش

   داشتمتی کنارشم احساس رضانجای االن انکھیاز
 بود چشماشو دهی ھنوز منو ندخورهی ، متوجھ شد داره اروم تکون مدی بسمت مجبرگشتم

 از شدت درد صورتش درھم ی بلند بشھ ولکردی میبزور باز کردو محکم فشار داد سع
  ،رفت

   صحنھ دلم ماالمال غم و اندوه شدنی ادنی داز
 .  بسمتش رفتم کھ متوجھم شدی دلسوبا
 دور چشماشو بست و باز کرد ، با تعجب نگام کرد ھی گشاد شده زل زد بھم یی چشمابا

 : دورگھ گفتیی دادو با صداھی، آروم تک
  ،؟؟نمیبیبگو کھ خواب نم_

 کشی بالفاصلھ پاکش کردم و نزددی رو لبم نشست اشکم رو گونم غلطینی غمگلبخند
  ،رفتم
 : گفتآروم

  ی وفا چشمم بھ در خشک شد االن اومدیب_
 :  بغضدار گفتمیی با صدانیی کردم تو چشماش نگاه نکنم سرمو انداختم پایسع
 . اومدمدمی فھمنکھیمتاسفم ، من خبر نداشتم بھ محض ا_

 نگاشو احساس کردم آروم ینی سرش ، با سکوت زل زد بھم سنگری گذاشت زدستشو
م تو نگاه نافذش گره خورد ، گرم شدم بشدت دلتنگش بودم ،  سرمو باال آوردم ، نگاھ

 مثل گذشتھ باھاش گھی گذاشتھ بود ، دی منفری مدت رو رفتارم تاثی طوالنیی جدانیا
 کنارش نشستم با کتریخودم نداشتم ، رفتم نزد  رورشوی ، تحمل نگاه خستمی نیخودمون

 : گفتمیلسوز و با ددمیغم نگاش مرد تاب نگاشو نداشتم نگامو دزد
  ی درد نداریاالن بھتر_
 : گفتی گرفتھ ایی و با صدادی کشیآھ
  ، ستی نیزی چنی ادمی کھ کشیی راحت در مقابل درداالتینھ خ_

 بود من دی نبود ، حق با مجقتی جز حقیزی کھ بھم انداخت شدم ، چی اکھی تمتوجھ
  ، قلبشو شکستم بھ عشقش پشت پا زدم
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 دور زمی گرفتم گذشتھ ھا رو برمی حرف دلم شکست حاال کھ تصمنی ادنی با شناما
  دی کششی بحثو پنی ادیمج

 : کنج لبش گفتیشخندی نگامو ازش گرفتم کھ با ندلخور
  ،  با حضور گرم تودهی بخشامی شده، بھتره بگم التیمی اون درد کھنھ و قدیول_

 بھ صبح ی بھ انتظارت شب رو بھ سختیی چھ روز ھا شبھایینجای اشھی باورم نمدیمھش
 گنجھی اصلن تو باورم نمنمیبی دارم خواب مکنمی صبح رو بھ شب ، احساس مرسوندمیم

  ، ی تو خونھ و اتاق خودمون کنارم نشستنجایکھ االن ا
 داره ، چھ ی شدم بھش ، چھ روح بزرگ و بخشنده ارهی خی وصف نشدنی شوقبا

 چون ی آموختم مردانیاز ھر کدومشو درس  زندگ کنار خودم دارم کھ ی بزرگیمردا
 .. پدرم و شوھرم

 بلند شد کنارم نشست ی بسختدی ،مجبالمی بخودم ممی من بھ وجودشون تو زندگو
 :  نگاش کردم و گفتمیصورتش از درد در ھم رفت با نگران

  ی خوبدیمج_
 : توام با درد گفتیی صدابا
   خوبمیتو کنارم باش_

 ذالل چشماش یای بود ، با بغض غرق شدم تو درکمی نزدیلیبود خ ننمونی بی افاصلھ
 کنج لباش ی محو تماشام بود لبخنددی ، مجشدی نممونی بھ قطع تماس چشمیدلم راض

   افزوده شدتشیبود کھ بھ جذاب
  بردی دل ازم مرشی نظی خواب الود با اون لبخند بی نامرتب و صورتیی موھابا

 بھ زحمت خودشو دی امکان نداشت ، مجی تو آغوشش حل بشم ولخواستی دلم مچقد
  دادیتکون م

 و از شدت شھی مواد تموم بدنش سست مدنی رو داشتم کھ بخاطر نرسی اون معتادحس
 .. چھیپیدرد بھ خودش م

  اھامی تر از آغوش امن مرد روی قوی چھ مسکنو
 : گفتیفی ضعی با صدادی مو بوسینی شد اروم نوک بکمی نزددیمج
 تو رو تو خودم حل کنم تموم بدنم  از شدت درد بخاطر تونمی کھ نمیچھ بد موقع اومد_
   ندارمتوی تحمل دورگھی دکشھی حس عذاب منیا

 از داخل در حال گر کردی گرمش بھ پوست صورتم حالمو منقلب می نفسابرخورد
 ی دل منم بود سرشار از حسی  حرفاش کھ ھمھ خواستھ ھادنیگرفتن بودم ، از شن

  ناب شدم
   خاتمھ بدمی دورنی ھر چھ زودتر بھ اخواستی مدلم

 نداشتم چشمامو نشوی نگاشو قفل زد تو نگام تاب نگاه آتشمیشونی چسبوند بھ پشویشونیپ
 : کھ زمزمھ کردمی گرمشو شندیبستم ، صدا

 
 تـــــــــــــــــو
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 یمن" ییدارا" تمام

 
 را" ـوتـــــــــ" یتمام

 
 دلم" یجا" نیامن تر" در
 

  دھمیم" یجا
 گذاشت رو گونمو نوازشم کرد، منو از خودش جدا کرد صورتمو تو دستاش دستشو

 : گفتزدی مملو از محبت کھ دران عشق موج مییقاب گرفت و با صدا
 ، ندارمتوی نرو طاقت دورشمی از پگھید_
 : گفتمدمی خندی شوق و سرخوشبا
  ،رمی نمرونی بی خودت منو از خونھ بندازی با دستانبارمی ایحت_
 :  خند جذاب گفتشی ھمون نبا
  یندازی مکھیت_

 :  گرفتم با خنده بلند شدم گفتمدستشو
  امیاستراحت کن من االن م_

 : محکم گرفتدستمو
  ی شدی رفتنومدهی ھنوز نی بریخوایکجا م_
  امی زود منجامی ھمرمی نمییجا_

  دمی بروش پاشی و لبخند دلگرم کننده ا بھ دستش دادمیفشار
 ھی و بسمت بقدمی کشیقی نفس عمرونی رفتنمو دنبال کرد ، اومدم بی لبخند مھربونبا

  رفتم
   بود خوشحال شدمدهی کھ تازه رسزی عزدنی در حال گفتگو بودن با دیھمگ

   لبخند بطرفش رفتم سالم دادمبا
 : گفتی بغلم کرد با نگرانزیعز

 حالش چطوره ؟؟؟_
 :  بروش زدم گفتمی دلگرم کننده البخند

 ِ، ،فعال در حال استراحتزجونیخوبھ عز_
  ، گفت و دوباره نشستی خدارو شکرزیعز

   بعد از خوردن شام قصد رفتن کردنی  ھمگخالصھ
 : کنار گوشم گفتمامان

  ی نشتی اذی بمونھ کمک الزم داشتسی مادر مھدیخوایم_
  ندارم کھ کمک الزم داشتھ باشم ینھ مامان کار_

 : گفتدی خندی با بدجنسسیمھد
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  ، دی خلوت کننیخوای ، بال نکنھ مگھی دخوامی سرخر نمیعنی
 :  بطرفش انداختم گفتمی تشر نگاھبا
  ای حیدختره ب_

 : گفتدی خندمامان
  ، دی خب حاال بس کنیلیخ

 : کرد بسمتم گفترو
  ؟؟؟یزنی بھم زنگ می داشتی راحت باشھ اگھ مشکلالمی ،پس خمیریما م_
  آره مامان جان_

   باھم رفتنی دلنگران ازم جدا شد و ھمگمامان
 : آخر زنعمو بغلم کرد گفتلحظھ

 . سپارمتونی بخدا می اومد حتما خبرمون کنشی پی مشکلزمیعز_
  ریچشم حتما شبتون بخ_

 خاطره ادی دموی دور خونھ چرخیبی از رفتن خانواده ھامون ، با ذوق و شوق عجبعد
  ،  خوشم رو با خودم مرور کردمیھا

 ھمش در حال خواب کنھی کھ استفاده می قوی بخاطر مسکن ھادی اشپزخونھ ،مجرفتم
  ،  بودیداریو ب

 داره از ی سعدی مجدمی گذاشتم گرم بشھ ، رفتم بسمت اتاق ، درو باز کردم دغذاشو
 : م با دلھره گفتمجاش بلند شھ ، با عجلھ بطرفش رفت

 ؟ی الزم داریزی چدی مجیکنی مکاریچ_
  ،ستادی با آخ و نالھ بلند شد ااروم
 :گفت

  یی برم دستشوخوامیم_
 :  ترس گفتمبا

   ؟؟؟؟تی وضعنی با ااخھ
 : کرد و گفتی سستخنده

 نھمھی پاھام قطع شده ، دوسھ تا ضربھ چاقو کھ اای کھ نخوردم ری جان تدیمھش_
   رو ندارهینگران

 :  گفتمدلواپس
  ی استراحت کندی آخھ ، بای داشتیزی ، مگھ ضربھ چاقو کمھ خونریخب ھرچ_

 : سست بسمت در رفت گفتی اروم با قدمھااروم
  امی با چند تا ضربھ چاقو از پا دربستمی نھی بنینگران نباش انقد سست و ب_

 :  رفتم سمتش گفتمتند
  نمی جاشو ببخوامی مستایوا_

 :  کرد و گفتی جذابی اخنده
   بشھ ؟؟؟؟یکھ چ_
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   االننی ھمنمی ببخوامیم_
 لباسش دونھ دونھ باز کرد لباسشو در اورد پرت ی دست برد سمت دکمھ ھادیخند

  کرپ کف اتاق
 .  قربون صدقش رفتمی دلم کلی بھ اندام موزون و قدرتمندش موندم تورهیخ

 شدم ، رهی از شکم پانسمان شده بود خیی تا قسمتانھی شدم بھ باال تنش کھ از سکشینزد
 :  خندونش و گفتمی معلوم نبود ، نگامو دوختم تو چشمایزیچ
  ی ، حاال چند ضربھ چاقو خوردستی معلوم ننکھیا_
 : لبخند دست بھ کمر نگام کردو گفتبا
   من برمیدی حاال اجازه مزم،یسھ ضربھ عز_
 دلم سرشار از غم شد بود دهی کھ کشی بغض نگاش کردم و بخاطر دردبا
: 
 
 رو نمی حال ببنی تو ادوی مجنکھی بودم ، طاقت استادهی در ھمون حال ادی بھ مجرهیخ

  نداشتم
 : گفتی شد با مھربونکمی کھ نزدکردمی کرده نگاش مبغ
  ؟؟؟ی خانمم چرا بغض کردھیچ_

 :  انداختم باال جلو اشکمو گرفتم گفتمشونھ
   خوشحالمنجامی انکھی فقط ازستیبغض ن_
   بروم زد و رفتیقی محو تماشاش شدم کھ لبخند عمدیدستشو رو گونم کش 

 بود ری کوتاه و حری بود لباس خوابای لباس گشاد گشتم ، ھرچھی سر کمدم دنبال رفتم
  خوردیاصلن بدردم نم

 : جذابشو کنار گوشم حس کردمی انگشت بھ دھن تو فکر بودم کھ صداکالفھ
 دیمھش_

 :شتم کھ با خنده گفت برگبالفاصلھ
  فک کنم غذا سوخت_
 یعنی گذاشتم گرم بشھ ، دی مجی اومد غذاادمی ھوی بھ مغزم فشار آوردم زرهی

  یوااا. سووووخت 
  زدم کنار کھ دستمو محکم گرفت گفت ؛دویمج
  ،  خوشگلم خاموشش کردمایب_
 .  حسرتشو بخورمدی آغوشش شدم حاال کھ کنارشم آغوشش بروم بازه باتابیب

 با لبخند منو بسمت خودش کشوند از پھلو منو ستادمی روبروش افی بالتکلدمی کشیآھ
 خود شدم بغض تو گلم در ی ، چشام بستھ شد از خود بدی بوسمویشونیتو بغلش جا داد پ

 و سالم کنارمھ ، حی کھ صحکنمی االن تو اغوششم خدارو شکر منکھیحال انفجار بود از
   شکمم غرق لذت شدمی شدن دستش برودهیبا کش  شکممیدستشو گذاشت رو برآمدگ
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 قی بدستش دادم ، گونمو عمی و مردنشو قرار دادم فشار ارومی قوی رو دستادستمو
 :  و زمزمھ کرددیبوس

 
   شک آغوش تویب
 
  استی دنبی عجااز
 

   شومی کھ مواردش
 

  شودی معنا می بزمان
 
   نداردی بعدچیھ
 
   آنکھ نفس بکشمیب
 

  شودیازه م تروحم
   بودمی زندگی شبھانی و آرامبخش ترنی از بھتریکی اونشب

   ، پدر بچم ، شب رو بھ صبح رسوندممی مرد زندگکنار
 ی ھارو برانھی و تموم گلھ ھا و کمی حرف زدی شب از ھر دری ھامھی دومون تانھر
 ... می شدزهی باھم بودن انگی و برامی دفن کردشھیھم
 ی ارامشنکھی ھمی بزارم ولنشی حل بشم و سرمو رو سدی نشد شب تو بغل مجنکھی ابا

آغشتھ با عطر خوش ..  بود متی شده برام غنبمیکھ روزھا و شبھا دنبالش بودم نص
   سبک شدمدمیتنش تا صبح نفس کش

 با تو بودن رو ی کاش لحظھ ھای دواند ، اشھی و رخوت تو وجودم ری سبکحس
 ی ازکنار بودنت دور بشم تموم روزھاھی ثانھی شدمی حاضر نمی تا حتشمردمی ممتیغن

   نذاشتمی خودم باقی ھا از دست دادم و جز حسرت برایھودگی تو بمویخوب زندگ
 
  رھا کردن نترساز

  تواندی کس نمچی کن ھباور
 ردی کھ مال توست را از تو بگیزیچ
 ای تمام دنو
  حفظ کنندتی را براستی کھ مال تو نیزی توانند چینم

  سـاده استزی چھمھ
 ...عشق... یزنـدگ
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 ...عـادت کردن...  داشتـندوست
 ...آمدن... رفتن

 ستی کـھ ساده نیزی چاما
  سـاده بـودن ھـاستـنی اباور

 ...  حسرت گذشتھ ماندندر
 ! ستی جز از دست دادن امروز نیزیچ

نارش بودم سرشار  تا صبح کنکھی غرق خواب بود ازدی شدم مجداری بی با سرحالصبح
  ، می برگشتم بھ زندگشھیاز شوق شدم باورم نم

  
 ری نشد دستمو زدم زداری بی شدم اروم تکونش دادم ، ولرهی خدی بھ مجیبا سرخوش 

 با تھ دوی بار کھ مجنی ، اولششی تھ ری الدمیچونم و محو تماشاش شدم ، انگشتمو کش
 بودم تا خودش ، خندم گرفت ، دی مجشی پس در اصل عاشق تھ ردی دلم لرزدمی دشیر

 : بستھ گفتیی با چشمادیمج
  ؟؟؟یدی خندی زود باش بگو بھ چدارمی وقتھ بیلیفکر نکن خوابم خ_
 :   گرد شده گفتمیی چشمابا
 یاما تو واقعا خواب بود_
 : خندون نگام کرد گفتی لببا
   بشنداری باھم بی نی تا مامان و نزدمیچرت م_

 :د گفت شد کھ زوقی عملبخندم
  ؟؟یدیخندی می بھ چیحرفو عوض نکن ، زود باش بگو داشت_

 کنم کھ دستمو یری خندم بھ ھوا جلوگکی نشستم دستمو گرفتم جلو دھنم تا از شلصاف
 : با خنده گفتدیکش
  ؟یخندی مینجوری کھ ایدی از من دی خنده دارزی چھ چیعنی_

 :  کنترل کردم گفتمخندمو
   نھ بھ تودمیبھ افکار خودم خند_
 باور کنم ؟؟؟_
  گمی دروغ میعنی_
  پس بگو منم بخندم_
   شدم بعد خودتشتی کھ اول عاشق تھ ردمی خندنیاوووووووووم ، بھ ا_
 :  ابروشو داد باالگفتھی

 ھان ؟؟؟؟_
 :  گفتمدمی کشدستشو

   صبحونھ گشنمھمی بردیول کن مج_
 :  بلند شد بسمتم اومد گفتی بد جنسشخندی نبا
   ھم گشنمھیلیقا خاتفا_
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 :  گفتمنیی شکمم گرفتم از تخت اومدم پاری زدستمو
  منظوووور_

 ،فکر می بھ سمت در رفتدهی خمی با کمررفتی راه می دور کمرم حلقھ کرد بسختدستشو
   زدی و برم لبخنداوردی خودش نیکنم درد داشت اما برو

  ، نداشتمدنشوی زدم ، طاقت درد کشی دلواپسی از رویلبخند
 ی منو بھ اوج دلتنگدی دور بودن از مجھی ثانھی لحظھ و ھر ساعت کنارش بودم ھر

  ،کشوندیم
 یدای و شفتھی دوباره مثل گذشتھ شنکھی و اززدنی و مامان ھر روز بھمون سر مزنعمو
    خوشحال بودنمیھم شد

 ی و دوری کھ بالخره بعد از ماھھا دلتنگیی روز بھ روز بھتر شد و تا جادی مجزخم
 دمیطعم آغوششو چش

 ی از در وارد شدو دستاشو از ھم باز کرد و منو بھ آغوشش دعوت کرد با دلکھیروز
 شد شترمونی بیکی شکمم مانع نزدی دادم ولیسرشار از شوق خودمو تو بغلش جا

   قانع بودمنمی باز بھ ھمیول
 
  ،  سرازپا نمشناختمیاز خوشحال 

 می زندگی ملودنی تپش قلبش کھ بھتریصدا غرق کردمو بھ امی کھ خودمو تو دنیروز
  بود با جانو دل گوش سپردم

 نی منو خمار خواب کرد ، بعد از مدتھا بالخره بھ امن تریی قلبش مثل الالضربان
   شدمی پناه اوردم و غرق لذت و خوشامی دنیجا
 : گفتی افتم کھ می خودش می زمزھاادی تو آغوش گرمش خمار شدم یوقت
 ....... دھمی می دلم جای جانیدر امن تر....  تو را ی، تمام... ی منیی ، تمام داراتو
 
 
 می دعوت بودزی خونھ عزی شب ھمگدی منو مجی مناسبت سرو سامون گرفتن زندگبھ
، 

  می جمع بودزی عزی بزرگ و با صفااطی حتو
 سی مھدمی ھا بودوهی کنار حوض در حال شستن منیری و شی ، مونا و نازسی مھدمنو

 حرص ی نازشد،ی دعواشون موھای شستن مزی و سر تمدنیپریو مونا مدام بھم م
  دادمی دستور مدمویخندیمنم دست بھ کمر م  ،زدی صدا مزوی عزنیری و شخوردیم

 گرفتی دردم می ھم بود حسابی شده بودم چند روزنی سنگی ماه آخرم بود حسابآخھ
 .  ھنوز چند روز بھ وقتش مونده بودیول

 و شوھر عمھ ھا در انی بزرگ کنار حوض عمو جون و بابا بھ ھمراه شا تختیرو
   حال بحث و گفتگو بودن
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 ی پلھ ھا نشستھ و گرم صحبت و خنده ھای عمھ ھا روزوی و زنعمو و عزمامان
   بودنیواشکی

 صورتم طرفی ھوی شدم دی مجبتی متوجھ غگذرندمی کھ ھمھ رو از نظر مھمونطور
 باغچھ ست با اخم یاری شلنگ بدست در حال آبزمی عزدی مجدمی شد برگشتم دسیخ

 چند برابر کرده بود تشوی با لبخند کنج لبش کھ جذابدمی براش خط نشون کشیساختگ
 مونا دور نموند یای حی کھ از چشم باد بوس از راه دور برام فرستھی شد ، رهیبسمتم خ
 : گفتی بلندی، با صدا

   راھو ھمھنی ارهی می کیاوووووووووووووو_
 :  از تھ دل کرد و بلند برام خوندی خنده ادی شد مجدهی دخترا بسمتمون کشنگاه

 
  كردمبوسھ
  شدوانھی مستت دلم دبرلب
  چشمان مستتازغـم
  شدرانھی ام وخانھ

  امی ھمھ دل خوشاي
  توأمسويی بندگدر
  گویمجاازغصھ من

  تـوامتادرآغوش
 
 :  گفتندکصدای دخترا با دنی باھم خندکبارهی بی عشق نگاش کردم ھمگبا
  اوووووووووووو_

 ھی گوشھ چشمم جمع شد دور از چشم بقی از عشق و خواستن شدم قطره اشکزیلبر
  اشکمو گرفتم

 : گفتی با خوشحالزجونیعز
  رهیقربونتون برم کھ انقد نفستون واسھ ھم در م_

 :  گفتدی خندمونا
  دهی وقت شوھر دادنت رسای راه افتادزیعز_

   خندهریزدن ز ھمھ
 : با حرص گفتسیمھد

  ی اللگھی نمی کسیببند فک مبارکو تو اگھ حرف نزن_
 : گفتی کھ لب حوض بھ حالت دوپا نشستھ بود با اخم ساختگمونا

  ایری رو عصابم راه میادی امشب زسیمھد_
  شھی خشک مرتیحرص نخور ش_

   رفتمدی مجکی سست نزدیی بگو مگو بودن کھ با قدمھاری ھنوز درگدخترا
 :  بود ، با خنده رفتم طرفش گفتمی در حال آبپاشھنوز
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  یکنی میاریچھ خبره توھم خوشت اومده ، چقد آب_
 :  گفتطنتی زد کنار گوشم با شدیاطرافشو آروم د 

  کنم ؟؟؟یاریخب کجا رو آب_
  ، از بازوش گرفتمیشگونی گفتم و نینیییی گشاد شد ھچشام

 :  خندش ھوا رفت ، مونا بلند گفتکیشل
   لطفادی مراعات کنمی نشستنجای ما اگمایم_
 : کرد گفتیونی پا در مسی حرص برگشتم طرفش کھ مھدبا
  ، امشب درست کنمدی بانوی ایتو خودتو ناراحت نکن خواھر_

 :   گفتمونا
  زر نزن خواھر_

 . میا دور ھم جمع باش تفتھی کم اتفاق میلی کھ خِیی گرفت ، امشب ازون شباخندم
 می کردلی و با لذت و خنده غذامونو ممی دور سفره بزرگ شام جمع شدوونی رو ایھمگ

. 
 ی ھاھی و کناشی و بھ نمی بشقاب غذا خوردھی کنار ھم تو دی طبق معمول منو مجبازم

 و خنده دادی می بود کھ جوابشو با چرب زبونسی ، و باز مھدمی نداشتیمونا  توجھ
  ،بستیرولبامون نقش م

 دلم احساس کردم ری زیفی کھ درد خفکردمی جمع کردن سفره بھ دخترا کمک مھنگام
   توجھ بھ درد بکارم ادامھ دادمی بیول

  نمی روم بود با اشاره بھم فھموند کنارش بشدی نگران مجنگاه
 .  اتاقرمی خودش بشنوه گفتم مکھی لب طورریز

  ، بھ طرف اتاق رفتمیو با سست بھ کمر گرفتم دستمو
  ، دمی کشقی زدم چشمامو بستم پشت سرھم نفس عمھی لبھ تخت ، آروم تکنشستم

  شدی مشتری لحظھ دردش نسبت بھ قبل بھر
 :  اومد داخل درو بست کنارم نشست دستشو گذاشت رو شکمم با دلھره گفتدیمج
  ؟؟؟ی ، درد داردهی حالت خوبھ چرا رنگت پردیمھش_

 :  گفتمشی کاھش نگرانی زدم و برای مصنوعلبخند
  ، شدمنی کردم سنگینھ حالم خوبھ ، چون پرخور_

   نشستمیشونی رو پی کرد شالمو برداشتم عرق سردکمکم
 . دی گرفت و سرمو در آغوش کشمویشونی با دستش عرق پدیمج

   پنھان کردم و چشمامو رو ھم فشردمنشی تو سصورتمو
   شدری کھ بالخره اشکام سرازیی ، تا جاشدی مشتری لحظھ بھ لحظھ بدرد
 اروم منو از بغلش جدا کرد صورتمو دیلرزی دستپاچھ نگام کرد دستاش بوضوح مدیمج

  حالش دکرگون شددیاورد باال اشکامو کھ د
  ،  با مامان و زنعمو برگشترونی ھراسان بلند شد رفت بدیمج

 : نگران کنارم نشست دستمو گرفت گفتمامان
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 ؟یدخوبیمھش_
   روشن کنھنوی بالفاصلھ رفت ماشتمی وضعدنی با ددی نتونستم جواب بدم مجگھید

  ، کمک مامان و زنعمو  آماده رفتن شدمبھ
  
 
  دی زبان مجاز
 

 موھامو از شدت استرس زدموی سمت بھ اون طرف قدم منی تو دلم نبود دلواپس ازدل
  گرفتمیچنگ م

 :  بطرفم اومد گفتمامان
  ؟یرونیچتھ مادر چرا انقد ح_
 :  اضطراب گفتمبا
   ؟؟؟حالش خوبھشدیچ_
  ،می صبر کندی بادهیاره مادر فعال داخلھ دکترش گفت وقتش رس_
  ھمھ دردو داره ، ؟؟؟نی تحمل ادی آخھ ؟ مگھ مھشی تا کی وایوا_
  ،یکنی دختر کوچلوتو بغل می تحمل کنگھی دکمی ، ی بابا چقد عجولیا_
 : تم عجز گفبا
  خوامی مدمویمامان من فقط مھش_

 : نگام کرد گفترتی با حمامان
  شھی نمشیزی چدیپسرم تحمل داشتھ باش ، مھش_

 و شروع کردم بھ قدم زدن ، بالخره نتونستم تحمل کنم رو دمی بھ موھام کشی دستکالفھ
  ،دنی کشگاری نشستم شروع کردم بھ سمکتین
 از جلو چشام دور ی لحظھ ادنشی لحظھ اروم و قرار نداشتم ، لحظھ اخر درد کشکی

  ، شھینم
  ی خبری بھ انتظار نشستم ، مردمو زنده شدم ولشگاهی از زارونی چند ساعتھ بحدود

  ازشون نشد
  ادی متوجھ شدم مامان از دور با لبخند بسمتم مبالخره

 :  گفتمجانی بسمتش رفتم و با ھی دلھره و نگرانبا
 ؟!؟؟!!!! شدیچ_

 :   گفتیقی تازه کرد و با لبخند عمی نفسمامان
   دختر ناز و خوشگل بھت دادهھیمبارکھ پسرم خدا _
 :  زبونم بند اومد ، با لکنک زبون گفتمی فرط خوشحالاز
   حالش چطورهدیمھش_

 : با خنده ادامھ دادمامان
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 گھی منمی ببنیاری بگھ بچمو بنکھی ای بجادی مارو دنکھی و سالم منتظرتھ ، ھمحیصح_
 ،  کجاستدیمج

 بلند سر ی حرف لبم بھ لبخند وا شد از تھ دل خنده انی ادنی خنده ، با شنری زد زسپس
 دنشی بھ آغوش کشی ، دلم برانمشی تا ببکردمی پا و اون پا منی ادی مھشتابیدادم  ، ب

  ، ستی واسھ بغل کردن و فشار دادنش نی مانعگھیپر زد ، االن د
 نشستھ بودم ، با پام دی مھشدنی داخل راھرو بخش بھ انتظار دی صندلی روقراریب

  ،دنی ، چقد طولش مشدمی می داشتم کم کم عصبانگھی ، دنیضرب گرفتم زو زم
 : اومد گفتکمی مامان نزدبالخره

  دی مھشدنی دمیپاشو مادر بر_
 ... ،  بود رفتمدی کھ مھشی بسمت اتاقی وصف نشدنی خوشحالبا
 
 
  دی زبان مھشاز
 

   گذاشتمنی و استرس بالخره بارمو زمجانی درد و ھی بعد از کلحالی و بخستھ
 ، بھ دور از خوادی و راحت منیری خواب شھی بودم ، دلم دی تو اتاق بھ انتظار مجتنھا

 ،  و اضطرابجانیھ
 در باز شد و قامت  چشم بھ در دوختم تا بالخرهدارشی مشتاق ددمی دخترمو ندھنوز

   شدانی تو چھارچوب در نمادی مجبتیبلند و با ھ
 نگام کرد درو بست و بسمتم اومد ، کنارم ی لبخند رو لبام شکفت ، با مھربونگل

  نشست و منو تو بغلش گرفت
 بھم دست داد ارامش ی پنھان کردم احساس رخوت و سستنشی شوق سرمو تو سبا

   بر گرفت سرتاسر وجودمو دریریوصف ناپذ
  ،دمی و عطر حضورشو بھ جون خردمی کشیقی بستھ شد و نفس عمچشمام

 : گفتدی بوسمویشونی پدیمج
  ی خانمم گل کاشتیخستھ نباش_

 :  گفتمدمی خنداروم
   خونھمیری می کدی مجادی خوابم میلیخ_
 یلی منم خمیخوابی خونھ باھم ممیری تموم بشھ منجای کارمون انکھی ھمزمی عزمیریم_

   خواب خوش بھ چشم ندارمھی وقتھ یلی خادیخوابم م
  ، وارد شدنی حال نوازش موھام بود کھ در باز شد و مامان و زنعمو با خوشحالدر

  ادی دوختم بھ مامان کھ بچھ بھ بغل بسمتم مچشم
   جدا شدم نگامو دوختم بھ بچھدی از مججانی ھبا

 : بچھ گرفت طرفم گفتی با خوشحالمامان
  ، وجب قدشھی رو گذاشتھ رو سرش  با مارستانوی پاره ھمھ بشی از اتنمی اایب_
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 بھ دی با ذوق دخترمو بغل کردمم تو آغوش فشردمش ھمزمان منو مجمیدی خندھممون
  دمی خندی و از شدت شوق و خوشحالمی شدرهی و نازش خکیصورت کوچ

   ھمھ انتظار االن بچمون تو بغلمھنی بالخره بعد از اشدی نمباورم
  دمی عشق بخودم فشردمشو بوسبا
 شدمی نمری نگاه کردن بھش ساز
: 
 
  ،  زدمیقی لبخند عمدی در برابر نگاه جذاب مجدموی عشق دختر نازمو بوسبا

 و دستاشو از ھم باز کرد و بچھ رو مشتاقانھ بھ آغوش دی بوسمویشونی خم شد پدیمج
  ، دیکش
  ا وارد شدن و دخترزجونی اتاق باز شد بابا و عمو و عزدر

 .  از تھ دل بھ ،لبم نشوندی لبخنددنشونی دشوق
  ، گفتنکی با ذوق بچھ رو دست بھ دست چرخوندنو تبریھمگ
 و بھ دخترم کھ دمی کشیقی از ساعت مالقات ، سکوت اتاقو در بر گرفت ، نفس عمبعد

 .  تموم وجودمو در بر گرفتیری شدم و ذوق وصف ناپذرهیکنارم بود خ
 

 خونھ خودم رفتم ، مامان اصرار داشت تنھا راستی اون روز مرخص شدم و یفردا
  ، خونھ خودمون باشممونی با ورود دخترم بھ زنگخواستی دلم مینباشم بھتره، ول

 
      

 
  گذشتی و خنده می ھر لحظھ و ھر روزمون با خوشمونی ورود دخترم بھ زنگبا
 و لذت دوباره رو ینیریطعم ش مونی بھ زندگبای وجود اون موجود کوچک و زبا

  ،میدیچش
  ومدی دخترمون زودتر مدنی داقی ھر شب با ذوق و اشتدیمج

 ....  رو بخود گرفتھ بودینیری و طعم شی رنگ خوشمونیزندگ
 

  ،  رفتن بھ سرم زدرونی ھوس بینی از مدتھا استراحت و خونھ نشبعد
  آماده رفتن خونھ مامان شدم ، لباس مھسا رو پشوندمو قصد رفتن کردمزود

 اسم دخترمون رو مھسا دی بخاطر اسم بچھ بالخره مجیبعد از چند روز سردرگم 
  اعالم کرد منم موافقت کردم

  ،  خوشحال شدی مھسا کلدنی خونھ ، مامان با ددمی رسیوقت
 :  رو مبل رو کردم بھ مامان گفتمنشستم

  کجاست ؟سیمھد_
  ادیتو اتاقشھ االن م_
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 دی با خنده بسمتم اومد و بالفاصلھ مھسا رو از بغل مامان کشسی مھدقھی از چن دقبعد
   و غرق بوسھ کردرونیب

 در ھم و ی با شدت باز شد و بابا با چھره ای کھ در ورودمی صحبت و خنده بودگرم
 آشفتھ وارد شد

   موندمرهی زد و بصورت برافروختھ بابا خخشکم
 : با دلھره گفتمامان

 !!!شونیچھ خبره مرد چرا انقد پر_
 با سی مھدمی ، نگران شدزدی می رنگش رو بھ کبودنی کتشو در آورد پرت کرد زمبابا

 ی عزت و بی بی بدبختم کردسیمھد:  در حال تماشا بود کھ بابا داد زد دهی پریرنگ
   ؟؟؟ بگو ھمش دروغھیعابروم کرد

 ی لرزونی و ترس بھ تتھ پتھ افتاد ، آروم بچھ رو داد دستم و با صدای با نگرانسیمھد
 : گفت

   فھممی منظورتونو نمدیزنی حرف میبابا در مورد چ_
   فقط در حال تماشا بودیظی با اخم غلمامان

 یحالی طرف مبل رفت و با بی با سستنی و چھره غمگدهی خمی جونم با کمربابا
 :صورتش گرفت ، و گفتخودشو انداخت روش و دستشو تو 

  ؟؟؟ی تا چھ حد بوده ؟؟ چند سال باھاش بوداریفقط بھم بگو رابطت با ماز_
 :دی با خشم غرسپس

   دروغھدمی کھ شنییزای ، بگو اون چیبگو لعنت.. ؟؟؟؟ د !یشناسی مارویاصلن ماز_
   در حال گوش دادن بودصدای دستاشو جلو دھنش گرفتھ بود و بی با ناباورمامان

 : دی کرده تو راه گلوش نالری و بغض گدهی پری با رنگسیمھد
  فقط.. من . ...  .َم .... بابا _

 : گفتدوی کشتی خشم عصبانی از روی بلندادهی بابا ، فرکھ
  نھ ؟؟؟ایفقط بگو اره _

  نیی از اشک سرشو انداخت پاسی خی با صورتسیمھد
 : بزحمت خودشو بھ مبل رسوندو نشست ، با بغض گفتمامان

  ؟؟؟؟؟ھی کاریماز...  دی چھ خبره ؟؟ بھ منم بگنجایا_
 :  زدو گفتی پوزخندبابا
   رضامی نھ ، بھتره بگاریماز_

   با ھر دو دستش صورتشو پوشوندو ھق ھش بلند شدسیمھد
  ،  ارومش کنم کردمی رفتمو سعسی شدو طرف مھدنی شد بغض تو گلوم سنگشی ردلم
 ھی سرشو با دو دستش گرفت بعد از چند لحظھ لرزش شونھ ھاش نشون دھنده گربابا
  بود

 بودم ، بالخره اون دهی شکستھ و سرخورده ندنجوری تا حاال بابا رو ادی ترکبغضم
   با خبر شدزی افتاد و بابا از ھمھ چفتادی مدی کھ نبایاتفاق



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان           رمان معشوقھ من

 256 

  دمی شدن کمر بابا رو بھ چشم ددهی و خمشکستن
   بابا زل زده بودختنی و مامان شوک زده بھ اشک رکردی مھی مثل ابر بھار گربابا
 : جونم با بغض تھ گلوش گفتبابا
 برام رقم زد ، من ی سرنوشتنی کردم کھ خدا ھمچی چھ گناه بزرگمی تو زندگدونمینم_

 دونمی ھم بھ قولم عمل کردم اما نم کردم پا کج نزارم و ھمونطوری سعمیتو تموم زندگ
 ...  تقاص پس بدمینجوری ادی بود کھ بای غمو بدوش بکشم، گناھم چنی بار ادیچرا با
 : با حرص گفتمامان

  چھ خبره ؟؟؟نجای نھ اای دیگیبھ منم م_
 : گرفت گفتسی قرمز بلند شد دستشو بسمت مھدیی و چشمادهی خمی ، با کمربابا
 چطور در ارتباط بوده کھ ما بھی مرد غرھیر سال تمام با بپرس ازش ، بپرس چھا_

   ، چطور از اعتمادمون  سو ٕ استفاده کردمیمطلع نشد
   از غم بسمت اتاقش رفتدهی پوشی گفت و با چھره انوی ابابا

   دنبال کردمی اشکی بابا رو با چشمارفتن
  ستی گری ھای کھ نشست رو مبل و ھاسی دوختم بھ مھدنگامو

 سی خواھرم ، کنارش نشستم ، مھسا رو گذاشتم رو مبل و مھددونھی ی خون شد برادلم
 : رو در آغوش گرفتم ، اروم کنار گوشش گفتم

  ،  نکنھی بس کن ، گری خواھرسیمھد_
   و بسمت اتاقش رفتاوردی شد طاقت نرهی خسی بھ مھدی با دلخورمامان

   نبودای رقمھ کوتاه بچی ھسیمھد
  ،قشو درو قفل کرد رفت تو اتادیدو

 روز ھراس نی ادنی از رسشھی شروع کردم بھ قدم زدن ، ھمفی و بالتکلسردرگم
 دهی چشرویداشتم کھ بالخره اون اتفاق شوم افتاد ، تازه بعد از مدتھا طعم خوش زندگ

 .  روزامون زھر شدندی اتفاق ناخوشانی کھ با امیبود
  ،  اتاق مامان و بابارفتم
   در حال حرف زدن بود و مامان با بغض و غم در حال گوش دادنبابا
 بتی مصنی انی اینی غم بزرگ نبود سنگنی اقی النمی بابام سوخت ، پدر نازنی برادلم

  کمر پدرمو شکستھ بود
  ،ی اروم و شادمونو نابود کردی کھ با قدم شومت زندگاری بھ تو مازلعنت

 جھی نتی بی  زد ولی بھ ھر درھی کردن ھاندایواسھ پ اری کھ مازدمی بابا فھمی گفتھ ھااز
 رهی رو از بابا بگھی ھاندی ادرس جددی با تھدرهیگی ممی و تصمگردهیموند ، بھ ناچار برم

 رو زوی بخاطر تنفرش از بابا ھمھ چاری کھ مازدهی نمدشی بھ تھدیتی بابا ،اھمیول
 اش از بابا و نھی کھ فقط بخاطر کگھی مسی چھار سالش با مھدبطھ ودر مورد راکنھیم

 ره؛ی و مکنھی پاھاش لھ مری زنمویو غرور پدر نازن.گرفتن انتقام بوده 
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 ی و سوت و کور شده کھ دلم طاقت موندن رو نداشت، ولختھی بھم ری خونھ بقدرجو
  ، بسرش بزنھی باز فکر خودکشترسمی تنھا بزارم، مسوی مھدطی شرانی تو ادینبا
 کھ مشغول پخت و پز ی ، مامان تو اشپزخونھ در حالکردی استراحت م تو اتاقشبابا

 بالخره پرده از راز بابا برداشتھ شد و کردی مھی آروم گرزدویبود با خودش حرف م
   باخبر شدقتیمامان از حق

  ،  مامان چشم دوختمی بھ نالھ زدن ھاستادموی و گرفتھ تو درگاه آشپزخونھ امغموم
 نی ازمی و داغون شده بود ، نگرانختھی بھم ریلی ختیتم ، وضع گفتن نداشی برایحرف

  ،  برهنی غمو بدوش بکشھ و از بنیبابت بود بابا نتونھ بار ا
 تختش رفتم ، کی باز کردم ، نزداطی ، درو با احتسیاتاق مھد.  رفتم طرفدم،ی کشیآھ

   بود تا خوابش برده بودختھیانقد اشک ر
  ،اتاقشو ترک کردم.  دمی کشختشی بھم ری بھ موھایدست

  ،  خونھگشتمی برمدی باکردی میقراری بیادی طاقت موندن رو نداشتم ، مھسا زگھید
 :  گفتدی قرمز اومد منو حاضرو آماده دیی رفتن بودم کھ مامان با چشماآماده

 کجا مادر ؟_
   خونھ باشم بھترهکنھی میقراری بیلی برم مھسا خدیبا_

 : رو تو آغوشش فشرد و با بغض گفت مغموم نشست و مھسامامان
 طاقت دردشو ی و حتی از وجودتو با خون دل بزرگ کنی اکھیچقد سختھ بچھ تو ،ت_

 کھ روح و جسم خبری مثل اون پست از خدا بیی دست نامردافتھی ،  بینداشتھ باش
  ، بکشنی بھ نابودشوی کنن و زندگکسانی با خاک زتویعز

 . ومدی از دستم بر نمی کاری بدم ولشی کردم دلداری کنار مادرم سعنشستم
 از جو بوجود اومده ،بعد از خوابوندن مھسا، ی حوصلھ و عصبانی خونھ بدمی رسیوقت

 .  شدمیمشغول آشپز
  ، تو قفل در منو بخودم آورددی کلدنی چرخی فکر بودم کھ صداغرق
 : کھ گفتدی بگوشم رسدی محیصدا

   استقبالمادی بستی نیکس_
 از چھرش ی و بسمتش رفتم کھ رو کاناپھ ولو شده بود ، خستگدمی از کار کشتدس
  دیباریم

   رفتم و سالم دادمسمتش
 رو لبم ی جواب سالممو داد و دستشو بسمتم دراز کرد، لبخند کمرنگی لبخند مھربونبا

   گرمش سپردمینشست ، دستمو تو دستا
   پاش نشوندی بسمت خودش و رودی کشمنو

 : گذاشت و گفتنمی رو سسرشو
   ؟نکنھ مھسا خستت کردهیخانم خوشگلم چطوره ؟؟ چزا انقد دمغ_
  ،  باطلالی خی زھی بود ولیگی کاش ھمونطور کھ تو میا

  ، موھاش فرو بردم سپس دور گردنش حلقھ زدمی الدستمو
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 : گفتدی گردنمو بوسدیمج
  خستمیلیخ_

  نطوری لب گفتم منم ھمری زاروم
  ، تو اتاقمونمید منو بغل کردو رفت بلند شدیمج

 بلندم پنھان کرد ی موھای لباسشو عوض کرد و منو تو بغلش گرفتو سرشو البالفاصلھ
  ،و خمار خواب شد

  ، بھم غلبھ کردخواب
  کم چشام گرم شدو بخواب رفتمکم

  ،  دلواپسشمادی ززنمی سر مسی بھ مھدشتری روزا بنیا
  ، بسرش نزنھی فکر خودکشکردمی خدا خدا مھمش

   اتفاق افتاددمیترسی مکھیزی ازون چبالخره
 مارستانی بھم زنگ زد گفت خودمو زود برسونم بمامان

 رفتم خونھ عمو ، مھسا رو سپردم بھ مونا و ھمراه زنعمو بطرف رونی عجلھ و حبا
  می رفتمارستانیب

  ،ستی آگاه شد مثل ابر بھار گرقتی زنعمو از حقیوقت
 با نمی نازنی کرد بابای مشت قرص ، قصد خودکشھی با خوردن فعھندی احمق ادختره
   چمباتھ زده بودواری شکستھ گوشھ دی و کمرسی خییچشما

 بابا شوک زده بھ نقطھ نا ی نکنھ ، ولتی و التماس ازش خواستم انقد خودشو اذھی گربا
   زل زده بودیمعلوم
  ،امی با غم نبودنش کنار بمتونی چطور مادی سرش بیی قلبش بودم اگھ باز بالنگران
 خودمو ھی با گردنی ھم سر رسدی دادن مامان بود کھ عمو و مجی مشغول دلدارزنعمو

   کردمی سر دادمو خودمو خالھی ، تا تونستم گردیانداختم بغل مج
 در اروم کردنم داشت با نوازش دستش رو سرم ی سعدی ، مجکردی مینی تو دلم سنگغم

  ،و زمزمھ ھاش کنار گوشم ، منو بھ ارامش دعوت کرد
   بردن دردام بودنی از بی مسکن برانیتری کھ اغوشش قوحقا

 .   رو بھمون دادسی مھدی اورد و خبر سالمترونی بی دکتر ما رو از نگرانبالخره
 ، طاقت ستی اومد و مثل ابر بھار گر خبر خوش از شوک درنی ادنی با شنباباجونم
  ،  پدرمو نداشتمختنیاشک ر

  ، دادی رو پس می مھربونم تقاص کدوم گناھیبابا
 
 

   تختش مچالھ شده در حال فکر کردن بودی باز کردم روسوی اتاق مھددر
   نشستم و صداش زدمکنارش

 : بروم زدو گفتینی لبخند غمگدوی پررونی افکارش باز
  ؟؟؟ی اومدیک_
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 سر ھی بھ خواھر خل و چلم امیاالن اومدم طاقت موندن تو خونھ رو نداشتم گفتم ب_
  بزنم

 :  شد کھ ادامھ دادمقی عملبخندش
 بابا چطوره ھنوزم تو خودشھ ؟؟_
 و شونھی و منو کنا خودش مزنھی صدام مادی مرونی از بنکھی ھمی ، ولکمیاوووھم _

 نی بھم گفت مقصر اباریھ گذشتھ فکر کنم ،  تا کمتر بزنھی حرف میباھام از ھر در
 می وارد زندگاری ،مازدھاشی بھ تھدتی اھمی و باشی فکریاتفاق خودش بوده کھ با ب

  ،  رو ازش پنھون نکنمیزی چگھی گرفت دولازم ق.  کرد یشده و ازم معذرتخواھ
 : گفتدی کشی آھسپس

 از خودم ی ،ولبالمیودم م بخی پدرنی پاک و بزرگِ ، با داشتن ھمچیلیبابا قلبش خ_
 دادم شونی ھر دفعھ بھ بابا دروغ گفتمو بازفی کثوونیمتنفرم کھ بخاطر بودن با اون ح

  ،بخشمی وقت خودمو نمچی، ھ
 از تھ دل آرزو ی ، ولدمی دادم تقاص پس ملی بھشون تحویی دارم تقاص دروغھااالنم

   رو نچشھی وقت طعم ارامش و خوشبختچی کھ باشھ ھای دنی ھر جااری مازکنمیم
 ی با مھربوندمشی بھ اغوشم کشی زل زده بودم با لبخند دلگرم کننده اسی غم بھ مھدبا

 : گفتم
   فکر کنندتی دور بھ ایزی وقتشھ گذشتھ رو برگھیخواھر خوبم د_

 :  ازم جدا شد با لبخند گفتسیمھد
  بگم ؟؟؟یزی چھی دیمھش

 : با خنده گفتم_
  دو دوتا بگو_

 : دادادامھ
 . ؟ادتھی تھ کوچھ رو ھیپسر زھرا خانم ھمون ھمسا_
   اومدادمی بھ مغزم فشار اوردم تا کمی
 :  گفتمشیاداوری خنده از با
 کھ ی با شلنگ آب تا کوچھ دنبالم اومدباری و مھربونھ کھ ری سر بزیلیھمون کھ خ_

  روش ؟؟؟؟ی دادم ابو گرفتیجاخال
 :  خنده و گفتری زد زسیمھد

 آره خودشھ_
 :  گفتمی داری لبخند معنبا
  ؟؟ھی ، منظورت چیخب کھ چ_

 : شد گفتقتری عملبخندش
 نگاھش ری چرا زدونمی ، نمکنھی بدجور نگام منھیبی ھر وقت منو تو کوچھ مھیچن وقت_

  دهی بھم دست می حس خوبدمی طاقتمو از دست مشمویگرم م
 :  گفتمی لبخند گشادبا
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  لرزهی رو ھزار و دست و پات مرهیپش قلبتم محتما ت_
 : با ذوق گفتسیمھد

  نطورهیاره خودشھ ھم_
 ،سی مھدی حالتارو حس کردم ، بگو کھ دلتو باختنیمن ھمھ ا_

  داد گفت؛ھی در ھم رفتو چشماش رنگ غم گرفت ، تکچھرش
 چی نقشھ بکشم ، من ھندمی ای براای دل ببندم تونمی کھ دارم میتی وضعنیبنظرت با ا_
   نابود کردمندموی اامی عقلی ندارم ، خودم با دستام با بی بھ زندگی ازهی و انگدیام
 نی بخاطر ای ، ولیدی می رو دارینی سنکیی بھادونمی ، می حرفو نزن خواھرنیا_

 و بھ خودت ی سرو پا شدی کھ افتاده باھی ، اتفاقی و ارزوھات بگذردی از امدیاشتباه نبا
 ی ھاچھی ، پس دری مقابلھ کنیدی و با نا امی با مشکالت بجنگیتونی کھ میبت کنثا

  ،  فرصتو از دست ندهنیا.  نگاه کن ی کھ دل دادیکس  مثبت بھدیدلتو باز کنو با د
 : غم نگام کرد و گفتبا
 : ادامھ دادیسپس بعد از مکث....  کنھیدلم قبول نم_
 ، زدنی کھ در مورد منو محسن حرف مدمی مادرش اومد خونھ حرفاشونو شنروزید_
  ،  ھراس دارمشیشروی ھم از پخوامشی کھ ھم مھی چھ حسنی ادونمینم

 :  گفتمدمی بروش پاشیلبخند
 اگھ ی بھش بگقتوی حقیتونی ، اونوقت می باھاش آشنا شکمی و برن ، تو ھو انیبزار ب_

  ،  مطمئن باشادی کنار مزتیدوست داشتھ باشھ با ھمھ چ
 ی از اعتمادش بارھا سواستفاده کردم ولی تو عالم نفھمنکھی ، با انی رو ببدیمج نیھم

 و با اغوش باز باھام مدارا کرد ، چون واقعا دوسم داشت و با  دیھر بار منو بخش
  ،اشتباھاتم کنار اومد

 : و گفتدیخند
 کنھی کبابھ چطور تو رو تحمل مدیدلم واسھ مج_

  چپ نگاش کردم گفتم؛چپ
  دلش بخوادیلیخ_

 : اتاق باز شد مامان اومد داخل گفتدر
   بده خودشو کشتری بھ دخترت شای پاشو بدیمھش_
 بغلش کردم رفتم اطی ست ، با احتھی کھ مھسا بغل بابا در حال گرنیی عجلھ رفتم پابا

  ، دادمرشوی و شدمشیباال ، بغلش کردمو با عشق بوس
 راستی نجای اادی اومد نتونست بری چون شب ددی مجی و خونھ مامان موندم ولشب

  ، رفت خونھ
   زنگ خوردمی بودم کھ گوشیداری خواب و بتو

  ، نشھداری دکمھ اتصالو زدم تا مھسا بزود
  بلھ_

 :  منو بھ خلسھ برد و گفتمدی گرم مجیصدا
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  یی تودیمج_
  ی ، خواب بودزمیاره عز_
  بای تقریھ_
  برهی وفا بدون من خوابت میب_

 :  گفتمدمیخند
   لحظھ خوابھی از غی درخورمی ساعتھ رو تخت وول مھی نھ یراستشو بخوا_
  ؟؟؟امیب_

  وقت شب ؟؟؟نی گفتم امتفکر
  ،رمیگی اروم نمی تا کنارم نباشیدونیاره ، خودت م_

 :  عشق زدم گفتمی از رویلبخند
  ای بدیمج_

  درو باز کن اومدم__
 :  از حرفش گفتمریمتح

  یگی کھ نمیجد_
  بزن درو_
 زده بود بھ بدنھ ھی و پنجره رو باز کردم ، تکدمی عجلھ رفتم کنار پنجره پرده رو کشبا

 ، اطی شدم ، بالفاصلھ رفتم تو حی برام تکون داد ، غرق خوشی  با لبخند دستنشیماش
  ، خودم درو بروش باز کنمخواستیدلم م

 شد ، خودمو انداختم تو بغلش و انی درو باز کردم چھره جذابو خندونش جلوم نمایوقت
  ،دمیعطر تنشو بجون خر

 :  محکم بغلم کردو منو بخودش فشرد ، کنار گوشم زمزمھ کرددیمج
 ، دوست دارم چراغ خونھ با وجود تو خوامی لحظھ اون خونھ رو بدون تو نمھی یحت_

 روح و جسمم دنتی  تا با دی خونھ خودت درو بروم باز کنامیروشن باشھ ، ھر وقت ب
  ،بھ آرامش برسھ

 :  دور گردنش حلقھ زدمو گفتمدستامو
  ،یچقد خوب شد کھ اومد_

 : دستشو دور کمرم محکم کرد گفتدیمج
  ، داخلامی بیکنیدعوتم نم_

   گرفتم بھ سمت ساختمون کشوندمی از آغوشش جدا کردم و دستشو با خوشحالخودمو
  میرد شد باز کردم و ھر دو وااطی اتاق و با احتدر
 ، بالفاصلھ دشی بود ، با عشق بوسدهی رفت سراغ مھسا کھ رو تخت خوابراستی دیمج

 :  گفتمی آرومی با صدادمیرفتم طرفش بازشو کش
  ، شھی مداری بسسسسسسیھ_

 اورد و پرت کرد کف اتاق ، و بطرف رونی کھ بھ تن داشت رو بی کت چرمدیمج
 : گفتطنتیاومد با ش
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  می تا منو تو بکارمون برسکنمی نمدارشیچششششششم ، ب_
 :  قدم عقب رفتم با خنده گفتمچن

   لحظھ استراحت کنھی یدی تو تازه از راه رسزمیعع عز_
 .  کارمون تموم  شدیاستراحت و بزار وقت_
  یاوووووووم ، چھ کار_

 ، منو تو بغلش قفل دی دستمو گرفت محکم کشھوی شد کھ پا بھ فرار گذاشتم کھ کمینزد
 :  و گفتکرد

   شدمیی المصب کھ بدجور ھواییکجا_
  ،  نرهرونی خندم بی دستمو جلو دھنم گرفتم تا صدادمی تھ دل خنداز
 : گفتیقی با لبخند عمدیمج
  زمیجووووووونم ، بخند برام عز_

 ی بوسھ ادوی گردنم فرو برد ، از پشت دستشو تو قوس کمرم کشی تو گودصورتشو
  ، شونم گذاشتیداغ رو

 کھ در اتاق باز شد و می خودمون بودیای دور گردنش حلقھ زدم ، غرق در دنمودستا
 و می و تعجب بالفاصلھ ازھم جدا شدرتی با حدیمامان خواب الود وارد شد ، منو مج

 گشاد شده از تعجب بھ ما ی ، خجالت زده بھ مامان کھ با چشمامی رفتیھر کدوم بھ سمت
 : تم مونده بود نگاه کردم و گفرهیخ
  ؟؟؟؟یداریعع مامان شما ب_

 : گفتقی نفس عمھی دنی با کشدی کششیشونی بھ پی دستمامان
 شد کھ نی اادی میبی عجی صداھادمی تو آشپزخونھ بودم ،اومدم برم ددمیمادر ترس_
   درو باز کردمییھوی

 : لب تخت نشستھ بود گفتی خندشی کھ با ندی رو بھ مجی با خنده کمرنگبعد
  ،یینجای ادونستمینمشرمنده پسرم _

  گفت؛دیمج
    موقع شب اومدمنی اخبری من بود بری تقصدیببخش_

 جور نی گفت تو ھم درو اخوردمی ، رو کرد بسمتم کھ خجالتزده ناخونمو مدی خندمامان
 .. وقتا قفل کن

  
 

 فرستادم ، رو کردم بھ رونی فوت بھی رو با نمی از رفتن مامان نفس حبس شده تو سبعد
 ،  لباسش بودی در حال باز کردن دکمھ ھاالیخی کھ بدیمج

 با دیکھ مج  نازک کردم و رفتم درو قفل کردم ی ، پشت چشمدی افتاد بھم خندنگاش
 : گفت یآروم

  ،  خوشگلھی نداره درو قفل کرددهی فاگھید_
 : آغوششو بروم باز کرد گفتدی دراز کشسپس
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   بغل عموایبدو ب_
 ی کنارش دستمو گرفت منو بھ پشت برگردوند و بوسھ ا خنده طرفش رفتم ،نشستمبا

 ،گره بند لباس خوابمو از پشت دی باره لرزکی کمرم گذاشت ،تموم تنم بھ یداغ رو
  باز کردو محکم بغلم کرد

 
 کھ سی مھددهی ، کامال از چھره رنگ پرادی خواستگار بسی قراره واسھ مھدامشب

 .. ِ و سردرگمرونی کھ حشدیغبار غم روشو پوشنده بود مشخص م
 آشپزخونھ در حال زی پشت مقراری حفظ کنھ ، بشوی دادم تا بتونھ خونسردشی دلداریکل

 ناخون خوردن بود
 : گفتسی زد رو دست مھددونھی از کنارش رد شد مامان

 زرتو نی دارھی چھ عادت زشتنیخدا شانس بده دوتا دختر بھم داده دوتا خل و چل ، ا_
  ، زرت انگشتاتون تو حلقتونھ خجالت داره واال

 :  گفتظی با غدهی کشدیچی ھم پی دستاشو السیمھد
  عع مااااااامااااااان_

  ، رفتخچالی لب غر غر کنان بسمت ری چپ چپ نگاش کرد و زمامان
 کھ مامان رو کرد بسمتم دمیخندی زده بودم ھر ھر مھی تکواری بھ دنھی دست بھ سمنکھ
 :گفت

 کمک ، ای بی بخندیستی اونجا وانکھی ای سرم شلوغھ بجاینیبی ببند  نمشتویھر ھر ، ن_
  رهید
  ، دیخندی مزی رزی رسی بستھ شد ، مھدشمین

 :  جواب مامان گفتمدر
  ، ی کنی بھمون حالی با لطافت و مھربونیتونی منویخب مامان خوشگلم ا_

  ، گرفتم گفتم بچھ کھ زدن ندارهسی بسمت مھددستمو
 : ھارو گذاشت جلوم گفتوهی ممامان

  ،  ندادجھی باھاتون راه اومدم نتی عمر با خوبھی مثل خودتون رفتار کرد ، دیبا شما با_
 .... ، مامیمامان دار: لب گفتم ری ھا شدم زوهی کردم و مشغول شستن میپوف

 دستپاچھ دور خودمون سیھد بعد از شام سر ساعت نھ اومدن ، منو مخالصھ
 : گفتدی دستمو کشدی کھ مجمیدیچرخیم
  ،نجای انی بشای بیتو چرا ھول شد_

  دی صداشون دوباره بسمت اشپزخونھ دودنی با شنسیمھد
 : کرد و با جذبھ گفتی اخمدی گرفت ، مجخندم

 نخند ، حواسم بھت ھست_
 ستادمی خوردم و مودب بھ انتظارشون البخندمو

  ، سالن باز شد و محسن و مادرو پدرش ھمراه زن داداشش با لبخند وارد شدندر
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 رو دست ینیریمحسن دستھ گل و ش. بھ احترامشون بلند شدن دی و عموجون و مجبابا
   طرف بابا و عمو جون رفتریمامان سپرد و سربز

داماد  ھمھ نشستن ، با لبخند چشم چرخوندمو ی و تعارفات تکراریی از خوشامد گوبعد
 و نی نشستھ بود ، قد بلندو خوش اندام با چھره دلنشدی نظر گرفتم ، کنار مجریرو ز

 ھم رفتھ صورت ی مرتب ، روشی با تھ ردی و پوست سفیمھربون چشم ابرو مشک
 خوشبخت سوی مھدتونھیاحساس کردم  م  ، بھم دست دادی  داشت ، حس خوبنیدلنش

 ی بابام افتادم درست مثل ظاھر بابام شخصادی داشت ، ی اروم و خجالتتیکنھ ، شخص
 ، اگھ قلبش ھم مثل بابا بزرگ و بخشنده باشھ قطعا ومدیمھربونو دل پاک بنظر م

  ،کنھی قبول مطی شرانی با اسویمھد
 نثارش کردم ، ی لبخندانھی جا بجا شدم و مخفکمی نگام کرد ، ی با لبخند کمرنگدیمج

 شی نیول. ارمی در نی باززی کردم ھی داد ، خندمو خوردم و سعلمی تحویزیچشمک ر
  ،  داشتیطونی بود ، امشب دلش ھوس شدای پدی مجی رو لبایخند

 بودن ، دوباره چشم چرخوندم سمت داماد ھی اولی در حال گفتگو و صحبت ھاھیبق
  ، در حال گوش دادن بھ صحبت بزرگترا بودنی اروم و متیلیخ

 کھ قبول نکرد ، اصرار کرد من ارهی بیی بگم چاسیپزخونھ تا بھ مھد شدم رفتم اشبلند
 رو بردم ییً ناچارا قبول کردمو چای ولدهی مامان جرمون مدونستمی رو ببرم ، مییچا

 شد ، ی بادشون خالدمی ، بھ وضوح ددیسالن ، با ورود من ھمھ نگاھا بسمتم چرخ
 زدم و یام کرد ، لخند زورک کھ چپ چپ نگامانلبخندمو خوردم چشمم افتاد بھ م

 .  شدمییمشغول تعارف چا
  ، کھ تموم شد نشستم سرجامکارم

 :  گفتی محسن با لبخند مھربونمامان
  ،نی خجالتیلی عروس خانم خنکھیمثل ا_

 : گفتمامان
  ، خدمتتونرسھی می ولھی خجالتزرهیاره _

 لم داده بھ بحث و گفتگو ی اخم پر رنگ و صورت جدھی با دی شد بسمت مجدهی کشنگام
  ، با دقت گوش سپرده بودھیبق

 کردم ، سھی رو باھم مقادی نگاش دلمو بلرزه در اورد ، ھر چقدر محسن و مججذبھ
  شدمی نمری قربون صدقش رفتم ، از نگاه کردن بھش سی در نظرم سرتر بود ، کلدیمج

   رو احساس کردمی نگاه کسینیکھ سنگ
 بھ زنداداش محسن کھ با لبخند دمیگاه رو گرفتم ، بالخره رس چرخوندم و دنبالھ نچشم

   شده بودرهی بھم خیکمرنگ
 یزی چھ خواھر ھگھی ، حتما با خودش مکنھی فکر می االن با خودش چییییییوووووو

  ،دمی بروش زدمو زود نگامو دزدیداره ، خجالتزده لبخند مصنوع
  خستھ کننده رفتن سر اصل مطلبی رفتن و حرفاھی حاشی بعد از کلخالصھ
 ، داماد حرفاشونو زدن و منتظر نظر بابا بودنخانواده
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 ، زنداداش محسن کھ کنھی اعالم مسی در جوابشون گفت نظر آخر رو دخترم مھدبابا
پس با اجازتون حرفاشونو باھم بزنن ، تا بعد : بود گفتی خنده رو و مھربونیزن

  ، جون نظرشو بھمون برسوننسیمھد
 : گفتینی با لبخند متری سر بزاباب

  ،حتما چراکھ نھ_
 یقی بھ بسمت مامان نگاه کرد و مامان با لبخند طرف آشپزخونھ رفت و بعداز دقاسپس

  ، اومد کنارمون نشست
 رو بھ ھمھ داد ی و آروم وارد شد و سالم بلندری بودن کھ سر بزسی منتظر مھدیھمگ

  ،  شدکیو نزد
  ،  دادسوی سر تا پاشو از نظر گذروند و با لبخند جواب مھداردی محسن با چشم خرمادر

 ، نھی ببسوی سرشو بلند نکرد تا مھدی نشستھ بود ، حتدی کنار مجری محسن سربزیول
 لبخند ھی نظر گرفتھ و ری داده بودومحسن رو زھی ھمونطور کھ تکدیخندم گرفت ، مج

  نامحسوس رو لب داشت
 : گفتی بود کھ بابا رو کرد بسمتش با مھربونستادهی ھنوز سرو پا اسیمھد

  ، دی حرفاتونو بزندیدخترم ھمراه محسن جان بر_
  ،  گفت چشمی با لبخند خجولسیمھد

 ی پروا چطور االن انقد اروم و خجالتی اون دختر تخس و بسی در تعجبم مھدواقعا
 رفتار کنھ ، لبخندمو کی انقد خانومانھ و شروزی سیشده ، باورش برام سخت بود مھد

 جلو ی دوختم ، کھ معلوم بود اونم بسختدی گرفتم ، و بھ مجسیخوردمو نگامو از مھد
  ،خندشو گرفتھ

  ،  رفتناطی بسمت حسی مھدیی محسن بھ راھنماخالصھ
  ، ھم ادامھ حرفاشونو از سر گرفتنھیبق

  ،  فرما شدنفی تشری بالخره عروس داماد خجالتقھی دقستی ببعدار
 قرمز از خجالت اومد نشست ، با ی ھم با لپاسی نشست ، مھددی با لبخند کنار مجحسنم

 باال یی کردن کھ  انقد قرمز شدن ، با ابروکاری شدم ، مگھ چرهی خسیتعجب بھ مھد
  رفتینم.  محسن کناری از رو لبایرفتھ بھ ھر دوشون نگاه کردم ، لبخند لحظھ ا

 :مادر محسن گفت 
  ، دخترمیدی می جواب مارو کزمی جان عزسیخب ، مھد_

 :  با لبخند گفتسیمھد
   تا بھتون اطالع بدنزارمی مونینظرمو با مادرم در م_ 

  ادامھ داد ؛یتمندی محسن با لبخند رضامادر
 مجنون مارو منتظر نزار کھ شب و نی دخترم ، فقط امی منتظر جوابصبرانھیپس ما ب_

  ، روز واسھ ما نذاشتھ
 کھ وقار ومتانت از چھرش ینی و نگام بھ محسن افتاد کھ با لبخند دلنشدنی خندھمھ

  ،  بھ مادرش نگاه کرددیباریم
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  ، اضافھ قصد رفتن کردنی ساعت حرفامی از نبعد
 : داد و رو مبل ولو شد گفترونی فوت بھی نفسشو با سیمھد

   سختھ ، نفسم گرفتی چقد خواستگاریوااااا_
 : گفتسیانداخت دورم با خنده رو کرد سمت مھد کنارم نشست دستشو دیمج
  ی ھستیگری ، ناقال عجب بازای اومدلمی خوب فیول_

 :  گفتی باال رفتھ ایی با ابروسیمھد
  ، بودی اومدم ، اووووووووف واقعا لحاظات سختلمیمن ف_
 :  خنده گفتمبا
   ازتون سر نزدی خالفاطیفقط راستشو بگو تو ح_

 : گفتسیمھد
 چطور ؟؟؟_
  ، نیزدیچون ھر دوتون مرموزانھ لبخند م_

 ... ی بغلای ی ماچھی دیشا: زدم ادامھ دادم ی چشمکی با بدجنسسپس
 : قرمز شد با حرص گفتسیمھد

  ، رسمی شما دوتا نمی ھم کرده باشم بھ پایاگھ خالف_
  لبخندش گشاد شد ، ادامھ دادم ؛دیمج
  ؟؟یدی دی تا االن ازمون خالفزمیعز_

 : زد و گفتھی تکی داری بھمون انداخت سپس با لبخند معنی حق بجانب نگاھسیمھد
 ...  بودیآره پس نصف شب ک_

 از بازوش گرفتم تا ادامھ ی محکمشگونی بالفاصلھ نرونی با اومدن بابا و عمو از بکھ
  نده

   خفھسسسسسسیھ:  گفتم
 :  گفتدی با اخم بازوشو مالسیمھد

   از دست تودی مجکشھی میچ_
  بخودش فشرد گفتشتری منو بدیمج
   منوزینگو عز_

 ...  بساطتونودی روشو برگردوند گفت اوووووق جمع کنسیمھد
 

 ی ازش علت منفی اعالم کرد با نا باورشوی جواب منفسی ھفتھ بالخره مھدھی از بعد
  ، دمیبودن جوابشو پرس

 ی تو چشماتوتمین نم ، مامی با غم در جوابم گفت ،نتونستم با خودم کنار بسی مھدیول
 در موردم فکر بد خوامی زدم بھش بگم ، نممی کھ بھ زندگیمحسن نگاه کنم و از گند

  ، تموم کنمزوی ھمھ چمی صرو صدا با جواب منفیکنھ ، بھتره ب
 یشروی جلو پیتونی می ولی تموم کنزوی ھمھ چی با دادن جواب منفدیشا: گفتم اروم

  ،یریاحساستو ھم بگ
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   زل زد بھم و فقط،سکوت کردی اشکی چشمابا
 گرفتھ و با خواھش و اصرار سوی از خونھ جلو مھدرونی سھ چھار دفعھ محسن بحدود

  ،  فکر کنھشتریازش خواستھ ب
  ،  تنھا بمونھشھی ھمی گرفتھ بود تا برامشوی نبود تصمای کوتاه بسی مھدیول

   گرفتھ بودشی زندگی بود کھ خودش برایمی ، تصمومدی از دستمون بر نمیکار
  ،  کردنشی جون و مامان راضزی بالخره عزنکھی اتا

 برگرده و بالخره جواب مشی از تصمسی جون باعث شدتا مھدزی قانع کننده عزیحرفا
 ونی باھاش در مشوی زندگقتیمثبتشو اعالم کنھ ، بعد از مالقات با محسن کھ ھمھ حق

 کھ ھمھ مردا مثل دی ارامش است ، فھمی کھ بعد از سختدی رسجھی نتنیگذاشت ، بھ ا
 پاک و ی با روحی و مرداناری مثل مازفت صوونی ھا پست و حی ، بعضستنیھم ن

  ، بزرگ وبخشنده مثل محسنیدل
 ی کرد و بھ راحتدیی تاسوی مھدی با خوشحالسی مھدتی موقعدنی بعد از فھممحسن

  ،م کرد اعالی پا افتاده اشی و پتی اھمی بی رو موضوعسیگذشتھ مھد
 نکھی ، و من واقعا ازرهی داشت باعث شد تا گذشتھ رو در نظر نگسی کھ بھ مھدیعشق
 غرق دی رو چشی و خوشبختی بالخره بعد از اون ھمھ رنج و غم طعم خوشسیمھد

  بودمیخوشحال
    
 

 :  بعددوماه
 

 دی و نازو دخترونھ کھ چادر سفکی ششی قشنگ و ارای با لباس صورتسیمھد
 با ی نشستھ بود  ، ھمگریصورت نازشو قاب گرفتھ بود کنار محسن با لبخند سر بز

 مال ھم شھی ھمی ، برانشونی بتی تا  با خوندن محرممی بودستادهی  بھ انتظار ااقیاشت
  ، بشن

  کھ بھ تن ی صورت محسن شده بود ، با کت و شلوار مشکی عضو جدا نشدنلبخند
 ، محسن تیرو بوجود اورده بود ، بعد از محرم ییبای جفت زسیداشت کنار مھد

  ، رو لبش نشستینی دلنشی انداخت و لبخندسی بھ صورت خجالتزده مھدقی عمینگاھ
  ،  رو بھمون وارد کردی شوک بزرگدی کھ بھم رسی از دو ھفتھ خبربعد

 : لب گفتری دستاش گرفت و زنی خبر ولو شد رو مبل و سرشو بنی ادنی با شنباباجون
 نخورد و بھ دخترم ضرر رسوند ی بھ ھمھ بد کرد جز درد و غم بدرد کسنکھیبا ا_
 بھ مرگش نبودم ، من سپردمش بھ خوده خدا ، ازش گذشتم خدا رحمتش ی راضیول

  کنھ
 شده رهی خی بھ نقطھ نامعلومی کھ با لبخند غم آلودسی بھ مھدرتی  با حشدی نمباورم

 : بود زل زدم گفتم
  ، د مراری مازیعنی_
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 :  زدو گفتی پوزخندسیمھد
 ھی ساشھی ھمی سگ ولگرد جون دادو براھیاره رفت بدرک ، تصادف کردو مثل _

  ، پاک شدمینحسش از زندگ
 بھ روح ی ضربھ سختاری رفتم و در اغوش گرفتمش و ارومش کردم ، مازکشینزد

  ،  رو انجام داده رو بدهییھایخواھرم وارد کرد االن وقتشھ جواب بد
 
 
 چھار سال تمام نکھی موضوع رو فراموش کنھ ، ازنی تونست ای بھ سختسیمھد 

 ی بود ، ولزاری حروم کرده بود از خودش باری پست مثل مازی موجودیعمرشو بپا
 ھمھ سی نثارش کنھ تا مھدی بود تا محسن لبخند دلگرم کننده ای لحظھ کافھی یبرا

 ....  بسپارهیگذشتھ شو بھ فراموش
 

  ، را بردارقلمت
 

  دیعشق ، ام,  ی ، زندگھای از ھمھ خوبسیبنو
 
  استبای زنی زمی کھ بر روزی ھر آن چو
 

  ، گل رزمی مرگل
 

  تاب وصالی عاشق بکی از دل سیبنو
 
 سی تمنا بنواز
 
  غنچھ کھ وقت است دگر باز شودکی دل کوچک از
 
  سرخ استقی و شقااقوتی کھ چون سی بنوی غروباز
 

 بخند از لسیبنو
 
  نگردی جھان می کھ پر از عشق بھ ھر سوسینوی بی نگاھاز
 

 : سی کاغذ بنوی را بردار ، روقلمت
 
  استنیری ھا شی با ھمھ تلخیزندگ 
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 ھر کدوم می پھن کردی کوچکاچھی درخت تنومند کنار درھی ری رو زی انداز بزرگریز

   ، می دور ھم باشمی گرفتمی ، بعد از مدتھا تصممی شدیاز ما دخترا در حال انجام کار
   اون قسمتو پر کرده بودی ھامون تموم فضای خنده ھا شادیصدا
 ی بزرگ بھ دو درخت کنارھم تاب محکمی با کمک ھم طنابانی و محسن و شادیمج
  ،  ما دخترا بستنیبرا
   گوشھ دور ھم حلقھ زدن و درحال تخمھ شکستن و خنده و خوردن بودنھی زنا

   دود کردن بودنونی خوردن و قلیی ھم در حال چا ھم بھ دورمردا
  ، میدیخندی ممویکردی می دخترا ھم بھ نوبت تاب بازما

 :  کنار گوشم گفتدی افتاد کھ بسمتم اومد ، دستمو گرفت و کشدی بھ مجنگام
  ھینظرت با خلوت دو نفره چ_

  گفتم ؛دمیخند
  ھیعال_

  ،  می با ھم بسمت جنگل رفتدوی کشدستمو
 منو نشوند رو پاش ، در حال خنده و دوی دستمو کشی سنگ بزرگی نشست رودیمج

   تکونم داد گفت ؛ اونجاروھوی دی کھ مجمی بودیشوخ
 زدنو در ھی تکی و محسن کھ دورتر از ما بھ درختسی نگاشو گرفتم چشمم بھ مھددنبالھ

   ھستن دھنم وا رفتو چشام گشاد شدیحال عشقباز
 :سمت خودش چرخوند گفت بالفاصلھ صورتمو بدیمج
  ،می ببند دھنتو ، بزار راحت باشن ، ماھم بھ کارمون برسگھیبسھ د_

 کھ دمی دسوی ، برگشتم مھددی گرفت بلند شد دستمو گرفت منو دنبال خودش کشخندم
 کرد از تھ ی خنده ھاشون دلمو سرشار از خوشیمحسن و ھول داد و فرار کرد صدا

  ، محکم بغلم کردو وسط رودخونھ منو چرخونددوی منو کشدی کھ مجدمیدل خند
 .....  اوج گرفتو از تھ دل قھقھ زدم و دستامو دور گردنش حلقھ زدمخندم

 
 :   کنار گوشم زمزمھ کرددی گونمو بوسدیمج
 

  منی ھستی  من امعشوقھ
 

  منی بذار تو دستادستاتو
 
  خوشگل من چشم روشن منیا
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  دل و جون و تن منیگرم
 
 

  توام آرومھ آروممشی پیوقت
 
 دونمی نمیزی غم و غصھ ھام چاز
 
 دهی بھم دست می حس خوبھی یی جوراھی
 

  نم نم بارونمری کھ زیانگار
 
 
 یدونی دوست دارم میلیخ
 
 یخونی از تو چشمام منویا

 
  خودتکنمی نگات میوقت
 
 ی بمونخامی کھ میفھمیم
 
 خامی مثل تو نمویشکیھ
 

 امی منم می بریی جاھر
 

  طرفوھی ای دنتمومھ
 
 خامی طرف من تو رو مھی تو
 

  توام آرومھ آروممشی پیوقت
 
 دونمی نمیزی غم و غصھ ھام چاز
 
 دهی بھم دست می حس خوبھی یی جوراھی
 

  نم نم بارونمری کھ زیانگار
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