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 یینوشته ماهک بابا|رمان زندانبان
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  فرهود
 .. عکس  زدمي به لبخند دختر توي رو برادشتم و پوزخندزی مي دادم ، عکس روی ام را به صندلهیتک
 .. تو چشماش موج بزنه و با  لبخندش بهم پوزخند بزنهی لحظه خوشحالهی زارمی نمیعنی لبخند بزنه ،ستی قرار نگهید

 ... رو ازم گرفت بخاطرمی که زندگیمثل همون مرد لعنت.. بوداهی سچشماش
 .. گذشته شدم و با نفرت عکس را مچاله کردم  و پرت کردم گوشه اتاقالیخیب

 .ونه چشم  دوختم خاطی کنار به حدمی کشتی شدم و به سمت پنجره رفتم و پرده را با اعصبانبلند
  شهی از دردم کم نمزی چچی مرور گذشته هبا

 ..شهی مشتری  زخم نفرت و انتقامم بفقط
  قسم خورده اممن

 .. انتقامي خورده قسم
 ؟ی و چی از کانتقام؟

 ...ادی شب ها خواب به چشمام نممی و  من از شدت نفرت از زندگکنهی مشوی مرد سالهاس که داره راحت زندگاون
 ... ي بزوددهی شو پس متقاص
 .. مادرم نگاه کردمم،ی برگردوندم و به عکس تنها زن زندگسرمو

 ..  روش زدميبوسه ا..  اتاقم بودي توعکسش
 ...همون موقع که مادرمو ازم گرفتن..  سالم بود 16 همون موقع که من شهی پ10 ماله عکس

 .. عکسو خودم ازش گرفته بودمنیا
 .. لبخند قشنگ رو لباش بودهی..   بودختهیه هاش ر شوني بلند بود و روموهاش
از اتاق خارج شدم و تفنگم ..  گذاشتمفمی کي جمع کردم و توزمی را از مختهی بهم ري گذاشتم و کاغذ هازمی مي را روعکس

 .را پشت کمرم گذاشتم
 ..داشتمی ام کنارم نگهش متی امني براشهیهم
 . آمدمنیی خونه ام پای طوالني پله هااز

 را پانسمان می پاهاي پله ها افتاده بودم بلندم کرد و زخم هانی که از اي که روزي مادرداد،ی مادرم را مي خونه بوي جاهمه
 . ام زدیشانی پي بار رونی آخري که برايکرد و بوسه ا

 . نفرتم شعله ور تر شدشی اون روز شوم آتيادآوری با
 .مومدی منیی و پادمیکوبی منی خشم پاهام رو زمبا
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 خورد کرده گهیاعصابمو د..  رفتی چشمم رژه مي اون روز جلوي  شدم همش صحنه هانمی و سوار ماشرونیاز خونه زدم ب 
 .ضبط رو خاموش کردم که تمرکز کنم.  دوباره گرفتم ي فکر انرژنیبا ا..  ایانتقام همه سخت..  رمی انتقامم رو بگدیمن با.. بود 

 
 .  رو به نگهبان ساختمان سپردم  وخودم وارد آسانسور شدمنی شرکت ماشدمیره رس باالخالی هزار جور فکر و خبا
 

 .سالام آقا _:از جاش بلند شد) یمنش(يمراد
  نتونی ببخوادیم) نوچه ام(يآقا طاهر _:يسر تکون دادم از کنارش رد شدم مراد 

  شمی پادیبگو ب _: تکون دادم و گفتم سر
 چشم آقا _

بازم .  نخ برداشتم و با فندکم روشنش کردمهی و دمی کشرونی رو از کشو بگارمیس.  انداختمزی رو رو مفمی اتاق شدم و کوارد
 . رفتی نمرونیفکر از سرم ب

 ! شهی می بره عالشی طبق نقشه ام پی همه چاگه
 . در ظاهر شدي جلوي اتاق زده شد و طاهردر
  توایب _

 سادی وازمی مي روهیوارد اتاق شد و رو . چشم آقا_:يطاهر
 نیبش_
 شد؟یخب؟ چ: _.  نشست ي مبل جلويرو

 میفقط منتظر دستور شما.  آمادسیآقا همه چ_:يطااهر
  شد؟رفهمیش. نیدی انجام نمی اقدامچی تا نگفتم هیول. میکنیخوبه فردا شروع م_.  رو لبم نشستتی از سر رضايلبخند

 
 چشم آقا_يطاهر

 
 !یکنی هم افتاد خبرم میهر اتفاق. ي بریتونیحاال م_
 بله آقا حتما  _

 . کرد و رفتیخداحافظ
 
 .شهی تازه داره شروع ميباز.  زدمگارمی به سگهی پک دهی

 ..شهی وقت نابودگهی مرد مغرور و احمق حاال داون
 .. گذاشتميگاری جا سيو نصفه تو.. دممی کشگارمی از سگهی پک دهی زدم و يپوزخند

...... 
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  که دنبالشم همه آدمامهی روزنی دومامروز
 .. بهشهحواسشون

   حرکت کردنیو ماش..  که راننده داشت شدینی اومد و سوار ماشرونی در آموزشگاه باز
 دنبالش کن _: راننده گفتمبه

 .. گفت و حرکت کردی چشمراننده
 ..الی وکی دم در میدی رسی مدتبعد

   ازم گرفتموی اون مرد همه زندگی خاطر دارم باهاش ولی کلشناسمی رو خوب مالی ونیا
 ... اون مردی بره ولشی خوب پتونستی که با بودن مادرم مي ایزندگ

 ..می کنی خونه باش تا خبرتون کنم نقشه رو عملنیمراقب ا _: نفرت دندون هامو به هم فشار دادم و گفتم با
 ..میاریچشم آقا فقط دختره رو کجا ب _: نشسته بود گفت نی ماشي که جلويطاهر
   منيخونه _: زدمو گفتم يدی پللبخند
 ... رفتمالی خودم شدم و سمت ونی شدم و سوار ماشادهی پنیاز ماش..  دوباره گفت یچشم

 .. حال مرور کردن نقشه ام بودمدر
 .. دور دور منهحاال

 
  غزل

 ام ی باالخره روانشناسیول!! لبما نهمن اصال غلط کردم خواستم دکتر شم حاال جراح ق!!!!!!!  کشهی مغزم نمگهی خدا جونم دآخ
 شون ي دلدارکردمی صحبت مضامی با مرشدمی دکتر مامی همش تو بازیکال عاشق رشتم ام از بچگ.  از اون نداره یدست کم

 ...   قبول شمی واسه کنکور که اگه خدا بخواد روانشناسخونمیاالنم که دارم م.. نگو   کهداااادیانقدر حال م.  مثال دادمیم
  موقع درس خوندن دراز بکشمشهی عادت داشتم همدم،ی اتاقم دراز کشکف
 ختمی ري چاوانیبلند شدم واسه خودم به ل.  کنهی نمياری مغزم گهی دزنمی گذشته که دارم  تست ممهی سه ساعت و نبایتقر... 

 . یی چه هوايووو..  تراس يرفتم تو
به ..ارمی وقت نتونستم ازش سر دار بچی که من هیشگیهمون بحث هم. ومدی اتاقشون مي دعوا مامانم و بابام از تويصدا

 .مکالمه شون گوش دادم
 ..رمی تقصی من بغمبری به پریبابا به پ..  روي بحث تکرارنی تموم کن اگهید) مامانم( نینسر _:بابا

 ..یستی هم نری تقصی بری تقصی که بیکنی وقت قبول نمچی چرا هیول... دونمیآره م _:مامان
 ؟ي ازش مراقبت نکردچرا
 ؟ی بهش نگفتقتوی حقچرا
 ..دونهیمگه گذاشت؟ اون منو مقصر همه اتفاقا م_
   بحث مامان و بابام شدمالیخیب
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 برم دی درسم ام ابروهام پر شده بعد از کنکور حتما باری چند وقته همش درگنیا. دمی به موهام کشی دستنهی آي جلورفتم
 رسهیمن موهام فر و بلند تا کمرم م!  کنهیآخ مغز سرم درد م.  دمی توشون کشیتیموهامو باز کردم د..  برشون دادم شگاهیآرا
 اصرار ی واسه کنکور موهام رو از ته بزنم که انقدر کالفه ام نکنه اما هرچخواستمیم.  رنی دست و پا گیلیعاشقشونم اما خ. 

 رو حرف پدر گهیمنم که د.  دختر به موهاشه هی ییبای زگهی مشهیدوست داره هم یلیاونم موهام رو خ. کردم پدر نذاشت 
اما االن که وقت استراحتمه پس .  کنمی مجمع  نکنه موقع درس خوندن محکم باال سرمتمی اذنکهیبخاطر ا.  که زنمیحرف نم

 !  هوا بخوره حال کنهکمی زارمیباز موهامو باز م
 ازش مراقبت دی چرا بابا بازد؟ی حرف می فکر بودم که مامان راجعبه کنی اي قدم بزنم ، توکمی نیی گرفتم برم پامیتصم .. 

  گفت؟ی بهش مدی رو بایقتی چه حقکرد؟یم
 شهی موضوع با بابا بحثش منی مامان ده ساله سر اچرا

 ي بزرگ دو طبقه توییالی خونه وهیخونه ما ..  خاك بارون خورده بلند شده  يمش رجب باغبونمون گل هارو آب داده بو..
 در رو ي جلودی سفي غزل مساعد هستم ،  پله هایعنی مساعد مانی از مناطق باال شهر تهرانه ، خودمم که تک دختر پیکی

 سمتم ، ماشاال نسبت به ادی مش رجب از ته باغ داره مدمی که دزدمی قدم مخر ، داشتم کنار استاطی حي کردم و اومدم تویط
  غزل خانوم ، غزل خانوم_:مش رجب !! بنازم خلقت خدا رو !  ام داره یسنش چه سرعت

  شده ؟يزیبله مش رجب ؟ چ_
  با شما کار دارنگنی اومدن دم در می خانومهینه خانوم فقط _
 با من؟_
  بله خانوم_
   داخلادی بیگفتیخب م_
  خانوم بهشون گفتم اما گفتن عجله دارن_
  اسمشو نگفت؟_
  نه خانوم _
  باش مش رجب ، ممنون_
 رنگ دیدر بزرگ و سف!!  ام نه فقط با من کار داره چکسیاونم ه.  وقت روز نی باشه اتونهی می کیعنی طرف در رفتم ، به
 سن که باال گمی من میحتما مش رجب توهم زده ، ه!  ستی نی که کسنجای ، وااا ادمی رو باز کردم به کوچه سرك کشاطیح
 غزل خانوم ؟_: نفر صدام کرد هیاومدم در رو ببندم که !   نگو زشته گهیم  ماماننی ای هادی منیی کارکرد مغز پارهیم

 دهنم رو گرفت ، اول تقال ي محکم جلویکی بزنم که دیرفتم داخل کوچه رو د!!  نبود ی که کسنجای ؟ اگهی دهی کنی ااوا
 دست و پا زدم کم کم حس کردم گهی دکمی ، شدی نمکردمی مي دهنم اما هرکاري کردم دستشو بردارم از جلویکردم سع

 ... و تار تر شدنتار  جلومری و تصاوشدمی شدن ،داشتم منگ منیچشام سنگ
 

  فرهود
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 ... با آرامش بخوابمتونمی که بعد سالها ميروز..  روز من امروز
 .. که آوردنشدادی نشون منی ماشي هاکی الستيصدا

 ...رونی در خونه زدم باز
 ..نی ماشي بود و دو تا از آدماش توستادهی وانی ماشرونی بيطاهر
 . عقب ون بودی تو صندلدختره

  تو خونه خودم زودتر رفتم و اونا پشت سرم اومدندارنشی اشاره زدم بي طاهربه
 ..می و از پله ها باال رفتمی خونه شدداخل

 
. هه اتاق که چه عرض کنم؟ زندان براش  درست کردم..  که براش حاضر کرده بودم و ببندنش به تختی ببرنش تو اتاقگفتم
 ..رهی که تا آخر عمرش توش اسیزندان

   من زندان بانشو
 ...رهی ازش بگشوی زندگي همه خوادی خطرناك و زخم خورده که می بانزندان

   خدمتکارا گفتم لباسشوبه
 ... کننعوض

 
 غزل
 و ته ینیب..  بودکی تارکهیهمه جا تار..  چشمامو باز کنم کردمی میسع..  نیی پرت شدم پاي بلندهی انگار از کردیم درد بدنم

 نرم رمی متوجه شدم دستو پاهام بستس ، اما زنمی بشخواستمی مکردمیاحساس لرز م..  خوردم دی انگار که اسسوختیحلقم م
 ی کجاس ؟ چه اتفاقنجای؟؟؟ نهههه اصال ا..چرا من لباس خواب تنمه ؟ نکنه !  خدا این ییییه.. بود انگار که رو تخت بودم 

 شد ی کردم دستام رو باز کنم نمیسع..  بزنم ، اما دهنم رو با چسب بسته بودن ادی دهنم رو باز کنم که فرخواستمیافتاده؟ م
 هیبه هق هق افتادم ، همون موقع ..  د گرفته بود  درم ، انقدر تکون خوردم که مچ دست و پاهاومدی اشکم داشت در مگهید.. 
 ..   سمتموندی با قد بلند داشت میکلی مرد ههی چشممو باز کردم يکم کم ال..  روشن شد نورش چشممو زد دی کوب سفوارید

 ..   هاتههیخانوم کوچولو انقدر وول نخور تازه اول گر_:مرد
 رو پامه يزی چهیچشمامو بستم احساس کردم !  نی آبروم نکن فقط همی کمکم کن ، بای بزنم ، خداااادی فرخواستی مدلم

  دستشو داشت از یابونی خودت به دادم برس ، اون قول بای ، خداکنهی می احمق داره چه غلطکهی مرتنیچشممو باز کردم ، ا
 دستش یکیحاال فاصله اش باهام به وجب شده بود ، با اون ..  کمرم ي گودری زبرد دستشو! نه ایخدا..  باال تر ادریرو پام م

 بود تا ی حرکت کافنیهم.. تا دهنم باز شد تف انداختم تو صورتش ...  مرد ادیآخ تف به روت ب..  دهنمو کند يچسب رو
 .  خون رو تو دهنم حس کردمي خوابوند تو گوشم که مزه شوردهی کشهی بشه ، یوحش

 ، تقاص ارمی به سرت میی چه بالنی صبر کن فقط صبر کن و ببکنمی دختر احمق ؟ هاااان؟ آدمت مي کردیچه غلط _:مرد  
 !!!!!امی همه بدبخت؟؟؟يدی فهمرمیگی ازت مامویتمام بد بخت
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 . شناسمیاصال شمارو نم..اص..از من؟ من..اا .. چرا  _: کردم ؟ غزل کارشی ؟؟؟ چرا از من ؟ مگه من چگهی می چنی اایخدا
 دیرفت سمت در کل..  شدی که گوشام داشت کر مزدیچنان عربده م!  ی نشناسيحقم دار!  ؟ هه چه جالب یشناسینم _: مرد

 ي سمت تخت ، واااومدیداشت م.. آروم چشم هامو باز کردم ..  دمیشنی قدم هاش رو ميصدا.. چشامو بستم .. چراغ هارو زد 
 نی ذهنم دنبال ايداشتم تو!!!  ی نازك مشکیلی لباس طور خهی!!!  تنم نبود نای انهمن که تو خو.. اصال حواسم به لباسام نبود 

 .. دمی برام افتاده که صداش رو شنی که چه اتفاقاتگشتمیم
 !   ؟ تازه اولشهي تعجب کردهیچ_:مرد  

سوزشش ..  کنار لبم دیکش.. صورتم کی شد روم دستشو آورد نزد تخت دوالي تازه اولشه؟؟؟ اومد روی چیعنی جونم خدا
از روم بلند شد موهامو .. چشماش شده بود کاسه خون ..  رفت هوا ادشیبا همه قدرتم دستشو گاز گرفتم که فر..  شد شتریب

 دی موهامو کشیکه حساب نیبعد از ا..  دیشنی اما اون انگار نمزدمی مادیر با همه وجودم فدنیگرفت تو دستش شروع کرد کش
..  خوردی که مغزمو داشت مییمن موندم و خودم و سوال..  نگام کرد و رفت کمی و دی کشششی به ته ری دستهیولشون کرد 

چرا من حس !  آشنا بود ؟ چشماش ر مرد انقدنی ؟ چرا چهره اادی به سرم بی قرار چای ؟ خداخوادی می ؟ از من چهی مرد کنیا
  مغزم رژه رفتن تا پلکام افتادني سواال تونیانقدر ا..  ؟؟ االن خانوادم چقدر نگرانم شدن شناسمی مردو منی اکنمیم

  نشدميزی چي و متوجه روهم
 

  فرهود
 .. رونی زدم و از اتاق زدم بي کردم و پوزخندی تو تخت افتاد نگاهحالی که بی دخترکبه

 ... راه موندهیلی ختازه
 ...یلیخ

 .. نگران تنها دخترشهیلی و حتما اون االن خنجاستی روزه اکی اتاقم شدم االن داخل
 ...ارمی درش بی از نگرانچطوره

   کردم و گفتم چرا که نهيخنده ا 
 

 .. رو گرفتمزی اون مرد نفرت انگشماره
  برداشتی چند بوق طوالنبعد
  بله_
 ...دیپچی خنده هاش تو گوشم ميتا قبل اون سالها صدا..  غم داشتشیصدا..  من مات بله اش شدمو
 ... حاالیول

  سالم _: زدم و گفتميپوزخند
 سالم شما؟_

 حق داره.. شناسهی نممنو
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 حال دخترت خوبه؟..  امی من کنکهی االیخیب_
 نیدونی میدخترم؟ شما چ_
  منهشیدخترت پ.. زااای چیلیخ_
 که؟؟؟ی مردیییییی ؟ تو کیچ_
  هه_
 ... نی بير کارش دایباتواما دخترم کجاس چ_
 نیحاال زوده که بدون_
 
  قطع کردمو

 ..دنتهی اول عذاب کشتازه
 باشه من زندان بانم و اون ی به دختره بزنم هرچي از جام بلند شدم رفتم سربرهی خوابم نمدمی دی وقتدمی دراز کشیکم

 ..یزندان
 .. کردم و رفتمی از سر خوشي اخنده

 
 غزل
 ..  آشغال باز اومدنی ايوا.سرمو برگردوندم ..  در اومد يصدا..  بزنم ادی فرخواستیدلم م..  شده بود نی کوه سنگهی مثل سرم

  کوچولو؟يداریب _:مرد  
نههه ..  تجاوز کنه بهم بعدشم بکشتم خوادی نکنه ماره؟؟ی سرم بیی بالخوادینکنه م..  چاقو ام تو دستش بود هیاومد سمتم  
   تکون بخورمذاشتنی صاحاب نمی بي طنابانی عقب اما ادمیکشیخودمو م .اومد رو تخت کنارم نشست.

 ده؟ی جوجه کوچولومون ترسیآخ_: مرد
 .  وفتهی بکشه که همه بدنم به لرزه بیی بود تا عربده ای موضوع کافنیهم.  کردم ی نمی حرکتچیه 

 .  با تو بودم_: مرد
 . يدی نکردم که ترسيهه هنوز که کار _:مرد .  دادش سرم رو تکون دادم ي صدابا

 نیی صورتم، ادامه داد اومد پاي رودیکشیشروع کرد با چاقو م.  نشون ندادم از زور ترس دهنم قفل شده بودی عکس العملبازم
 از سوختیپوستم م.  کردی مشتریب هر لحظه فشار دستشو دادی ام با نوك چاقو پوستم رو خراش منهی گردن و قفسه سيتر رو

 دی آخه ؟ باخوادی می مرد از من چنیا.  نگاش کردم کمی..  دادمی بودم و فشار مرفته نزنم لبم رو به دندون گغی جنکهیترس ا
 ی ، که من اونشناسمشی تا بتونم باهاش حرف بزنم ، قانعش کنم که نمکردمی همه جسارتم رو جمع مدی بادمیپرسیازش م

 کردمی سواالم مری و داشتم ذهنمو درگدم فکر بوي زبونم رو تو دهنم بچرخونم توکردمی جرئت نمی که دنبالشه اما حتستمین
 اتاق رو پر کرد ي من بود که فضاغی جي و صدانمی رو سدی دفعه با قدرت چاقو رو کشکیکه سوزش رو کمتر حس کنم که 

 از ی فقط هرچارهی سرم میی مهم نبود چه بالگهید. ومدیبه شدت خون ماز زخمم . زدمی کردن زار مهیشروع کردم به گر.... 
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... شنای من تورو نمگمی می آشغااال عوضي اوووونهیتو د. ي نداری تو تعادل روانییییوحش_: گفتمی بهش مومدی مدر دهنم
 یاهی ، چشمام سومدی فقط اشک از چشمام مگهی دسوختی که با دست کوبوند تو دهنم گلوم مکردمی و داد مغیداشتم ج

صبر کن ، حاال .  دی نشونت بدم دختره چشم سفی بودنی وحشهی ام هان؟ یکه من وحش _:مرد .  حال شدم ی برفتیم
 .مونده

 امویتقاص همه بدبخت_. :دادی محکم تر فشار مکردمی تقال مشتری هرچقدر بشدمیداشتم خفه م. افتاد روم و گردنم رو گرفت 
 یی ساالنیحق تمام ا.  رمیگیحقمو ازت م..  کنمی ماهی روزگارت رو س؟؟؟؟يدی فهمدمی که کشییرهاهمه زج..   رمیگیازت م

 ..     سر کردمهی رو که تا صبح با گرییهمه شبا..  ي شدزرگ ناز و نعمت بي و تو تودمی کشیمن بدبخت
 يدستشو فرو کرد ال..   رمی نگاهمو ازش بگتونستمینم.. مات شده بودم !  دمیفهمی حرفاشو نمی ؟ معنگفتی می چنیا

 ..  موهاش و سرشو گرفت تو دستاش
  چرا از من ؟ مگه من چکارت کردم ؟؟یگی می چفهممیباور کن نم.. من .. من _:
 گاری پاکت سهی که گوشه اتاق بود کشو رو باز کرد و يزی پوزخند زد و بلند شد رفت طرف مهیسرشو بلند کرد نگام کرد  

هه  _:اومد طرفم نشست رو تخت ..  بهش زد قی پک عمهی.. نخ گذاشت کنار لبش و با فندك روشنش کرد هی.. درآورد
 .  همون روز ، روز مرگ توی که بفهمیزمان مطمئن باش.. اصال عجله نکن .. عجله نکن !  یفهمیم
 که به دیانقدر خند.  زدی ها قهقهه موونهیمثل د.  خنده ری زد زدی ام رو که درهینگاه خ..  کردمیبا وحشت داشتم نگاهش م 

من هنوزم .. سرش رو که آورد باال تو چشمام اشک جمع شده بود . کردی اش و سرفه منهیسرفه افتاد دستشو گذاشته بود رو س
 دمشونی کجا دادی نمادمی کنمی فکر میاما هرچ..  ام آشنایلیخ.. ها واسه من آشناس   چشمنیا..  شده بودم تو صورتش رهیخ
 گونه ام رو نوازش کرد.  بود رو آورد سمت صورتم گاری که توش سیهمون دست.. 
 یبعدم تو به حرکت ناگهان.  نمی ذره ذره آب شدنت رو ببدیخانوم خانوما نترس هنوز زوده اون روز برسه قبلش با _:مرد  
 که خاموش شد انداختش گاریس.. داشتیبر نم اما اون آشغال دستش رو زدمی مادیفر..  گونه ام خاموش کرد ي رو روگارشیس

 ی توجهچیجون راه رفتن نداشتم  اما اون ه..  نیی پادتمیرو گرفت و از تخت کش اون طرف گره دست و پام رو باز کرد موهام
  اتاقي که توی توالتزی مي نهی آيبردتم جلو..  کردینم
 

 ي کارخورمیقسم م..  ینیبی رو از خودت مافهی قنی که اهی بارنیخرواسه آ.. خوب خودتو نگاه کن ..  نیبب_: زدی مادی و فربود
 مثل يزی چهی گفت که درست متوجه نشدم يزی لب چریبعدم ز..  ی نشناسینیبی منهی که خودتو تو آيکنم که دفعه بعد

پرتم ..  خودت هوامو داشته باشای خداستی ندی بعیچی هوونهی دنی از اگه؟ی رو میک اما آخ..  اون حرومزاده ام نشناستتنکهیا
تازه ..  و دستش رو زد به کمرش ستادیپشت به من ا.. من بود يکرد گوش اتاق و رفت سمت پنجره که درست رو به رو

 پنجره بزرگ و کنار کی تخت نارک..  تخت وسطش بود هی بزرگ که بای اتاق مربع شکل تقرهیتونستم به اطرافم نگاه کنم 
..  بازه مهیمتوجه در شدم که ن.  تخت بودي و کتابخونه هم روبه روی کمد چوبهی اتاق هم گهی سمت د وزی و منهیپنجره آ

 در ي لوالي صدایبازش کردم اه لعنت.. آهسته از جام بلند شدم و به سمت در رفتم .. دی به ذهنم رسي فکرهی صدم ثانيتو
 ای کردم اونم دندنی که واسم مونده بود شروع به دویبا همه توان.  به سمتم  دی چرخمرد..  درومد
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برم گردوند و کوبوند تو ...  دمی جر خوردن لباسم رو شنيصدا.  پله اول گذاشتم از پشت چنگ زد لباسم رو گرفت ي روکه
 واسم دیشکی که میی عربده هاشدمی متوجه نمیچی هگهید..  نییتعادلم رو از دست دادم و از پله ها پرت شدم پا.. صورتم 

.   دی بعدش فقط سوزش کمرم بود که امونم رو برنی زميباال رفت پرتم کرد رو گنگ بود حس کردم رو هوا معلقم  از پله ها
 از دست من یخواستی دختره احمق هان؟؟؟ مي کردیچه غلط_.. : زدی مادی فردادیفحش م.. کثافت با کمربند افتاد به جونم 

 .. يگور خودتو کند..  من فرار کنه گ بتونه از چنیزاده نشده کس..  کنمی ؟ آدمت مي برير کودوم گویخواستی ؟ میفرار کن
 ي ضربه هاریز.. پشت سر هم .  زدی بهم بده می فرصتنکهیبدون ا..  واسه نجات دادن خودم نداشتم ی قدرتچی هگهید

 بدنم بود تمام ي حرکت خون رودمیدی که  ميزی تنها چداشتمی چشمام رو باز نگه میبه سخت..  دادمی داشتم جون منشیسنگ
کم ..  صورتم ي توزدیبرم گردوند و م.. کردیکمرم درد م..   دادی  فحش مو زدتمی ها داد موونهی و مثله ددیکشیمدت عربده م

رد هام  دهی ام به بقمیشونیحاال سوزش پ.  نی گردنم که با سر دفتم تو زميبا پاش کوبوند تو..  شدیکم چشام داشت بسته م
 ..  رو از دست  دادم ودمیکم کم د.. اضافه شد 

 
 فرهود

 .. برام مهمم نبودیعنی سرش اومده یی چه بالدمیند..  که به دختره زدم سرش به پله ها خوردي ضربه ابا
 ..زدمشی مهمچنان

 ..یی تنهایی همه روزاادی
 ..ی بخوابي شب هاهمه
 ..ي همه

 ..  زده بودمش که لباسش پاره شده بودنقدهیا.... اووووف
 ..ومدی از کمرش وحشت ناك خون مو
 
 .. هاااان؟؟؟؟؟؟؟؟؟شددددددددیچ_: زدمادیفر

 هااااا بلندشوووووو....  جي دختره يدیچرا جواب نم _: و بلند تر داد زدم دمی نشنیجواب
 ..... کني شو باز زبون دارزبلند

 
 .. بندنش ست بوددمی بهش کشیدست
 ... و بلندش کردمدمی شو کشنشیآست

 ومدی میضی خون غلشیشونیو از پ..  بسته بودچشماش
 ... نخوردی تکونی محکم به صورتش زدم ولیلی سدوتا

 .... خدا االن نهیییییییوا
 ...ستی وقتش ناالن
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 از خونه عی آورد تنش کردم و سرعی تنش کنن سرارنی لباس بهی از خدمت کارا گفتم یکی بلندش کردم به رهی بمدمیترس
 ..  رسوندمشالی وکی نزدی شخصمارستانی با سرعت باال خودم به بنی رفتم انداختمش تو ماشرونیب

 
 .. کردی کار منجای اورژانس دوستم ابردمش

 .در اتاقشو زدم) دوستم( ی کردم به پرستارا پول دادم که حواسشون بهش باشه و رفتم سراغ علشیبستر
 .. فت رفتم تو گي ابله
  وراااااانیبه داداش فرهود چه خبر ا:  اومد جلو بهم دست داد دی منو دتا
 . کردمدایدختره رو پ.. یسالم عل_
 خب؟_:یعل
 .نجاستیاالن ا_
 ؟ی چي برانجایا_

 ... کرده بودند رفتي که دختره رو بستری به اتاقعیواقعا که و سر _: نگاهم کرد و گفت تی رو بهش گفتم و با اعصبانماجرا
  گردنم ؟وفتهی نکنه خونش بشه؟ی مشی طورینی

 .. گرفته شهدی که باهی مهم انتقامست،ی مهم نیول
 ي زدم هنوز مونده تا بال هايپوزخند.  شده بودندیسرش و لباشم زخم..  دختره همه تنش رو پاسمان کرده بودند شی پرفتم

 .ادی سرش بيادیز
 . کارات دارمایب_: بود اومد سمتم و گفت شیشونی رو پی با اخمیعل
 . دادم که تا االن مثل برادر بزرگتر همش پشتم بودهي من گوش به حرف مردو
 . می طرف اتاقش رفتبه
 دونمی کدوم از کارات نمچی هلیفرهود؟ دل_: از مبل ها نشستم و شروع کرد یکی ي روو
  ؟یدونی کدومشونو نملیدل_
 ؟ی رو به روز انداختچارهی دختر بنی که انیهم_

   ازم فرار نکنهخواستیم..  از منو تو خوشبخت ترهنی اس اچارهی دختر بنیا_: کردم و گفتم ي اخنده
  باهاش؟یکنی منکارویچرا ا_
   تاوان پس بدهدیچون با_
 ؟ی و از کیتاوان چ_
  تاوان گناه پدرش از دخترش_
 .. به دختره مگه اونیچه دخل_
 یبسته عل_
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  دختر رو ول کننیباشه فقط ا_: گفت و ادامه دادي بحث ادامه بده که باشه ادیا که نبدیفهم
   نقشه امي کردم برايزی برنامه ری کردم کلداشیمحاله من تازه پ_: زدم و گفتميپوزخند

 
  ي کاره اچی دختر هنی ایول _
 
  هه_
 به من شک نکن من _: جام بلندشدم گفتماز
 کارمو 
 اگه حالش خوبه بگو ببرمش.. خوب بلدم 
 
  حالش خوبه؟یگی  و مي کردشیکی با مرده یحالش خوبه؟ چطور حالش خوبه؟ گرفت_: گفتتی اعصبانبا

 ...   کهواقعا
  ارهی شو بدست بياری تا هوشي حاال حاال بستررینخ
 ش؟یاریهوش_: ترس بهش نگاه کردم و گفتمبا

  از دست داده؟شیاری هوشمگه
 ... کل حافظه اشم از دست داده باشهستی ندی بعي که شما زدییهه بله آقا با اون کتک ها_

 ...یییی کنم ولاهی سشویزندگ.  عذابش بدمخواستمیمن م.. خواستمی نمنوی من انهههه
 

  ؟مونهیزنده م_: بود که نی که به زبونم اومد ای سوالتنها
 ادی به هوش بی کستی معلوم نیول.. مونهیآره م _: گذشتی ميزی اومد انگار از تو نگام دنبال چجلو
  ودمی کشی از سر آسودگینفس

 ... حاالی لحظه ام ولنیمن سالها منتظر ا.. امکان ندارهنیا _: رو مبل نشستم و گفتم ی حال خراببا
  نگران نباششهی فردا معلوم میفرهود همه چ_

 که مطمئنا به باد رفته هستم می فقط نگران نقشه هاستمی نگران دخترك نهه
 
 ... ظلمنی اری زارهی که چقدر طاقت بستیاگر هم به هوش معلوم ن _: به شونه هام گذاشت و گفتی دستیعل

 اره؟ی بود؟ مهم بود که چقدر دخترك طاقت ممهم
 . نبودنه،مهم

 ..رونی از اتاق زدم بی بلند شدم و بدون خداحافظی رو صندلاز
 ..سوندم خودمو به در اتاق دختره رو
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 . بهش انداختمی نگاهشهی پشت شاز
 

 .. بسته بودچشماش
 

  بلنديموها.. ي داریصورت خوشگل_: کنار تختش نشستم و شروع به حرف زدن کردمی صندلي باال سرش و رورفتم
 ..نی شونه اشون کنی بتونگهیفکر نکنم د _: زدم و گفتم يپوزخند

 ... حرفانی االیخیب
  من چطوره؟ری اسحال

 .. کار دارم باهاتیلیچون خ.. ی زود خوب شدوارمیام
 ... زدميپوزخند

 
 .. حرفا دارم باهات خانوم کوچولویلیخ

 ...ی شداری ببزار
 
 .. زنگ زدم گفتم آدماش و بفرسته و مراقبش باشنيبه طاهر.. رونی اتاقش زدم باز

 ... رفتم خونهخودمم
  يری راه آهنگ تاوان  احسان خواجه اميتو

 . بودمی شد  و من همه فکر و ذکرم به دخترك و نقشه هاپخش
 
  منو جون پناه خودت کن برو 
  

  ستمی آرزوم وانی اي پابزار
  

   بهم گفت ازت رد شدهی هرکبه
  

   من خودم خواستمخورمی مقسم
  

   جون پناه خودت کن برومنو
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   که خوردم پرمیی از زخم هامن
  

  خورمی منی من زمي ، توباال نري پله باال برنی از ادی باتو
  
  

  می احساس مبهم شدهی ری،اسي بردی که تو باي لحظه ادرست
  
  عاشي بدي عمر پرپر زدن،چه جاکی بعد نیبب
 
  می هم شدق
  

   تو مردن شده آرزوميبرا
  
  ی که من دارم از زندگی حقهی
  

  ی برزخ لعنتنی کن تو انگاه
  

  ی طلب کارم از زندگی مرگچه
  

   به عشق تو بوددمی هرجا رسبه
  

   داشتمی بگی تو هرچکنار
  
   تاوان عشقم به توي پانیبب
  

   تو دلم کاشتمی حسرتعجب
  

  برو ، اگه عاشق هری فکر احساسموناگه
   برویدومون

  
  تورورهی از من بگتونهی مرگ هم ، نمی نقطه از زندگنی اتو
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 .. شب بود10:30 ساعت الی ودمی رسیوقت
 

 .. نداشتی بود و تمومی چه روز طوالنامروز
 
 .. اومدم خونه خودم انداختم رو تختتا
 

 . کنهتمی فکر اون دختره اذخواستی نمدلم
 
   اعصابم و خورد کرده بودي فکر دخترك بدجورشدی نمیول

 .. خوابم بردقهی قرص سر درد و چند دقهی خوردن بعد
 

 مامان؟ _:فرهود
 مامان_: بهم کرد و دوباره صداش زدمپشتش

 . ندادی جواببازم
 .. بودی جلوش چشماش اشکرفتم
 ؟یمامانم؟ چرا چشات اشک _: و گفتمدمی بود رو صورتش کشختهی که ریی به اشک هایدست
 چرا فرهود؟ _: هق کرد و گفت هق

 چرررررا؟
 ؟یچرا چ _
 
  ؟یکنی منکارویچرا با غزلم ا _
 
 ه؟یغزلت ؟ غزلت ک_

  ؟شیشناسی نمیعنی _: زد و گفتيپوزخند
 ... نداشتم بدمیجواب..  ندادمجوابش

 ..بخشمتی نميمطمئن باش اگه به کارت ادامه بد _: ازم گرفت و گفت روشو
 
 کدوم کار؟_ 

 ..  نگاه کنه رفتنکهی ابدون
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 مامان؟_: زدمصداش
 

 ماااامااان: داد زدم. رفتی و مرفتی مداشت
   
 . محو شدو
 
 .. از جام کنده شدموهی و
 
 . زدم مااااااماااانادیو فر.  خواب بلند شدماز
 

 فرهود
 .زدمی شده بود و نفس نفس مسی تنم خهمه

 
 .. مثل قبال شاد نبودی  از مدتها دوباره اومد بخوابم ولبعد
 

  بود؟ی غزلش؟ غزل ککرد؟ی مهی گرچرا
 
 .. رفتمنیی رو تخت بلند شدم و پااز
 

 .. تشنه امهکردمی محس
 
 ..  تو آشپزخونه آب برداشتم و شروع به خوردن کردماز
 

  رفتی مامانم  از جلو چشمم کنار نمونی گرصورت
 
 .. از قبل شده بودشتری چرا نفرتم بدونمینم

 .کردمی اصال درك نمخودمو
. 

 ... انتقامهکنهی که آرومم ميزی تنها چدونستمی مفقط
 

 ..ونهیمم م پشت اسشهی همشهی انتقام همکلمه
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 ... ، انتقام و انتقامانتقام
 
 ... دهی هر کدوم از حرفاش بهم آرامش میحت

 ... ن ت ق ا ما
 

 .. منيشش حرف آرامش بخش برا..  حرفهشش
 
 ..کنمی که بعد از مدتها احساس قدرت میمن
 

  قدرت؟
 

 .. صبح بود8:30 ساعت
 

 ..مارستانیبعد از آماده شدن حاضر شدم و رفتم ب.  رو خوردمصبحونه
 
  زبان سوم شخصاز
 
 ؟ی خودخواهنقدریچرا ا. بسه فرهود _:یعل
 

 .. از نوع بسازمخوامی میخودخواهم چون زندگ _:فرهود
 
 ؟ينطوریا_:یعل
 

 ...رمیگی مشونوی زندگينطوری گرفتن اينجوری  همی که زندگي همون طورقای دقي طورنیآره ا _:فرهود
 
  ستی راهش ننیا _: گفت دوی کوبزی دستشو به متی از شدت اعصبانیعل
 

 ..ولم کن تروخدا _: فرهود
 
 ..شهی مرخص میک _: نزد و فرهود دوباره گفتی حرفگهی دیعل
 
  بلندشه برات بشکن بزنه؟دی که سرش آوریی باالنی که با ايانتظار ندار_: سرش باال آورد گفت هوی یعل
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  ندارهی حقنینه چون همچ_ فرهود

 
 ..ادی حالش خوب نشده که بهوش بيدر هر حال اون هنوز اون قدر _:یعل
 

 ..زود مرخصش کن..  هارو ندارمنکاریمن حوصله ا_ فرهود
 
 ازش ذره ذره شوی زنده بمونه که زندگنقدری اییخوایاگه م.. شهینه آقا فرهود نم _: فرهودي از جاش بلند شد و اومد جلویعل

 ..ادیوش ب تا بهی صبرو باشدی بايریازش بگ
 
 . زد و از جلوش رد شدي پوزخندو

  داداش _: رفت و گفترونی سرش بپشت
 داداشم؟

  برنگشتی ولستادیوا
 ی دختره دوستنیداداش نزار بخاطر ا_:فرهود

 
 . و چند ساله امون به هم بخورهنیچند

 
 ..ایباشه با من ب..باشه_: و تو چشماش نگاه کرد و گفتبرگشت

 .دنی درب اتاق دخترك رسبه..  سرش راه افتادپشت
 ... اتاق شدنداخل

 
  فرهود

 
  ادیاحتماال تا فردا به هوش م _: اشاره کرد و گفتدهی به دختره که رو تخت دراز کشیعل
 ؟ی کنکاری باهاش چییخوایم_: تکون دادم و گفتسر
 ..رمیگیفقط به وقتش انتقامو م.. چیه_
 ..یشی ممونیآخرش پش. ی شالیخیکاش ب_: یعل
 .شمی نممونینه مطمئنم که پش_
 ..یخود دان _یعل
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 .. الزم و کرد و رفتي هانهی طرف دخترك رفت و معابه
 . کنار تختش نشستم و نگاهش کردمی صندليرو
 

 . زده بودمارستانی بي از روسررونی رنگش بی بلند مشکيموها.  بسته بودچشماش
  سرش

 .. شده بودیچی باند پي همه و
 .. دستم رو صورتش بودي صورتش کبود شده بود جاو

 .دی لحظه همه وجودم لرزهی يبرا.  چشماشو بسته بودمظلومانه
 . چم شده بوددونمینم

 ..دمی تو دستم گرفتم با تمام وجود کشموهاشو
 . جون رو تخت افتاده بودی نکرد و همانطور بیحرکت

 . در آوردمبمی از تو جگارموی جام بلند شدم و ساز
 رونی غرغر گفت برم بی پرستار تو اتاق و بعد از کلهی که دمی پک ازش کشدو

 رونی و رفتم بدمی کوبنی با حرص رو زمپاهامو
******* 

 . بودندمارستانی و آدماش همش تو بي که هنوز طاهرهی روزنیامروز دوم 
 .. خبر دادهسی که باباش به پلدی دو روز خبر بهم رسنی اتو

 .رو گذشته بود  مارستانی بي همه
 .. گفتم حواسش به دختره باشهي طاهربه
 .. ختیری همه نقشه هام بهم مکردی مداشی پدینبا

 ..خواستمی نمنوی امن
 ..يگاری سي از رو لبم برداشتم انداخته م تو جاگارمیس

 .  شروع به زنگ خوردن کردمیگوش
 . بوديطاهر
 .يبگو طاهر: دادمجواب
 . بدهییمژده گو. سالم آقا _يطاهر
 .شدهیچ_: گفتمسرد

 .آقا دختره به هوش اومده _:يطاهر
 . حس کردم سردم شدههوی که شدی چدونمینم
  به هوش اومد؟یک_
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 ..شی ربع پهی _يطاهر
 حواست بهش باشه.. خوبه_

 چشم_:يطاهر
 ..خوبه _
 فعال آقا_

 .. ندادم و قطع کردمجوابشو
 
 .کردمی داشتم که اصال خودمو درك نمی حسهی

 .کردمی مجانی حالم خراب شد؟ احساس ههوی چرا
 .  داشتمجهیاحساس سرگ 

 .. به تمرکز و استراحت داشتمازی ندم،ی تخت دراز کشيرو
 . رو دچار تنش کرده بودی همه زندگی نقشه لعنتنیا

 
 غزل

  با درد باز کردمچشمامو
 .. مرد جوان و قد بلند باال سرم بودهی 

  کردمنگاهش
 .. شدنداری خفته بالخره بيبایبه به چه عجب ز _: زد و گفت يلبخند
 ..شناختمشی نماصال

 شما؟_
 ..دکتر تو _: زد و گفتيلبخند

  کجاس؟نجایدکتر من؟ اصال ا _
 اد؟ی نمادتی.. نجایتو حالت بد شده بود و آوردنت ا _: محو شد و گفت لبخندش

  سرم خورده بود به پله هادونمینه فقط م_ 
 آها_
 . روز درآوردنی اون مرد افتادم که منو به اادی هوی
  اون اون مرده _: ترس به مرد رو به روم نگاه کردم و با تته پته گفتمبا
 .ستی ننجاینه نه نگران نباش اون ا_
  بهم حمله کرده بودانهیوحش.. مردمی دست و پاش مریداشتم ز _: و گفتمهی گرری زدم زهوی 

 .. ترسمی ازش ممن
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  شناسمشی نکردم اصال نمشیباور کن که من کار _: به هق هق کردم و ادامه دادمشروع
 

 ..دمینگران نباش من نجاتت م. دونمیم _: شد و گفتکی نزدبهم
 ؟يچجور_: شدت سرمو باال بردم و گفتمبا
  

 ..ي به استراحت دارازی و نیفی تو فقط تظاهر کن که ضعگمیحاال بهت م_
 
  چرا ؟_
 
 م و گوش کن که گفتنیهم _
 
   صداتون کنم؟ی چدیفقط من با. باشه _: تکون دادم و گفتميسر 

  یاسم عل _: زد و گفتی مهربونلبخند
 
 ؟يدی نجات موونهیمطمئن باشم که منو از دست اون د.. یآها آقا عل_
 
 .آره مطمئن باش _
 
  جبران کنم؟يچجور. یمرس_
 
 .. نکنن کوچولو فقط بخواب که بهت شکی به جبران نيازین_
 باشه _ 

  دختر خوبنیآفر _
 
 . رفتی و علدمیرو تخت دوباره دراز کش 
 
  فرار کنم؟الی کودزنی از دست اتونمی مینی
 . کرد و رفتقی اومد و بهم آمپول تزردی لباس سفهی دختره با هی

 
 . شدنی از چند لحظه چشمام سنگبعد
 

  غزل
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همون .  بود که بعد از چند لحضه واضع شدي مبهم مردي که جلو چشمم اومد چهره يزی چنی از هم باز کردم اولچشمامو
 ..مرد بود

 . روز انداخته بودنی که منو به ايمرد
 خواد؟ی می از من چنیا

 ره؟ی تقاصشو ازم بگخوادی کردم که مکارشیچ
 ..به به خانم کوچولومون به هوش اومد:  زد و گفت يپوزخند

 
 ..دم از سر ترس بهش کرینگاه

 .. کرددنی کرد و شروع به خندی م نگاهافهی قبه
 .ومدی بود که از چشماش اشک مدهی  خندنقدریا

 ..خندهی روز انداخته بعد هر هر منی منو گرفته تو به االی گودزکهیمرد.. کوفت
 .. ادی خوشم میترسی ازم منکهیاز ا.. ادی ات خوشم مافهی قنیاز ا _: برگشت طرفمو گفتهوی

 .  از ترس بند اومده بودزبونم
 ؟ییخوای میاز من چ:  گفتمبزور

 ..تقاص:  شد و گفتکیجلو اومد و به صورتم نزد 
 .تقاص_
  ؟ی چویتقاص؟ از ک_

 .  خانوم کوچولویفهمیهه م _: زد و گفتيپوزخند
 

 .. اومد توی بزنم که در اتاق باز شد و علی حرفخواستم
 به به آقا فرهود _:یعل

 ..فرهوده پس اسمش فرهود؟
   دست دادی سالم داد و با علفرهود

  خوشگل ما چطوره؟ضیحاال مر _: اومد باال سرم و گفتیعل
 ..فی کثي دختره یخودش زده به موش مردگ.. یعال _: زد و گفت ي پوزخندفرهود

 ..  و هفت جد و ابادتیی توفیکث _: گفتمي برگشتم طرفشو با طلبکارهوی
  نه؟ي انگار بازم هوس کتک کرد؟ی گفتیچ _:دی به طرف اومد و موهامو کشتی اعصبانبا

 .. االندمی منشونت
 .. موهاش ول کنمارستانهی بنجای فرهود ایکنی مکاری چيدار _:دی کشي دادیعل  

 ..دمیکشی مغیو ج... مومدی از چشمام اشک مدی موهامو کششتری نکرد و بی حرکتفرهود
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 .. نکبتيخفه شو دختره  _: شد و گفتیان کردنم اعصبغی از  جفرهود
 .. به طرفش رفت و دست شو از موهام رها کردیعل

 ...  از دردسوختیسرم م..  کردنهی کردم به هق هق گرشروع
 . رونیب _: به فرهود گفتنی خشمگیعل

 ..و درو بست.. رونی بازو شو گرفت و بزرو از اتاق انداختش بی نکرد که علی حرکتفرهود
 .. ندارهی روانی خر تعادل روحکهیمرد

 . چشهستی نمعلوم
 . تحمل کنکمی ی سخته ولدونمیم _: به طرفم اومد و با ترحم نگاهم کردو گفتیعل

 ..ی از دستش خالص شي بزوددمی مقول
 .. که بهت اعتماد کنمگهی بهم می حسهی دونمیم _: زدم و اشکاهامو پاك کردمو گفتميلبخند
 . نکنشی بابا هند خبیلی زد و گفت خيلبخند
 نشون بده فی هفته همش خودتو ضعهی نی ايتو.. میخوای هفته وقت مهیفقط :  کردم و اومد کنارم نشست و گفتي اخنده

 . ی مرخص شیتونی که فعال نمارمیکه من همش بتونم بهونه ب
 .باشه _
 !يزی چهیفقط  _یعل
 ؟یچ_
حواسش به همه .  فرهود همه جا آدم دارهي بابات بري خونه یتونیچون نم.  انتخاب کنيری پناه گي رو برایی جاهی _یعل
 . هستیچ
 آخه کجا برم؟_
 . عمت ستاره خانوميخونه  _یعل
 ؟یشناسیعمه منو از کجا م _
 . کنمفی برات تعروی بعد فرارت همه چدمیداستان داره قول م _یعل
 باشه_
  ه؟ی اسمت چیراست _یعل
 غزل_
 . تو اتاقتادی که يدی خوابگمیم.. آها باشه _یعل
 ...یمرس _
 
 کنمیخواهش م _
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 .. بمونمداری بود که فکر کنم تا دو روز بتونم بدهی خوابنقدریا.. ومدیاصال خوابم نم.. دمیرو تخت دراز کش.. رونی از اتاق زد بو
  

 ... فکر کنمکمی گرفتم میتصم
 

  ن؟ی مامان بابا تو چه حالاالن
 .. وقت مناسب بهشون زنگ بزنمهی ي تودی نگرانم شدن باحتما

 . کمربندش بودي همه تنم جاترسوندی منو میلی اسمش فرهود خدمی مرده که تازه فهمنیا  
 .. گرفتم فکرشم نکنممیتصم...رهیگی همه تنم درد مفتمی اون روز مادی هنوز

 ..  منو راحت کنهزی همه چی به خوندن آهنگ کردم تا افکار اون مردك بشروع
 ي عسکردیمح: خواننده

  تقاص: کیموز
 : متن
  يخندی و به اشکام می سوزونی من عاشق و مدل

  
  ي کردم که به عشقت پا بندی منه ساده فکر مچرا

  
  بندمی کارات چشمامو مرو
  

  ي بندی رو من چشم متو
  

  رهی گی کشی مگه دلت پبگو
  

  يـــــریمی می واسه کبگو
  

  يریگی مي رو داری از من تو انتقام ، چبگو
  
  يریگی فاصله مي شده که تو از من و عشقم داریچ
  

   وی روز عشق منهی تو که يآها
  
  گهی دیکی عشق گهی روز دهی
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  ي روزهی دی اشکام و دخدا

  
  دهی تقاص کاراتو مخودش

  
 رهی گی جاتو میکی قلبم ره،توی که دي روزهی یشی ممونیپش
 

 . کفش سرمو باال گرفتدنی پرت بود که با شنحواسم
 ؟یخونی تو خوابم آواز م؟یزنی میهه نگفتم خودتو به موش مردگ _: بودفرهود

 
  کمی ترس نگاهش کردم و اومد نزدبا

 ..حواسم بهت هست.. ي کاله بزاریتونی بدون سر منو نمیول.. هی همه کارات بازدونمیمن که م _: فرهود
 ..رونی رفت بعی سرو

 ...ترسمی مرد منی من از اخدا
 ... نشهداشی وقت دوباره پهی هم گذاشتم تا ي ترس چشمامو روبا
 
   هفته بعدهی

 
  غزل

 
 .. می بسترمارستانی هفته اس که بهی االن

 .. و حالم خوبهکنهی همه بدنم درد منکهی ابا
 .دمی ام از بس که خوابخسته

 ..شمی چرا من مرخص نمنکهی باهم دعوا داشتن اونم سر ای و فرهود کلی چند روز علنی ايتو
 . خر کرده بودي و فرهود تا حدوداوردی گوناگون مي بهونه هایعل
 . هفته تموم شه که بتونم از دستش در برمکی نی که اکردمی مي روز روز شمارهر
 

  نگاه صورت نازم و به چه صورت درآروده؟يری زنجوونهید. کنمی به عقلش شک مهمش
 . خورده بهتر شده بودهی چند روز نی ای طرف صورتم کال کبود بود که طهی

 
 .  مراقبت ازم گذاشته بودي آدماشو برای ولومدی دورو برم نمادی فرهود  زگهی دی لطف علبه
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 ..ی مردك وحشنی و خالص شم از ارونی قرار بود از خراب شده برم بگهی ساعت دکی
 
 

 ..  و از دستم در آوردمسرم
 

 ..دمی برام گذاشته بود پوشی علیی هایلباس
 . هوش شون  کنهی پشت در شربت بده و بي به آدمای بود علقرار

 ..رونی بامی اومد دنبالم که از در اتاق بیعل.  صبح بود4:30 ساعت
 .. ولو شده بودندنی زمي بود روي که اسمش طاهریی آدماش و اون آقاهمه

 .. شدمی علنی و سوار ماشنگی پارکمی رفتعی و سرنیی پامارستانی بي دستمو گرفته بود و از پله هایعل
 . هم آدم گذاشته باشهمارستانی از برونیممکنه ب.  عقب و پتو رو خودت بندازیغزل بخواب رو صندل _:یعل

 ... و مالفه رو گذاشتم رو خودمدمی خوابی گفتم و رو صندلي اباشه
 ..رونی بمی زدمارستانیو از ب 
 

 فرهود
 .  بودمدهی تخت دراز کشرو
 . اعصابم خورد بودیلی چند روز خنی ايتو
 .. ی دست علاز

 .. نفهمي دختره اون
 .. و آدماشيطاهر

 
  بودم که که پدرشدهی شني طاهراز
 . کنمشی زندانیی جاهی دور کنم و نجای زود  دختره رو از ایلی خدیبا. گردهی دنبالش ميدار) پدر غزل (
 
 ..  منهي دخترش براگهی کنم  که دی به اون مردك نفهمم حالدیبا
 . کنمی چند وقت به چشم اموال خودم نگاهش منی ايتو

 . باهاش بکنمتونمی بخوام مي منه و هر کاري براکنمی محس
 

 .. که ماله منهمعلومه
 
 . زنگ خوردمی فکرا بودم که گوشنی همتو
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 . بوديطاهر
 
 ؟ي طاهرهیچ_
 
 ریسالم آقا صبح بخ_
 

 .ادی خوشم نمفاتی از شردونهیخودش م.  رو ندادمجوابش
 
 آقا؟ _
 
 شده؟یچ_
 
 آقا..آق_
 
  ؟ي طاهرشدهیچ _
 
 ..آقا دخت _
 
 ؟یدختره چ _:دمی حرفش پرونیم
  دختره فرار کرده _
 

 ؟ي فرار کرده ؟ چجورشده؟یچ.  زده بودخشکم
 
 ؟ییییچ _: و گفتمدمی سرش کشي ادیفر 
 
 ؟یکنی می تو اونجا چه غلطپ
 
 ..آقا بخدا من _
 
 خفههههه شووو_
 
 ..... یول_
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 گفتم خفه شوووو: دی سرش کشي بلندداد
 
 .چشم _
 
 نهی پرت کردم به آموی گوشتی با اعصبانو
 
 .ختی رنی شد و رو زمکهی هزار تنهیآ

 
 ...ی و دندون هامو به هم زدم و گفتم لعنتدمی کوبنی حرص پاهامو به زمبا
 
  تونست فرار کنه؟ي چجورینی

 
 .کشمی من پا پس نمدمیفهمی ملشی دلدیبا
 

 . از دست من فرار کنهتونهیاون نم. کنمی مداشی پدوباره
 
 ..تونهینم
 
 
  چه خبرهنمی ببمارستانی شدم و رفتم بنمی سوار ماشرونی و از خونه زدم برونی در اتاق اومدم باز

  بخش شدموارد
 . که دستاش رو سرش گذاشته بود جلو رفتم و صداش زدمدمی و ديطاهر

 ..سالم آق_: سمتم و گفتبرگشت
 .   که به گوشش زدم حرفش نصفه موندي ادهیبا کش 
  هان؟ی عوضي کردیچه غلط _:واری به ددمی اش رو گرفتم و کوبقهی 

  حواست نبودددد بهش؟چرا
  فرار کرد؟ییچجور

 ..  نکردميآقا بخدا من کار_
 ور فرار کرد؟پ چط _
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 می که خوردیوقت. می اومد برامون شربت آورد که بخوری آقا علبردیشب ما داشت خوابمون م. آقا بخدا حواسم بود_:يطاهر
 !ستی ندمی شدم رفتم تو اتاقش که سرك بکشم دداری از خواب بی  شد وقتنی چشمام رو هم سنگکمی
 .. هم نبودیآقا عل 
 
 ..طمئنم کار خودشهم.. هیحتما کار عل..  نهییوا
  نی اشو ول کردم و انداختمش رو زمقهی

 
   االن کجاست؟یعل_
 

 .دونمی آقا نمدونمی نميطاهر
 
 .رمیمن م... حتما تو خونشه_
 

 ی شد و سمت خونه علنمی اومدم و رفتم سوار ماشرونی بمارستانی از بی خدافظبدون
 

  فرهود
  شدمنمی و سوار ماشرونی زدم بمارستانی از بعیسر

 .. انتظار نداشتمی از علاصال
  کنه؟انتی تونست بخاطر اون دختره به من خچطور
 .. ستی هم نی علریتقص

 . منو نابود کننی پدر و دختر قصد دارند زندگنیا
 .. دم در خونشدمی ربع رسهی از بعد
 . بودالی وي تونشیماش
 .. خونه استپس
 .. بردم داخل و پارك کردنیماش
 ..خدمتکارا در رو باز کردند  و رفتم تو خونه...  رفتم دم درعیسر
 .. کجاست گفتن تو اتاقشهدمی از خدمتکارا پرسیکی از
 ..  باز کردمتی پله ها باال رفتم و در اتاق رو با عصباناز
 بهت ؟یکنی مکاری چنجای ؟اشدهیچ:  بهت زده بهم زل زد و گفتي و با چهره دی بود از جا پردهی تخت دراز کشي که رویعل
 ؟ی ندادن در بزنادی
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 کجاست؟ _: و گفتمشی معنی وسط سوال بدمیپر
  کجاست؟یچ _: یعل
  دختره کجاست؟گم،ی موی چیدونیخودت م_
 کدوم دختره؟ _: یعل
 ی خودتو به اون راه نزن علیعل _: زدمداد
  کدوم دختره؟؟یگی می چفهممینم _:یعل
  بود؟مارستانی که بی لعنتيهمون دختره _
 ،ی نمارستانیمگه ب!! چه بدونم؟ _:یعل
 ی کجاست پ بگو لعنتیدونی تو مستینه ن_
 شده؟ی مگه چدونمیبخدا نم_:یعل

 که ي گفته بهشون شربت دادي طاهر؟ي ندادشی تو فراری بگییخوای مینی یلعنت _: گرفتم و گفتمقشوی جلو رفتم
 ..ی کنهوششونیب

 !ي دادشی که فرارمطمئنم
 
 . رفتیی و از تخت بلند شد و به سمت دستشو نگاهم کردی ناراحتبا

  جواب منو بدهستای وا؟يریکجا م _: سرش راه افتادمپشت
 ..واقعا ازت انتظار نداشتم فرهود _: سمتم گفت برگشت

 ؟ی کنانتی به من خیچطور تونست.. منم از تو انتظار نداشتم_
 تو ینی ؟ي باور کردي تو حرف طاهرینی کردم؟ انتیفرهود من به تو خ _: گفتزدی تو چشماش موج می و ناراحترتیبا ح 

 ه؟ی آدم دروغيدی نفهمینی ؟ی نشاختيتا به االن طاهر
 

 ؟ي از من اعتماد دارشتری بي به طاهرینی _: ادامه دادي با تندی نگاهش  کردم و علفقط
  
   شدم و نگاهشمونی لحظه از کارم پشهی

 ؟ي زودنی رفت به اادتی فرهود ؟یدوست همه سال  نی اجهی بود نتنی اینی _: گفتکردم
 
 _:  جلو اومد و عرض اتاق راه رفت و کالفه گفتی تخت ولو شدم عليرو 
 
   که تویی از اونایکی يفرهود طاهر _:یعل

   گنددهیاالن که فهم!  مادرت مقصر بودهمرگ
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   تویول..  کنهی اومده کارش ماست مالزده
 ؟ي چرا به من شک کرد؟ي باور کردچرا

  کارت ناراحتم کردنیا
   که از رو تخترفتی مرونی از اتاق بداشت

  _: شدم و بازوشو از پشت گرفتم و گفتمبلند
 ..یگیتو راست م..  ببخشداداش

 .. نداد و پشتش همچنان بهم بودیجواب
  داداش االن _: دادم به بازوشو گفتمهی تکسرم

   دارم، پشتمواجی بهت احتی از هر وقتشتریب
 .. نکنیخال

 .. طرفم و بغلم کردبرگشت
 تا تهش باهاتم داداشم _: دستشو به پشتم زد و گفت و
 .رونیهلم داد از بغلش اومدم ب...سفت بغلش کردم 

 ..ي بسته خفم کردگهیخب د _: یعل
 . خوش نبودنی اصال برا خندحالم
 . رونی کردمو از خونش زدم بی خدافظازش

 ..مطمئنا رفته خونه باباش.  کنمکارشی چدی االن بادونستمینم
 بله؟. سالم آقا _: زنگ زدم بعد از چند بوق جواب دادي طاهربه

 ي االن با چندتا از آدمات برو دم در خونه نیهم _: پوزخند زدم و گفتمهی. دهیمطمئنم که ترس.  صداشو حس کردملرزش
 ...  منشی پشیاری ميریگی شد مداشی پيدیهر وقت د..  دخترهيبابا

 فتاد؟ا
  بله آقا _
 . قطع کردمو

 ..ي به زودرسمی تو هم محساب
 ي از درد از فکر هاشدی داشت منفجر مسرم

  هی گرفتم برم خونه میجور وا جور تصم 
 . استراحت کنمخورده

  رفتمعی خونه و سردمی ربع رسهی بعد
 

  غزل
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 .. گذشته افتادمادمی خونه نی اي آوردتم توی که علی وقتصبح
 .. شناسمیهمه جا رو مثل کف دستم م..  خاطره دارمی خونه کلنی ايتو

 ..  که عمه ام باشهشدی اون زن جلوم قرار گرفت اصال باورم نمیوقت
 .. بودمدهی داشتم مدت ها بود که عمه رو ندحق
 ..شهی باورش نمیکس..  دختر هم سن من دارهکی..  جوون بودهنوز

 
تا بحال بهش نگفتم عمه ..  ام بود و هستی خاطراتت دوران کودکنی از بهتریکیعمه م .. رفتم تو بغلش کردمدمشی دتا

 زدمیهمش ستاره جون صداش م
.. 
  دلم برات تنگ شده؟یدونیستاره جونم؟ م _
 

 . برام شده آرزودنتی چند ساله دزمی عزنطوریمنم هم _: ستاره عمه
  

 ...نشموی پيومدی نگهی چرا د؟يکجا بود _: تر بغلم کرد و گفتمسفت
 

 ؟یکنی مهی چرا گرسه؟یچرا صورتت خ:  و گفتمدی به صورتش کشیدست.  بودسی خودشو ازم جدا کرد صورتش خآروم
 ..زمیاشک شوقه عز _ ستارهعمه

 
 ..  سارا افتادم تنها دوست اون دورانادی

 
  ستاره جون؟ سارا کجاست؟ _: باز کردم و گفتمزبون

 . بره که صداش زدمخواستی کرد می خدافظعی شد و سرشونی پری اسم سارا رو آوردم علتا
  بله؟؟ _: و گفت برگشت

 . به خانواده ام خبر بدمدی کنم؟ باکاری چدیمن االن با_
 .. باش تا بهت خبر بدمنجای مدت اهی.  کارو نکننینه فعال ا _:یعل
  باشه _
 .. رفتو

 .. اتاقت بهت نشون بدممی برزم؟یعز _: اومد سمتم گفتخاله
   باالي به سمت پله هامی گفتم و رفتي اشهبا

 .. کرج بودي توییالی عمه ام به خونه وخونه
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 ..کنهی مجی منو گنیو ا.. دونمی رو نملشیکه من دل..  اتفاقات عمه ام باهامون قطع رابطه کردي سرهی سر
  اتاق دختر خوشگلمنمیا _: اتاق باز کرد و گفت  هی جون در ستاره
 .. دخترمگفتی بهم مشهی داشت همعادت

 
 !يچه کرد..  ستاره جونمی مرسییوا_

  پس همون ستاره صدام کنی دوست ندارم عمه صدام کنیدونیخودت که م _: ستارهعمه
 .چشم عمه _: زدم و گفتم یچشمک

 .طونیش _: و گفت دی کشلپمو
 می باهم حرف بزنشهیم _: کردم و گفتمي اخنده
 .البته:  زد و گفتيلبخند

 ؟ي که ازمون جدا شدشدی ستاره جون چینی..عم _:ستم و عمه ام کنارم تخت نشرو
 !ی هنوز زوده که بدونزمیعز _: و گفتدی چشمش چکي از گوشه یاشک

  چرا؟؟آخهی چینی_
  بهتره؟ی تر بفهمریغزل جان هر چه د _: و گفتدی به صورتم کشیدست
 ن؟ی داری با علي ای چه رابطنی بگشهی میباشه ول _

 .. دوست فرهودهیخب عل _: ستارهعمه
 شناسه؟یآخه عمه چرا فرهود م..  نگاهش کردمرتی حبا
 
  ؟نیشناسیشما فرهود از کجا م _

 . بعد فعال استراحت کنيخب خب غزل جان بزار برا _: شد و گفتهول
 ..رونی از اتاق زد بعی سرو
 
 

 . بود که تو اتاق بودم و فکر مشغول تر از قبل بودی ساعتچند
  سرم آورده ؟یی مردك آشغال چه باالنی ادونهی مینی ؟ شناختی از کجا فرهود مهعم

 کنه؟ی نمي کارچی چرا هپس
  شد؟می فرهود چطور وارد زندگاصال
 ه؟ی و عمه و فرهود چی علي رابطه
 . شده بودمجی گیحساب

 . کنمکاری چدی بادونستمینم
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 .دیکشیمغز تو سرم سوت م.  گردون بودسر
 . رونی از رو تخت بلند شدم و از اتاق اومدم ببزور
 .. متوقف شدمدمی عمه ستاره رو شني صدانیی پاامی از پله ها بخواستمی میوقت

 ..ی ولدونمی جان میآره عل _: ستاره عمه
_..... 

 .. کردهیی شک هاهی کنم؟ غزل کاری آخه من چ؟یعل _: ستارهعمه
_.... 

 .  خورده حواست به فرهود باشههیتو .  زرنگهیلیفرهود خ. دونمیآره م _: ستارهعمه
_.... 

 . به غزل بگمروی  همه چخوامیمن م _: ستارهعمه
_... 

 .  کردی خدافظی وجودمو حس که زود از علانگار
 . ازم پنهون کردنی بدونم ولدی وجود داره که بايزی چهی مطمئنم

 کمیبله فقط :  زدم و گفتمي لبخند؟يدی خوب خوابزمیسالم عز _: زد و گفتي لبخنددنمی و عمه با دنیی پله ها اومدم پااز
 ن؟یقرص سر درد دار.. کنهیسرم درد م

 زمیآره  عز_ستاره
 
 . آبوانی بسته قرصو داد دستم و لهی سمت آشپزخونه عمه از کشو می هم رفتبا

 ... نشستمی از صندلیکی ي خوردم و روقرص
 ...ستاره جون_

 ??جونم: گفتنشستی که مهمونطور
 ...حوصلم سر رفته??ادی میسارا ک_
 ???ارمی برات بيخوری ميزیچ... شهداشیاالناست که پ_

 ???دونمی که من نمدوننی می چنایا??? چه خبرهنجای اایخدا??? هولهنقدری اچرا
 ...غزل: عمه به خودم اومدمي صدابا

 ??بله: گفتمهول
 ... بار صدات کردم100???زمیحواست کجاست عز_

 ...نمی ببونیزیمن برم تلو...چجایه: لب گفتمری و زپاشدم
 ...زمیبرو عز: نگام کرد و گفتمشکوك
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عمه کنارم نشست و .. عمه بودي حرفاشی همه حواسم پی رو روشن کردم ولونیزیتلو...ونیزی تلوي نشستم رو مبل جلورفتم
 ...غزل:گفت

 ??بله_
 ?? شدهيزیچ...وله فکرت مشغکنمیاحساس م_
 ...نه نه_
 ...حتما ساراست: زنگ در آروم گفتي صدابا

 م؟یمامان مهمون دار. سالم:  و گفتسادی سرجاش وادی منو دیسارا که اومد تو وقت.. و رفت سمت در و در رو باز کرد،پاشد
 : و گفتدی به پشت سارا کشی ستاره دستعمه

  یمی دوست قدهی ، زمیآره عز_
 
 غزل _: لب زمزمه کردری نگاهم کرد و زرتی حبا

 ... غزليوا:دی کشغی جیاز خوشحال...می سمتم و همو بغل کرددی سمتش و اونم دودمیدو
 ،،،يچقدر عوض شد...يچقدر بزرگ شد: بهم کرد و گفتی خودش جدام کرد و نگاهاز

  چقدریدونی غزل نميوا...يخوش اومد: بغلم کرد و سفت فشارم داد و گفتدوباره
 

 ...خوشحالم
 ...سارا له شدم: و گفتمدمیخند

 ...زمی عزيوا: خودش جدام کرد و گفتاز
 لباساشو عوض کرد و نشست رو تخت و عیسر...در رو باز کرد و رفت تو و درو بست... و برد سمت اتاقشدی رو کشدستم
 ...نمی کن ببفیتعر...نی بشایبدو ب:گفت

 ??? سرت اومدهییغزل چه بال... صورتتيوا: باشه گفتدهی انگار تازه صورتمو دبعد
فرهود ...غزل...يوا: حرفام تموم شد دستش رو گذاشت رو دهنش و گفتیوقت... کردمفی تعرزوی کنارش و همه چنشستم
 ?? کردهنکارویباهات ا

 ??.شیشناسیم: تعجب گفتمبا
 ???هی فرهود کیدونی تو نمیعنی....شناسمیشناختنو که م_
 ... ساراشمی موونهیدارم د... بگویدونی ميزیتوروخدا اگه چ...هی بدونم کدیاز کجا با_

 ... مامان بشنوه صداموترسمیم...میفقط بزار تنها بش...گمیباشه م: رو گرفت و گفتدستم
 ?? بدونمدی که من نباهی چنیآخه ا_
 ...کنمی مفی برات تعرزوی همه چمیفقط بزار تنها ش...یفهمیم...یفهمیم_
 حاال ولش...کنمی مفی برات تعرزوی همه چمیفقط بزار تنها ش...یفهمیم...یفهمیم_
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  ??ي اومدیک?? چه خبراگهید...کن 
 
 ..صبح_

 ... غزلیینجای خوشحالم که ایلیخ: زد و گفتيلبخند
 ...منم: لبخند گفتمبا
 ... اومدهی علنیی پانیایدخترا ب:عمه اومد تو و گفت... شد سمت دردهی در نگاه جفتمون کشي صدابا

 ...سالم:آروم گفتم... دستش بودشی نشسته بود رو مبل و گوشیعل...نیی پامی و با عمه رفتمیپاشد
 ...سالم غزل خانوووووم:  زد و گفتي لبخنددنمی رو بلند کرد و با دسرش

 ...سالم:سارا
 ... رفت تو آشپزخونه کمک عمهعی که بهش سالم کرد سریعل
  چشه؟نی اوا

 ... بودی علکی مبل که نزدهی نشستم رو منم
 ??ی راحتنجایا:یعل
 ...واقعا ازت ممنونم... خوبهیلیآره خ_

 ... نکردميمنکه کار... بودفهیوظ: زد و گفتيلبخند
 ... شامنیایبچه ها ب:عمه
 ... ستاره جوني کردکاریچ:با لبخند گفتم... سمت آشپزخونهمی و رفتمی شدبلند

 ....ادی خوشت منیبخور بب...زمی نکردم که عزيکار: نشستم و عمه هم روبه روم نشست و گفتی کنار علزی مپشت
 رو جمع زی غذامون تموم شد با سارا میوقت...واقعا خوشمزه بود... و مشغول غذا خوردن شدمدمی خودم غذا کشواسه
 ننمی که نبي ظرفارو ول کردم و طورعیسر... رفتن تو هال و کنار هم نشستن و مشغول صحبت شدنیعمه و عل...میکرد

 ...رفتم تو هال و به حرفاشون گوش دادم
 

 ... کنم اگه بازم دربارش ازم بپرسهکاری چدونمی نمگهیواقعا د:عمه
 ... از سارا هم بپرسهدیشا... نگهيزی که فعال بهش چنیبه سارا هم بگ...نی بگدی بهش نبايزیفعال چ:یعل

 ....گهی وقت دهی بفهمه چه االن چه دی بالخره که باگهی میول...ر گفتمبهش صد با: کرد و گفتی پوفعمه
 ... تا قانعش کنمزنمیحاال منم باهاش حرف م:یعل

 ... بچه لجبازهنیاز بس که ا...شهی نمشهینم:عمه
 ...میکنی مشی کارهیحاال : و گفتدی خندیعل

من : اومد کنارم و گفتیسارا شاک??? که همه ازش خبر دارن جز منهی چنی خدا ايا... از قبل مشغول شدشتری بفکرم
 ?? اونهمه ظرف رو بشورم غزل خانومدی باییتنها
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 ...میشوری باهم ممی برای بدیببخش_
 می ظرفا رو شستنکهیبعد از ا...دمیکشی و من ظرفا رو آب مشستیسارا م... تو آشپزخونهمی چپ نگام کرد و باهم رفتچپ

سارا هم کنترل رو گرفت ...زهی برییعمه بلند شد تا چا...ی عمه و علشی پمی ها و رفتنتی تو کابمیدی چ ومیخشکشون کرد
 ... بهت بگميزی چهی دیغزل با: بلند شد و نشست کنارم و گفتیعل... کردن شبکه ها شدنییدستش و مشغول باال و پا

 ???زوی بگه همه چخوادینکنه م... نگاش کردمی خوشحالبا
 دی شانجای اامی بتونمی نمادی زگهیمنم د...فرهود بدجور مشکوك شده به من... نرورونی که بهت نگفتم از خونه بیتا وقت:یعل

  نگرانتخوامی نمگهیفقط د... کنهبمیبخواد تعق
 ...باشم 
 ???باشه... عمت واست انجام بدهای بگو سارا ی داشتيهرکار... وجهچیبه ه.. نرورونیب

 
 ..دمیباشه فهم: و فقط گفتمختی فرو رمیشحال حرفش تمام خوبا

 نگه باهاش يزی به من چنکهی اي درباره خوادی مدونستمیم... کنار تا باهاش حرف بزنهدی رفت عمه سارا رو کش9 ساعت
دونه ... نشستم و پاهام رو تو دلم جمع کردم و سرم رو گذاشتم رو زانوهامنیرو زم...بلند شدم و رفتم تو اتاق سارا...حرف بزنه

 ومدی خوشم نمیاز بچگ...ومدی خوشم نمتمیاز وضع... خونم تنگ شده بوديبرا... خانوادميدلم برا...ختنیدونه اشکام رو گونم ر
 ???شدهیغزل چ: گفتیسارا نشست کنارم و با نگران... بشمیسربار کس

 کردم که فرهود کاریمگه من چ???شهی تموم متمی وضعنی ایک???شهی تموم میسارا ک: گفتمهی رو بلند کردم و با گرسرم
 .... بودمدهی بار هم فرهود رو ندهی یمنکه حت??? کردنکارویباهام ا

اون ???یکنی متی خودتو اذی الکیواسه چ... گلمشهیتموم م...شهیتموم م:بغلم کرد و گفت... و رفتم تو بغلشهی گرری ززدم
 ?? آخهیکنی خراب می خوشگلت رو واسه چيچشما

 ...من برم بخوابم:اشکام رو پاك کردم و گفتم... شدم ازش جدا شدم که آرومکمی
 حرف واسش یکل...دمیخواهرم رو بعد مدت ها د???هیمگه الک... بخوابنجایبزار برات جا بندازم هم??کجا: شد و گفتبلند
 دارم
 ایب: و گفتنی خودش نشست رو زمنی دوتا جا انداخت رو زمیوقت...رونی از من باشه رفت بی منتظر حرفنکهی بدون ابعدم

 ...نیبش
  از اونکمیخب : و گفتمنشستم

 
 ...نمی حرفو بگو ببیکل
 ??کدوم حرف??حرف_
 ی که بهم بگي حرف داری کلیخودت گفت_ 
 ???من???یک: تعجب گفتبا
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 ...آره تو_
 ??? توشی پامی حرف بزنم میمن آخه بخوام با کس_

سارا هم ...دمیبا خنده دراز کش... شروع شدمونیاونم بالشتش رو برداشت و بالشت باز... تو سرشدمی رو ورداشتم و کوببالشت
 ...غزل: و گفتدیدراز کش

 ??هوم_
 ???يتاحاال عاشق شد_
 ??یچ: تعجب گفتمبا

 ??يتاحاال عاشق شد: گفتخونسرد
 ...نه: رو دوختم به سقف و گفتمنگاهم

 ??هیجورعشق چ: نگاهش رو دوخت به سقف و گفتاونم
 ... احساس چرتهی_
 ... خوبهمیلیخ...ينجورینگو ا: اعتراض گفتبا

 ??هی چیدونیمگه تو م: و گفتمدمیخند
 ... کهدمی شنهی از بقینه ول_
 ...به حرف مردم اعتماد نکن_
 ...غزل فک کنم عاشق شدم_
 ??یعاشق ک: جام نشستم و گفتمتو

 .نیی انداخت پاسرش
  یاگه اشتباه نکنم عاشق عل_
 ؟یدونیتو از کجا م _: سرش باال آور گفترتی حبا
 .از نگاهاتون_

 . طرفه استکی عشقم کنمیحس م..  غزلگهیخسته شدم د _: و گفتنیی سرش انداخت پاناراحت
 ...نیخب خوشبخت ش_

 ... بشنومنوی نگفتم که انارویمن ا...غزل: نشست و گفتتوجاش
 ??? بگمیخب چ_
 .امان مثل چشماش بهش اعتماد دارهم _: و گفتنییسرش رو انداخت پا 
 

 .. خوبهنکهیخب نابغه ا:  تو سرش و گفتمزدم
 .. چون دوست فرهوده ویآره خوبه ول:  کرد و گفتاخم
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 ..دمیباشه فهم: و فقط گفتمختی فرو رمی حرفش تمام خوشحالبا
 نگه باهاش يزی به من چنکهی اي درباره خوادی مدونستمیم... کنار تا باهاش حرف بزنهدی رفت عمه سارا رو کش9 ساعت

دونه ... نشستم و پاهام رو تو دلم جمع کردم و سرم رو گذاشتم رو زانوهامنیرو زم...بلند شدم و رفتم تو اتاق سارا...حرف بزنه
 مدوی خوشم نمیاز بچگ...ومدی خوشم نمتمیاز وضع... خونم تنگ شده بوديبرا... خانوادميدلم برا...ختنیدونه اشکام رو گونم ر

 ???شدهیغزل چ: گفتیسارا نشست کنارم و با نگران... بشمیسربار کس
 کردم که فرهود کاریمگه من چ???شهی تموم متمی وضعنی ایک???شهی تموم میسارا ک: گفتمهی رو بلند کردم و با گرسرم

 .... بودمدهی بار هم فرهود رو ندهی یمنکه حت??? کردنکارویباهام ا
اون ???یکنی متی خودتو اذی الکیواسه چ... گلمشهیتموم م...شهیتموم م:بغلم کرد و گفت... و رفتم تو بغلشهی گرری ززدم

 ?? آخهیکنی خراب می خوشگلت رو واسه چيچشما
 ...من برم بخوابم:اشکام رو پاك کردم و گفتم... که آروم شدم ازش جدا شدمکمی

 حرف واسش یکل...دمیخواهرم رو بعد مدت ها د???هیمگه الک...بخواب نجایبزار برات جا بندازم هم??کجا: شد و گفتبلند
 دارم
 ایب: و گفتنی خودش نشست رو زمنی دوتا جا انداخت رو زمیوقت...رونی از من باشه رفت بی منتظر حرفنکهی بدون ابعدم

 ...نیبش
 ...نمی حرفو بگو ببی از اون کلکمیخب : و گفتمنشستم

 ??کدوم حرف??حرف_
 ی که بهم بگي حرف داری کلیخودت گفت_ 
 ???من???یک: تعجب گفتبا
 ...آره تو_
 ??? توشی پامی حرف بزنم میمن آخه بخوام با کس_

سارا هم ...دمیبا خنده دراز کش... شروع شدمونیاونم بالشتش رو برداشت و بالشت باز... تو سرشدمی رو ورداشتم و کوببالشت
 ...غزل: و گفتدیدراز کش

 ??هوم_
 ???يتاحاال عاشق شد_
 ??یچ: تعجب گفتمبا

 ??يتاحاال عاشق شد: گفتخونسرد
 ...نه: رو دوختم به سقف و گفتمنگاهم

 ??هیعشق چجور: نگاهش رو دوخت به سقف و گفتاونم
 ... احساس چرتهی_
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 ... خوبهمیلیخ...ينجورینگو ا: اعتراض گفتبا
 ??هی چیدونیمگه تو م: و گفتمدمیخند

 ... کهدمیشن هی از بقینه ول_
 ...به حرف مردم اعتماد نکن_
 ...غزل فک کنم عاشق شدم_
 ??یعاشق ک: جام نشستم و گفتمتو

 .نیی انداخت پاسرش
  یاگه اشتباه نکنم عاشق عل_
 ؟یدونیتو از کجا م _: سرش باال آور گفترتی حبا
 .از نگاهاتون_

 . طرفه استکی عشقم کنمیحس م..  غزلگهیخسته شدم د _: و گفتنیی سرش انداخت پاناراحت
 ...نیخب خوشبخت ش_

 ... بشنومنوی نگفتم که انارویمن ا...غزل: نشست و گفتتوجاش
 ??? بگمیخب چ_
 .مامان مثل چشماش بهش اعتماد داره _: و گفتنییسرش رو انداخت پا 
 

 .. خوبهنکهیخب نابغه ا:  تو سرش و گفتمزدم
 ..ه و چون دوست فرهودیآره خوبه ول:  کرد و گفتاخم

 :حرفشو قطع کردمو گفتم 
 .کنمی اگه بدونم کمکت می ولنی داري و اون مردك فرهود چه رابطه ای تو و عمه و علدونمیمن نم_
 ..راستش: شک نگام کردبا
 ...باور کن غزل: نیی بعد سرش انداخت پایبا تعجب نگاهم کرد و کم _

 .. بعديباشه برا _: نشون دادن گفتهی کافي به نشونه دستم
 .. سرم گذاشتم رو بالشو

 .....رمی دلگدونمی چم شده فقط مدونستمینم
 
   ماه بعددو

 فرهود
 ..ي بلندم کرد و پرت کردم سمت طاهرنی برداشتم و به زمی چوبی صندلتی عصبانبا

 . کنمداشی پدمیقول م.. نی بهم بدگهی وقت دهیآقا  _: پاهاش با التماس گفتری زافتاد
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 ..  تو  بود که تونست فرار کنهری نبود ؟ همش تقصیخفه شو مردك دو ماه کاف _: دمی سرش کشادیفر
 .کنمیآقا خواهش م _: جلو افتاد به پام گفتاومد

 . شدهری دیلیخ_
 ... آدمام اشاره کردم که ببرنشبه
 ... من زن و بچه دارممممم آقااااااکنمیآقا آقا خواهش م_: افتاده بودهی گربه

 . بهش کردمپشتمو
 .. قطع شدن صداش متوجه شدم که بردنشبا
 .. تا آدم شهخوردی می حسابی گوش مالکی دیبا
 . کار ها باهاش دارمیلی زنده بمونه هنوز خدی بایول
 
 ..نی زمری انگار آب شده رفته زی دنبال دختره گشتم ولیلی مدت خنی ايتو

 .ستی نرتشی خوش غي هم از بابايخبر
 
 کنه؟ینکنه داره ازم پنهونش م.  مشکوکمی به علیلیخ
 . رفتمکنهی توش کار می که علیمارستانی به برونی خونه اومد باز
 ..کنهی و حرکت مشهی منشی و سوار ماشرونی بادی داره ممارستانی که از در بدمی رو دی شم علادهی پنی خواستم از ماشتا

  تمرکز کنمیکمی روشن کردم تا ظبط
 

  م هرجا رو کردایخدا
   خوردمنی از تو زمری غبه

  ی غم گرفت وقتروزامو
 ..  رو از خاطرم بردمتو
  

  نکهی با اي دارهوامو
  ی گاهي شدفراموشم

  ی دستمو وقتیگرفت
  ی پا تو هر راهگذاشتم

  
   دارهی هوامو کنهمهی تو اریغ

   دارهی هامو کهی گري حوصله
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   از سرم مردمي اتو بردارهیسا
   نفس کم آوردمي دارهوامو

  
  

   محتاج تو بودنمگه
   کم کردي و ذره اغرور

   خوردننی تو زمي پابه
   بزرگم کردی کلّمنو

  نکهی با اي دارهوامو
   تو پر بودری از غهوام
   تويای خوبایخدا

   دور از تصور بودواسم
  
 ..  دارهی هوامو کنهمهی تو اریغ

  … دارهی هامو کهی گري حوصله
   از سرم مردمي اتو بردارهیسا

  نفس کم آوردمي دارهوامو
 

 شیخراب تر از پ..  خراب شدحالم
  نگه داشتالی وهی در دم
 
 
  

   محتاج تو بودنمگه
   کم کردي و ذره اغرور

   خوردننی تو زمي پابه
   بزرگم کردی کلّمنو

  نکهی با اي دارهوامو
   تو پر بودری از غهوام
   تويای خوبایخدا
   دور از تصور بودمواس
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 ..  دارهی هوامو کنهمهی تو اریغ

  … دارهی هامو کهی گري حوصله
   از سرم مردمي اتو بردارهیسا

  نفس کم آوردمي دارهوامو
 

 شیخراب تر از پ..  خراب شدحالم
   نگه داشتالی وهی در دم
 

 . برام سخت بودباورش
  بعد از مدت ها؟ چطور ممکنه؟نجا؟یا

 .. شدمدای پنی از ماشرتی برد با حالی داخل ونشیماش
 ... که بعد از مدت ها هنوز پابرجا موندهیمی همون خونه قدنجایا

 . باغبون باشه درو باز کردخوردی که بهش مرمردی پکی رفتم در و زدم و الی سمت وبه
 !! بله آقا _باغبون

  منزل ستاره خانوم هست؟نجای ادیسالم ببخش_
 ن؟یا هم مهمانبله پسر جان شم _
 بله _: گفتمی ولی کدوم مهموندونستمی نمنکهی ابا
 .بفرما داخل_

 . مثل گذشته بودیهمه چ.  شدمالی وداخل
 .. خونه همون زنهنجایا

  بودمخبری که مدت هاست که ازش بی زنهمون
 ... وارد خونه شدمی از خدمتکارا درو باز و بدون حرفیکی رو زدم الی سمت در رفتم و در وبه
 . خونه پر از خاطره بودنی ایی جاییجا

 م؟یمهمون دار _: شددهی شنی زنيصدا
 خاله؟_: شدمکشی بودم نزددهیبعد مدت ها د. شدی صداش برگشتم سمتش باورم نمدنی شنبا
 فرهود؟ _: بهم کرد و گفتی ترس نگاهبا

 .خاله؟ دلم برات تنگ شده بود _: بغلش کردمی حرفچی هبدون
 .گذاشت لرزش دستش و حس کردم دروم ری با تاخدستش

 . بوددهی بهش کردم رنگش پرینگاه
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 ..ومدی مي خنده ايصدا
 کنه؟ی مکاری چنجای انی ام باد کرد اقهی تپش قلبم باال رفت و رگ کنار شقدنشی سمت صدا برگشتم با دبه
 
 
 

 کردم؟ی مداشی پدی بانجای مدت انی ممکنه؟ بعد از اچطور
  خونه خالم؟؟يتو

 . رفتم نگاهش کردمجلو
 .با ترس عقب رفت.. تازه متوجه ام شد 

  کی نزدمن
 ...کی عقب و من نزدنطوریهم
 . محکم به گوشش زدمدهی کشهی که نی اتا

 . مدت منو االف خودش کرده بودنی نفهم اي دختره
 . اومد جلوم و اون دختر پشتش پناه گرفتیعل
 دمی محیفرهود بهت توض _:یعل
 ؟ي کردانتی بهم خنکهی ؟ اي بدحی توضییخوای مویچ _: گفتم ودمی سرش کشيداد
  فاصله از وقت استفادهنی اي جلو مو گرفت توی خواستم دوباره بهش حمله ور شم علتا
 .... بتونه بره تو اتاق گرفتمشنکهی و خودمو به پله رسوندم تا قبل از انی هل دادم و افتاد زمیعل. کرد و از پله رفت باال  
 ..نیی و آوردمش پادمی با حرص بازو شو کشو
  کردم؟کارتیمگه چ..ییخوای از جونم میچ _: و گفتدی کشیغیج

 .. بهش ندادمیجواب
  کردنهی کرد به هق هق گرشروع

 ...گهیاه خفه شو د _: بهش زدم يتشر
 .. افتاده بودنی هنوز رو زمیعل

 ...يرد کيخوب برام برادر.. دستت نکنه داداش:  بهش زدميپوزخند
 ..نی در حقم کردي مادریلی خاله شمام خنطوریشما هم هم _: خاله کردمروبه

 .. کردمنی و سوار ماشرونی  انداختمش بالی به سمت در و از در ودمشیکش.. کردی دستام تقال متو
 

  غزل
   کردنهی اتاق انداخت و شروع کردم به گري منو توفرهود
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 کردمی مهی کرد ناسزا گفتن در اتاقو قفل کرد منم رفتم کنار پنجره سه گوش اتاق پاهامو جمع کردم تو دلم و گرشروع
  امکان داشت؟چطور

  به عمه ام گفت خاله ؟چرا
 
 چون ازش نیی نگاهش پراز خشم و نفرت بود قرمز شده بود سرمو انداختم پاسادهی فرهود جلوم وادمیسرمو که آوردم باال د  
  دمیترسیم

  آره؟یکنیحاال از دست من فرار م _:دمی رو شنصداش
  دستشهي کمربندش تودمی نگاهش کردم و ددوباره

   نکردم چون کمربندشو برو باال و شروع کرد به زدنهی گرگهید
  زدیبا تمام توانش م... زدی مفقط
   نجات بدهوونی حنینو از دست ا و مادی بیکی بود که نی به ادمی و امکردمی وداد مغی فقط جمنم

 زدی منو زد که خودشم خسته شد و  کارشو متوقف کرد پشتشو کرد به من و داشت نفس نفس ماونقدر
   جور منو زدنی نامرد رحم نکرد و همکردی بدنم درد مکل

 خودمو کردم و با ی واسم نمونده بود اما سعی جونی هلش بدم ولخواستمی از جام بلند شدم و رفتم طرفش می هزار بدبختبا
 نی و خورد زمدی بکنم ترسي کارنی همچکردی که واسم مونده بود هلش دادم چون حواسش به من نبودم و فکر نمیتمام جون
   فکر بوديانگار تو
 نکبت خودت ير دختي کردی با داد گفت چه غلطدی سمت در که زود بلند شد و موهامو از پشت گرفت و کشرفتمی مداشتم

  يری که بميخوایم
  ي بري که بخوایستی زنده نیعنی ي برذارمی که کارم باهات تموم نشده نمی وقتتا

  شهی پر بود از خورده شنی زمي رونی و افتادم زمنهی خوردم تو آنهی سرمو محکم گرفت و هلم داد به طرف ابعدش
 اخرشم گلوم رو گرفت و ي برنجای زنده از اذارمی نمگفتی صورتم ومدام با داد مي توزدی نشست روم و تا جا داشتم ماومد

 ی بود زورم بهش نمدهی فای بی دستاشو گرفته بودم که از دور گردنم بازشون کنم ولشدمی داشتم خفه مگهی ددادیفشار م
  دیرس
 . واسم نمونده بود که خودش دستش برداشتی نفسگهید

 ... عذابی و عذاب بکشی بمون زندهدینه تو با _:فرهود
 ن؟ی بدتر از اعذاب

 ..رونی رو بلند شد و از اتاق زد باز
 .. دفعه درو قفل نکردنیا

 ... فراري تو تنم نمونده بود برایجون
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 رفت یاهی چشمام سگهی بلندم کردن و گذاشتن رو تخت دنی تا دختر که معلوم بود خدمت کار اند اومدند تو اتاق از رو زمچند
 ... نشدمیچیو متوجه ه

 .. سوزش سوزن تو دستم باعث شد چشمام با درد باز کردماحساس
 .. چند لحظه تار بودی چهمه
 . چشمام اشک جمع شدي جلو

 . باال سرم بود که لباس خدمت کار تنش بودیدخترک
 خانوم حالتون خوبه؟ _: و گفتنیی انداخت پاسرش

 .ستیالم اصال خوب ن بگم حدیچرخی چرا زبونم نمدونستمینم
 . نگفتیچی و هدی خودش فهمانگار

 . لبخند مسخره گوشه لباش بودهی اتاق باز شد و فرهود اومد تو اتاق در
 ..نیی پاارشیحاضر ش کن ب _: به دخترك گفت رو

 ..کنمیصبر کن خواهش م _: جرائتمو جمع کردمو و گفتمي بهم انداخت و خواست برگرده که همه ینگاه
 کردم کارتی من چیکنی رو منکارای چرا با من ا؟ییخوای میتو از من چ.. تروخدا بزار برم _: گفتمعی طرفم با ترس سربرگشت

   تقاص شو پس بدم؟دیکه با
 ..يری جا نمچیاوال تو ه: زد و گفتيپوزخند

 . برنامه دارمیمن برات کل.. خوامی ازت جونت مخوام؟ی می ازت چیپرسیم
  ؟يچه برنامه ا_

    کوچولویفهمیم _: کرد و گفتي اخنده
 ..رونی از اتاق رفت بو

 ..نیی پاامی چند تا لباس تنم کرد و کمکم کرد بدختره
 ..نیی پادمی پله ها اومداز

 .. منتظر بودنیی پافرهود
  آقادییبفرما _: فرهود آورد گفتي من جلودختر
 .دهی منو بهش داد انگار داره به گرگ غذا منیهمچ

 خودش سوار شد و نی عقب ماشی و خشونت انداختتم صندلمی رفترونی و از خونه بدیت بازو به سمت در کش با خشونفرهود
 ..  رو زديقفل مرکز

 ..ستی نی خوبي جادونستمی می ولمی کجا داردونستمینم..  اومدرونی بالی واز
 . ترس و وحشت همه وجودم و فرا گرفته بوداحساس

 
  فرهود
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 یچکی که دست هییجا..  کنمشی دور  زنداني جاهی دیبا..  فرار ها رو ببندمي همه راه هادی ، بانجای دورش کنم از ادیبا
 .بهش نرسه

 .. دور افتادهيالی وهی
 !رمی نتونم انتقام رو بگگهی که دنینگران ا!  که پدرش هم دنبالشه نگران شده بودمدمی فهمی وقتاز

  مني حرفاي پانیبش ♫♫♫ رونی بامی بالی آهنگ باعث شد از فکر و خيصدا
 
  با تمام وجودنیبش
 

  توهم ، بگو رفتنت خواب بودگمی از عشق ممن
 
  دل بده گوش کننی من بشي حرفاي پانیبش
 

  ببندای رو دندرارو
 

  و فراموش کنجهان
 

  به هممی ارزی من ، فقط تو، فقط منو تو مفقط
 
  گذشتنی تو غمگی چقدر زمان بینی ببينبود ♫♫♫ … زدم ی مدشوی قدی تو رو بای بی شب زندگهی

 
  گذشتنیری تلخ و شی من غم نبود وليای روتو
 

  آدموکشهی عذاب، چطور مینی ببينبود
 
  کمبود شدهی که عشق نبودش یی به جادمیرس. … دادموی ادامه نمدادمو،ی به بعد ، ادامه نمییجای از دیبا
 
  دود شدمی آن زندگهی و ی پام خالری زنیزم
 

  نموندي رفت و شادیخوش
 

  شور فردا رو زددلم
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  برام تازه شدگذشته
 

  بدي داغ روزامثه
 
 کنهی اثر میی جاهی روز ،هی تالشم دونمیم
 
  کنهی عاشق خطر مهی تا کجا تا چه حد، نیبب
 

 از وجودش چکسیه..  دور افتاده که وسط جنگل بودي جاهی.. که تو شمال داشتمیکی کوچيالی به ومیدی ساعت رس5 از بعد
 .خبر نداشت

 ! شوادهیپ _: رو باز کردمنی ماشدر
   کجاست؟نجایاصال ا! خوامینم_

 ... شوادهی پگمیم _:دمی توجه به سوالش سرش داد کشبدون
 .. کردنغی جغیشروع کرد به ج.. کردمادشی پنی و از ماشدمی لباسش و کشنیآست. دی نخورد فقط لرزیتکون

 .. دو اصال ندارمیکی چون حوصله تو یبهتره خفه ش:  روچمن ها انداختمش
 .. بردمشونالی و داخل ولمیرفتم سمت وسا.  فرار نداشتي تو تنش براینگران فرارش نبودم جون... ولش کردمي جورنیهم

 .. که ببرمش داخل انباررونی ببرگشتم
 .کردی رو چمن ها افتاده بود و هق هق مهنوز

 ..الی و بلندش کردم و بردمش انبار پشت ودمی پشت لباسشو کشاز
 ی با فرارش وقت نشد ازشون استفاده کنن ولی بودم ولدی شکنجه اش خري برالی قبل از فرارش چند تا وساشی وقت پچند

 ..امی از خجالتشون در میحاال حساب
 . دست و پاهامو باز کن؟یکنی مکاری چيدار _:دی کشیغیج.  و دستش و پاهاشو بستمی اش رو تخت آهنانداختم
 سوزهی ممی ای زندانيدلم  برا.. و درو قفل کردمرونی با چسب دهنشو بستم و از در اومدم بنی اشو نداشتم بخاطر همحوصله

 .. استراحت کنمکمی رفتم تا الی سر دادم به داخل وی از سر خوشيخنده ا.  عذاب بکشهیلیآخه قرار خ
 .. اومدی نم خوابمی ولدمی تختم دراز کشي تویکم

 ... و رفتم سمت انباررونی اومدم بعی دوش گرفتم و سرهی
 ... ومدی مفی هق هق اش بخاطر چسب دهنش خفيصدا
 ..هی شده بود هم از عرق هم از گرسی صورتش قرمز شده بود و صورتش خکل

 .. رو برداشتمیچی قزی ميجلو رفتم و از رو..  بهش زدميپوزخند
 .دمی نگاهش ترس و التماس دي اش شدت گرفت توهی گردنمی دبا
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 .اوردمی خودم ني به روی ولدمی سرخ شدنش از خجالت رو ددمی کشنیی پاشلوارشو
 ..دادمی و به کارم ادامه مدادمی نمتی ول من اهمکردی مهیبا التماس گر.. کردمکهی تکهی و تراهنشی کردم به پاره کردن پشروع

 .. دخترنی اونم بخاطر پدر الرزهی قبر مي که مطمئنم سالهاس داره توي برام مهم نبود مادر جز انتقام مادرمزی چچی هبرام
 ... برد با کشتن مادرمنی اعتمادم از بي همه ی برام الگو بود ولي که روزيمرد

 ..کنهی تقاص شو دخترش پس بده غم دخترش اونم نابود مدی تقاص شو پس بده ، بادیبا
 . بودختهی رنی زمي پارچه مونده بود که االن روکهی فقط چند تا تراهنشی پاز

  زدمانشی به بدن عريپوزخند
 زمیخب عز _: گرفتم شروع به راه رفتن کردمدهینگاه پر از ترسش ناد..  باز کردمکمربندمو

 ؟ییخوای می ازم چی گفتزمی عزادتهی
 .. به شکم زدم و به هاله اشک جلو چشمش اومدکمربندم

 !ي بابات و بدي که توان خطایینجایتو ا _
 ه؟ی گناهش چیدونیم _: تند زدمشتند

 !اون مادرم کشت _: باز زدمشو
 اون کشتشششششششش _:دمی کشعربده

 .. کشتشی لعنتاون
 .. نگاهم کردرتی حبا

  ؟قتی حقنی برات سخته باور ا؟یکنی تعجب مهیچ _:دمی صورتش کشي شلوارم در آورم و به روبی رو از جچاقو
 لقد از هیو ...  نی دست و پاهاشو باز کردم و انداختمش زمشدیمنم اولش باورم نم _:دمی رو صورتش کشکی خراش کوچهی

 ..کنمی کارم منیمطمئن باش هم..  من قسم خوردم که تو بابات و نابود کنمیلعنت _:پشت به کمرش زدم و بهش فشار آوردم
 . از کمرش برداشتم و چسب دهنش و باز کردمپامو
 اوردمی خودم ني بازم به روی ناله اش گوشم و خراش داد وليصدا

 ...ومدیاز زخم هاش خون م.  برداشتم و زخم ها شو بستمهی اولي کمک هاي هالی سمت وسابه
 !ی تخت آهني و گذاشتم رودمیچی زخم هاش بستم مالحفه برداشتم دورش پیوقت

 .. سرد بودیلی زمستون بود انبار خچون
 ..ستی مهم نی ولزنهی مخی تا صبح مطمئنم

 رونی کردم از انبار اومدم بولش
 
 !ومدی شب بود و من اصال خوابم نم10ساعت تازه . دمی تخت دراز کشيرو

 ..انگار نگرانش  بودم...  بودششی فکرم پهمه
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 هی گريادآوریدوستانه با  حس انسان نیا.. انبار پر از سوسک و موشه.   سرد بودتی نهای بنجای اي اول زمستون و هواتازه
 يها
 

 .دی از هم پاشمادرم
  اومدمرونی تخت بلند شدم و از اتاق باز
 . رفتمنیی پاو

  رفتمرونی برداشتم از  بپالتومو
 ...خواستی آزاد مي هوادلم

  استي روزگارم ابرآسمان
  کردهمی انگار خودش رو پشت ابرها قاخدا
  کنم منو فراموش کردهفکر
 ستمی براش مهم نانگار
  داغ شده وسرم
 !!! سردي هوانی گرفته ام در اتب
 ..خواهدی آغوش مکی دلم

 .. که غرقش شومیآغوش
  مادرم را بدهدي که بویآغوش
 ... نباشهای که از ریآغوش
 ... ومدی دختر که از انبار مي خودم دور کرد و گوش هامو سپردم به ناله هاي منو از حال و هواي ناله ايصدا

   خودمیرحمی بکشه از درد ، از بری هق هق اش باعث شد سرم تيداص
 .. هم با درد کشته شدمادرم

 !یرحمی ببا
  چم شده؟من
 کنم؟ی منکاروی دارم با خودم اچرا
 

 . شدم و در باز کردمدهی سمت انبار کشناخوداگاه
 . افتاده بود کپ کردمنی زمي که رودنشی دبا

 . تر رفتمجلو
  کمک_:کردی افتاده بود و ناله منی زميرو

  بهش کردمی رفتم و نگاهجلو
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 ..ومدی زخم هاش خون ماز
 ..تروخدا  کمکم کن _: بهم افتادنگاهش

 .. رسوندمالی خودمم به وعی اومدم سررونی پاهاش کردم و از انبار بری هامو زدست
 دمی کشرونی وان گذاشتمش و مالفه از دورش بي حموم و توبردمش

 .صابون زخم هاشو شست و شو دادم آب و با
 .. شده بود مجبور شده بودم کامل حمومش کنمسی بدنش خچون
 .. رو تخت گذاشتمشمی اومدرونی که کامل حمومش کردم حوله امو تنش کردم از حموم اتاقم بنی ابعد

 . زخم شو پانسمان کردملی گاز استانی رو برداشتم با بتادهی اولي کمک هاجعبه
 ...شت مجبور شدم با مالفه بپوشونمش لباس نداچون

 .. رو به اون رو کرد حالم بد نشدنی منو از ادی موهاشو با حوله بپوشنم که بوش به مشامم رسخواستم
 ..شناختمی حس نمنیاصال ا..  داشتمیبی عجحس
 .. دور سرش گذاشتمحوله

 ...  بوداری هوشمهی مدت ننی همه ايتو
 .  چشمش کامال بسته بوداالن
  کنم خواب بودفک

  فراموش کردمتمویناخوداگاه چشمام بسته شد و موقع.. دی دراز کشکنارش
  صورتم احساس کردمي را روی شدم و نوازش دستداری بي با درد بدصبح

 تعجب کرد بعد با پوز خند دی بازم رو که ديفرهود باال سرم بود چشما...  فرهوددمی در اومدم دیجی از چند لحظه که از گبعد
  کنمی که دورم بود نگاه مي و به مالفه انیی شدن  زبونم بند اومده بود  سرمو انداختم پاداریفت خانوم کوچولو بگ
  تنه من؟هی چنیا:دمی کشیغیج
 مالفه _: گفتي خونسردبا
 نمیبی مستمیکور ن_دمی کشي بلند ترغیج

 تخت پرت ي گونم احساس کردم و به گوشه ي رو رويسوزش بد..  بکشم غی خواست فقط جی بودم که دلم مدهی ترسانقدر
 :شدم
 دیفرهود با خشم به طرفم اومد مالفه رو  کش.. زنمی نمیلیچون دفعه بعد فقط بهت س! ی خفه شبهتره

 : ظرف گذاشت و گفتهیجلوم ...  و به آشپزخونه برد نیی منو به طرف پاو
 بخور:فرهود 

  خورمینم_
  بخورگمیبهت م:فرهود
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  ؟ی به چه روزم انداختنی ؟ ببی فهمی شناسم چرا نمی تو رو نم؟مني خوای از جونه من می چی لعنتولم کن:دمی کشغیج
  چشاميبرو گمشو از جلو.ي خوریبه درك که نم: صبحونه رو به سمتم پرت کردزی سرخ شده بود متیصورتش از عصبان

 رونی خودش از آشپزخونه زد بو
 
چشمم به . زانوهام رو بقل گرفتمواروینشستم کنج د.  اومددی چرخش کلي و پشت سر اون صدادی خارج شد و درو کوبالیو

 مادرو پدرم تنگ ي مامانم افتادم اشک تو چشمام جمع شد چه قدر دلم براادی بدنم افتاد حالم بدتر شد ي هايزخم ها و کبود
 که کمی به منوخانوادم داره؟ی چه ربطه؟ی فرهود کنی اشمی موونهی خدا دارم ديکنن؟؟؟واااای کار می االن دارن چیعنیشده 

 يدی اشکامو محکم پس زدم احساس ضعف شدشهی حل نمي باشم با غمبرك گرفتن کاري قودیگذشت حالم بهتر شد من با
د  فرار کنم بلندی اره بازد  به سرمي تمرکز کنم فکردیبا...  کوفت کنميزی چهی کردم گشنم بود به اشپز خونه رفتم تا یم

   ندارم تا بپوشمی نه من که لباسيواااا...  فرار بگردم که چشمم به بدنم خورديشدم تا دنبال راه ها
 بودم که ری فحش بلد بودم به فرهود دادم تو ذهنم با فرهود درگی سرمو تو دستام گرفتم و با پام ضرب گرفتم هر چیعصب

  شدالی در باز شد و فرهود وارد وهوی
 ... اتاقهی اون که نگاهم کنه راشو گرفت و رفت سمت بدون

 
 با خودش آورده بود تو دستش بود اومد رونی که از بسهی کهی در اتاقش باز شد با هوی ولو بودم که نی زمي روي جورنیهم
 .کمینزد

 بلند شو _: بهم بندازه گفتی نگاهنکهی ابدون
 . کردمیدست خودم نبود همش نگاهاشون م. کردمی تنم نگاه مي نکردم و به زخم هايبهش توجه ا 
  نکبت؟ستمیمگه با تو ن _: گفتتی عصبانبا

 .. تولهبلندشو
 .. بهش توجه نکردم کهبازم

 .. حرکت بلندم کردکی شد و دستش به بازوم زد و با کمی نزدخودش
 .. رفت هوا، دستش رو زخم کتفم بلند کردنم فشار داد بودغمیج

 . تو چشمام جمع شده بوداشک
 ...  بچه دو ساله هاستنیع...  اش تروخداافهینگاهش کن ق _: ام زدافهی به قيپوزخند

 ..خورهی لباس ها رو بپوش حالم از تنت بهم منایا _: رو طرفم گرفتسهیک
 .. مردنی همه نفرت انی شدم از اخورد
 .ی باال لباست هاتو عوض کني تو اتاق هايبهتر بر _: گفتکنمی نمی حرکتدی دیوقت..  بهش کردمی پر نفرتنگاه

 .. کارت دارمنیی پاای بيدیپوش _:دمی دفعه به حرفش گوش دادم از چند تا پله باال رفتم که صداش و شننیا
 ..امینکبت آره حتما م..  هه
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 ..  رفتم باالعیسر
  از اتاقا رفتمیکی يتو

 .دمی دنهی و خودمو آدمی بلند پوشنیستبه لباس آ.  و شلوار توش بودرهنی تا پچند
 ...زدیو چشمام از درد زار م..  کبود بود صورتم

 ... مشت هاش بودي چشمام جاریز
 .. کردم اومد بااالری ددی دی کنم وقتفکر
 ؟يکردی شاهکارمو نگاه میهه داشت _:دی دنهی آي منو جلویوقت

 .  ندادمجوابشو
 .نیی سرمو انداختم پاو

 دم؟ی چرا جوابشو نمارم؟ی در نمي شده بودم؟ چرا مثل قبال ها پرور بازينجوری چرا امن
 . اومدجلو
 
 
 !يخب خانوم کوچولو بهتره خوب به حرفا هام گوش بد _: لبخند مسخره زد هی

 ! یکنی خونه تو مي کار هاي همه ی کلفت منیینجای که ای تا مدتتو
 ..ینیبی چون بد می اعتراض کندی نباکنمی که من مي کارهر
 
 ...  هواسم بهت هستشهی من همي در بریتونی وقت از دست من نمچی فکر فرار به سر کوچولوت نزنه چون هنکهی او
 .ي به همه دستور هام گوش بددی بای من اربابتم تو برده می همش فکر کندیبا

 گفت؟ی می چنی مدت مات حرف زدنش بودم اتموم
  ؟یگی می چیفهمی مچی نگاه پر از نفرت به سر تا پاش کردم  و گفتم؟هکی

گوش به ! ي که منو عذاب بدی عوضي آدم رباهی تو ؟ی منی برده اتم مگه تو کیگی به من می خوبه؟ تو به چه حقحالت
! امی آقا فرهود کوتاه نمامی هست؟ من کوتاه نمي که سرم آوردینیمگه بال بدتر از ا! یکنی مکارمی چشه؟ی میحرفات ندم چ

 ..غزل مساعد.. من غزلم 
 . لحظه ماتم شدهی

 ه؟ی اسمت چ؟یچ: فرهود
 ..غزل _: کردم و گفتمتعجب
 .. از تعجب باز شده بود پاهاش سست شده بوددهنش

 . گوشه نشستهی
 .ستمی که دنبالشه نی بفهمه که من اوندیبا..  کنم ولم کنهشی  راضدیبا
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 کارتیبهم بگو چ! دمی دارم تاوان  کدوم خطامو مدونمینم! ي منو زدنقدری کردم که اکارتی چنمدویمن نم:  نشستمکنارش
 ..کردم
 ... کردهکارتی بابام چبگو
 ..نجامی ای چي برامن

 کردمی که من اصال درکش نمینگاه!  نداد و فقط نگام کردجوابم
 !ما نگرانم شدنمامان و بابام حت! بزار برم  _: بهم نداد دوباره گفتمی جوابیوقت
 ...ی منیتا آخر عمرت زندان! يبری خالص شدن از دستمو به گور مالیخ _: برگشت طرف و گفتعیسر

 ..رونی از تخت بلند شد و از اتاق زد بو
 ..رفتی تا آخر عمرت تو گوش رژه مکلمه

 .. تو در به خودم اومدمدی چرخش کلي صدابا
 !یباز کن درو لعنت _:دی به در و داد کشدمی سمت در رفتم با مشت کوببه

 !دمی نشنیجواب
  دادمهی کنار در نشستم و سرمو به در تکآروم
 ه؟ی شومری چه تقدنی اآخه

 
 فرهود

 ! بودم هنوز باورش برام سخت بوددهی تخت دراز کشرو
 ...  دختر همون غزل کوچولو بودنی اینی ممکن بود؟ چطور

 .. خوره افتاده بود به جونمنیع که بهش زدم یی کارها ، کتک هاای
  بال سرش آوردم؟نی ؟ چرا نفرتم بهم غلبه کرد و اچرا

  خواب مامانم افتادادی
 " ؟یکنی منکارویچرا با غزلم ا ": گفتکه

 .. غزل بودنی منظورش با اپس
 .کردمی میشمونی چرا احساس پدونمینم
 :  رو لبم نقش بستي لبخنددمشی گذشته دي توي بارنی آخرادی با
 ) به گذشتهيمرور(

 ... آروم تر بروکمی کنمیفرهود ؟ فرهود خواهش م: غزل
  آروم باش خانوم کوچولو_:فرهود

 دیچی اش کنار گوشم پهی گريصدا
 .ترسمیمن م.. مکنمینه خواهش م _:غزل
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 ؟یکنی مهی چرا گرشیه_:فرهود
 .. هوا رفتغشی کردم که جشتری بسرعتم

 ..و کنار نگه داشتم ترس دوچرخه راز
 کردی متوقف شد و آروم هق هق مهی گرکه

 حالت خوبه؟ _: سمتشبرگشتم
 .اوهوم _: باال کردنیی پاسرش

 ! گذاشتمنی زمي رو دوچرخه بلندش کردم و رواز
 ..شهی االن نگرانت میی برو داهی امروز کافيغزل برا _
 ..رهی خونه سر منی اي من حوصله ام تومی کني بازاینه فرهود تروخدا ب _

 برو بچه مگه من هم سن توام؟:  کردم کردمو گفتمیاخم
 . کرد و رفتیاخم

 ... بازم قهر کردهدونستمیم
   به سن کمش دقت نکردم؟چطور

 کنه؟ی خواهرش با خودش فرق مدی چرا نفهمآخه
 ! بودنجایا) خواهر غزل( عسل دی غزل باي بجااالن

 ! نه غزل کوچولو من؟ددای پدرش رو مي تاوان خطادی باخواهرش
  بزارم بره؟ینی!  دمشی خدا نه؟ من بعد از سالها دوباره دییوا
 ! اصال امکان ندارهيزی چنی همچنه

 ... به اشتباهیحت!  مال منهگهی داون
 ! از خون مادرم بگذرمتونمی من نمیول

 !هی که اشتباه کردم چرا از اشتباهم لذت نبرم؟ اوهوم فکر خوبحاال
 ! کنميزی برنامه رزی همه چي برادی بایول
 

 ! خواستی شراب مکمی دلم
 !ی لعنتنی همدهی بهم آرامش ميزی تنها چطی شرانی اي توانگار

 ...دمی سر کشهویهمرو !  الکل برداشتمی قوتهی کمدم رفتم و سمت
 .. و به سمت اتاق غزل رفتمرونی در اتاق اومدم باز

  دختر چرا اشکش دم مشکشه؟نیا.  کردمی از سر مستيخنده ا.. ومدی اش مهی گريصدا
 ... بابايا

 ....  اتاق باز کردم رفتم تودر
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 . نگاهم کردشی اشکي سمتم و با چشم هابرگشت
 !یکنی مهی چرا گرزم؟یعز:  رفتم و گفتمجلو
 ! کرده بود حتما از رفتارم تعجب کردهکپ
 !يدی که هدرشون مستی ها ندی مروارنی افیح _:دمی به صورتش کشیدست

 ..دمی تو چشماش دترس
 ومدمی پست زد و رفت عقب من جلو مدستمو

 ؟ییخوای از جونم می چگهید _: نداره صداشو برد باالواری با دي فاصله ادی دیوقت
 ....  دست از سرم برداراز

 .. ام دست خودم نبودخنده
 ؟یترسی مزمی عزهیچ _

 ....گمشو عقب.. ترسمیآره م _:غزل
  کردم؟کارتیمگه چ! ی خانومسیه _

 ؟منو از خانواده ینی بی؟نمییییی صورت کبودمو؟ کورررینی بی نم؟ي کردکاری چیگی م؟ي کردکاریچ_: و کالفه گفتیعصب
 ؟ي حرومزاده اصال مردي تو؟ي نداررتی کردم؟ تو غکارتی چیگیبعد م!  ي کتکم زديعذابم داد! يام دور کرد

 نی زدم تو گوشش که افتاد رو زماری اختیب
.... 
 
 .. توي باباای ندارم من حرمزادهم رتی من غگم؟ی می من چیفهمی مچیه _
 م؟ی تو زندگي اومدي چجوري داری من چه نقشی کرده؟ اصال تو تو زندگکاری من با تو چي من؟ بابايبابا _: وسط حرفمدیپر
  

..  کنمي نابود کردن بابات حاضرم هرکاريبرا! تی انتقام اومدم تو زندگي من برا؟ي تقاص پس بددی بهت گفتم باادتهی _
 رم؟یحاال که دخترشم دارم چرا انتقامم ازش نگ

 
  کرده؟کاریانتقام؟ از من؟ بگو بابام چ _:غزل

 ! کرده که تاوانشو من پس بدمکاریچ
 .... دارمي بعد فعال باهات کار مهم تريباش برا..  حرفاستنی ايوقت برا_: شو گرفتم بلندش کردمرهنی پقهی کالفه

 
 .. موهاش بردمي دستمو دور کمرش حلقه کردم و سرمو الاری اختیب

 ! ؟ولم کنیکنی مکاری چيدار _
 !سیه _:  به گوشش بردم گفتمکی نزدلبمو
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 !یزنی حالمو بهم مي داریولم کن لعنت _
 . دلت بخوادمیلیخفه خ _: نگاهش کردمریدلگ

 ...کنهی تشنه مشتری تنت مست کننده اس؟منو بي بهت گفته بویتابحال کس _: را بو کردمبدنش
 .. تروخدا ولم  کن... ستی تو حالت خوب ن؟یگی میچ _:دی لرزبدنش

  خوبهمیلینه اتفاقا حالم خ_
  ولم کنیستینه ن _:غزل

 ؟یترسی خانوم کوچولو ازم ميلرزیچرا م_
  نترسم؟ي انتظار داري که سرم آوردیی همه بالنی بترسم؟ بعد ادینبا _: شد و گفتادی بدنش زلرزش

 ! ی مال منگهیتو د! ی ازم بترسدی نباگهی از االن دینه ول _
 ! نذاشتمی ولادی برونی داشت از آغوشم بیسع

 ! من مال توامی فکر کني م که مال تو باشم؟ تو حق ندارلهیمگه من وس _: غزل
 !یپس مال من! ی منریتو االن اس! یهست _

 ...رهی انتظار نمشتری بنی از ازی همه چیاز تو ب _:  زديپوزخند
 ..ای حرف بزني جورنی با من انمی نبگهید _: به صورتش زدم ي ادی سمتم و کشبرشگرداندم

 کرده؟ هاان بگو کاری آخه بابام چدمیتروخدا بهم بگو من دارم تاوان کدوم گناه بابامو پس م _: اشکش اومد جلو چشماش 
 ...لای همه فکر و خنی خالصم کن از ایلعنت
 !گمی باشه بهت م؟ی بدونییخوایم _:  دستاشو گرفتمو انداختمش رو تختمچ

 ؟یکنی مکاری چيدار _: هوا رفتغشی سمت شلوارش بردم از تنش درآوردم که جدستم
 .دمی وگرنه کارم بشدت سخت تر از حد معغول انجام می بهتر ساکت باشسیه_: دهنش گرفتمي جلودستم

 ...  باز کردمراهنمی پيو دکمه ها..  سمت کمربند شلوار خودم رفتم و بازش کردمبه
 کردی مدت باترس نگاهم منی اتموم
 .. کارو نکننی با من اکنمیخواهش م _: کردنهی شروع کرد به گرغزل

 )ممنون. نی قسمت درك کننی اطی کنم خودتون شراتی صحنه رو روانی راحت اتونمیدوستان من نم(
 .. که بهت خوش بگذرهدمی قول مزمینه عز _
 .....  سمتش کردم وبه
 . بهم خوش بگذرهخوامیمن نم _:دی کشغیج
 .خوامی من میول_

  کرده؟آره؟کاری بابات چی بدونییخوای که میگفت_ دادم؛ادامه
 . تند تند انجام دادمکارمو
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 زدی هق مفقط
 مارستانی کشته شدن مادرم تو بيبابام برا..  مسخرهراثی ارث و مهی يبرا! بزار روراست بهت بگم پدرت مادرمو کشت_
 رو می بابا توئه بابات منو زندگری پر از درد من همش تقصیس توئه زندگ.و.م.ا. نی بي باباریهمه تقص!  شدي بسترمارستانیت

 ...نابود کرد
 ...  تخت رها کردمي روبدنش
 ی خوبی چندسال زندگنیبابات تو ا _:به دوباره بهش حمله کردم...کنم  تحمل تونستمی نمگهید. دمی سر کشي بطرهی دوبار

 ؟ی ها لعنتارم؟ی بال هارو سرت بنی ايدیحاال بهم حق م...  بود به پام بهشت زهرامارستانی پام تهیمن ..  من نهیداشت ول
 ؟يدیحق م

 نههههههههههههههه _:دیییییی بنفش کشغیج
 آخ.....یییییییییییی کن وحشولم

 .  زدمیلی ازش جدا کردم برش گردونم سمت خودم تا تونستم بهش سخودمو
 . نداشتتیاهم... ومدی لبش خون مي گوشه از
آخ ..  شو باهات بستمی ارتباطي من همه راه هایول! گشتی چند وقته همش دنبالت منی بابات ا،یراست _: کارم ادامه دادمبه

 ...شهی من داره زن مي دست و پاهاری دخترش االن زنهیکجاست که بب
 ....نیدی مردا به لجن کشهی کلمه مرد که تو بقفیآشغال ح...  مردگنی به تو هم مفی کثوونیح _:دی کشغیج
 

  حرفا؟نیموش کوچولو تو رو چه به ا _: کردمي اخنده
 
 االن شدی چ؟ی کني با من دوچرخه سواری همش دوست داشتي بچه بودی تو وقتیدونستی میراست _: کارم ادامه دادمبه
 ... برات باشمی خوبي هم بازدمی من قول می باشم؟ ولتی هم بازییخواینم
 ؟ي داستان شدنی وارد ای بهت گفته بودم تو اشتباهیاوه راست _

 دیتو نبا! یکنی نگام مينجوری چرا ازمیآخه عز _: حال گفتمنی حالم رو بد کرد با اي بدجورشی اشکيچشما.  نگام کردفقط
..  ازتو گرفتمی ولرمی تاوان اشتباه پدرت از عسل بگخواستمیمن تو رو با خواهرت عسل اشتباه گرفتم من م! يد بوی منجایا

 !ستمی  که دارمت نه ناراحت ناال حی شدم ولمونی از کارم پشدمی فهمیوقت
 ... ازت متنفرمیکنی نابود مهی بقی خواسته هات  زندگي که برایفی پست و کثوونی حهیتو ! ينه تو منو ندار _
 . ساکت شو _هلش داد 

 ... ولم کن کثافتخوامینم_
 کی کوچوانی لهی ي الکل رفتم توي حال به سمت بطرنی با ای درست راه برم ولتونستمی نمزدیچشمام دو دو م.  کردمولش

 .ختمیر
 ! بخورایب _: رفتمسمتش
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 ! ها کنم برو عقبي کثافت خورنیمگه من مثل تو لجنم که از ا _
 ...خفه شو موش کوچولو _
 ! نی افتاد از دستم زمي سمت ش رفتم که هواسم نبود بطربه
 . شدکهی هزار تو

 .. خورده خوردمهی الکل رفتم باحرکت برش داشتم يبه سمت بطر...  يدختر
 .. به سمتش حمله ور شدم پاهامو دور پاهاش بستمدوباره

 ..کمک _:دی کشغیج
 .. ساکت باش موش کوچولو _: و در گوشش گفتم دی کشموهاش

 ..  نتونستی ولرونی پاهاش از پاهام بکشه بکردی متقال
 ...ختمی سمت لبش بردم تا تهش تو حلقش ري گرفتمش و بطرسفت

 .زدی تخت افتاد و نفس نفس ميرو
 . رو تخت افتادهوشیب..  فحش داد چندتا

 ..دمی کنارش خوابخودمم
 

 :غزل
 ..جهی گسر
 ..درد

 .. حس مبهمهی
 ..يریدلگ

 .. شب گذشتهادی
 .. بابام و خطاشفکر
  مرگ مادر فرهفکر
 .. عمه امای ود

 .. نا حقي کتک هافکر
 .. فرهودي خشونت هافکر
 .. انتقام فرهودفکر
 . که ازم گرفته شدی تقاصفکر
 : بکشمممممممي بلندغی جهی به تاراج رفت باعث شد شبی که دیی آخر فکر دخترانه هادر
 آخهههههههههههههه چراااااااااااااا خدا؟ _

 ؟ی اوله صبحي هار شد؟یکشی مغی چرا جشدهیچ _: شده بود مبهم نگاهم کردداری که از خواب بفرهود
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 ..آرررررره هار شدم _:دمی کشادی از قبل فربلند
 داشتم جون وونی حهی ي دست پاری زشبی  همه جا جارررررررر بزنممممممممم دکشههههیعشقم م.. بکشمادی فرخوامیم
 ...دادمیم

 .. با زن کردن من مامانت زنده شدی آره؟ آخه مرده حساب؟ی انتقامتو گرفت؟یگرفت
 دلت ؟ي مردي نشونم داد؟یختیعقده ات رو ر..  آروم گرفتتیوونی حي زهی نه فقط غرااااااای مرخص شد؟ ارستانی از تمبابات

 برام یی بنال بگو باز چه نقشه ها؟ی گرفتی الل مونه؟یهاااااااااااااا چ! ؟ي دوباره زجرم بدخوادی دلت مایخنک شد؟ هااااااااااااا 
 .گهی بگو د؟یکن  که بابامو نابوديدیکش

 .ستیتو اصال حالت خوب ن_: فرهود
 ..  هم خوبهیلینه اتفاقا حالم خ _

 به من نزن _:دمی کشیغی آورد که جکمی نزددستش
 گمی بهت نمیچی هی هگهی دبسه_: کرد یاخم
 ..ری دوش بگهی شو برو بلند
   بلند شوخوامینم _

 .. بلند شوینی بلندشو گمی میبا توام وقت_:فرهود
 .. و از تخت بلندم کرددی بازومو کشکنمی نمی حرکتدی دیوقت

 ومدی پاهام خون مي شده بود باعث شده بود با ترس پاهامو نگاه کنم داشت الختهی که رو تخت ریخون 
 

 ]14:19 31,07,16[, زندانبان
   تکون بخورمتونستمی نمیهمه بدنم کوفته شده بود حت.  رفتی میاهیچشمام س. مومدی پاهام خون مياز ال..  هوا رفتغمیج

   آخه چرا من ؟خداااااا
 .. شده بودادی هق زهق
  ه؟ی خون واسه چنیحالت خوبه؟ ا _: تو همدی پاهام که رد خون روش بود نگاه کرد و اخماشو کشبه
  زدهی خودشو به نفهمي چه حورنی ببیالشخور عوض..  سرم آورده؟ هه یی چه بالدونهی نمینی دونست؟ینم
  استخونامو له کردنکردمیحس م. کردی ام موونهیحس درد داشت د 

 هو باتوام حالت خوبه؟ _
 . ندادمیبازم جواب 

  مبل برداشت و انداخت گوشه اتاقي به تخت کرد و رفت مالفه رو از روینگاه
 ..پاشو ببرمت حموم _:فرهود

 .امی نمجایمن باتو ه _
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 ... زبونت درازهطمی شرانی اينه انگار تو _:فرهود
 .   و پرتم کرد تو حمومدی جوابشو بدم که مهلت نداد دستم و کشاومدم

   به کارم برسمي و بزاریبهتر ساکت باش _:فرهود.  مبهم نگاهش کردمو
 به ی آشغال به چه حقي اصال تو؟يدی که بهم دستور می منیتو ک! زارمینم _: و گفتماوردمی بود اما کم ندهی امونم رو بردرد

 . که تو گوشم زد الل شدمي ادهی کنم اما با کشی خودمو خالخواستیدلم م..  ؟؟ گمشویزنیمن دست م
 لب ری دوش زری آب رو باز کرد و بردتم زریه کرد و ش شد و دستاش و به سمتم آورد دور کمرم حلقی عصبی حسابگهید

 :زمزمه کرد
 !کارتمی چیفهمی ميبزود _
 ؟یکنی مکاری چي داریولم کن لعنت _: شروع کردم به تقال کردنی تکون بخورم با بدبختتونستمی درد نماز
 خوادی ساکت نکنه بازم دلت کتک مشیه _
 ...ولم کن آشغال _
 !یزنی حرف می با کيهواست باشه که دار _: از گونه گرفتشگولی وهی

 ...زنمی حرف موونی حهیهه هواسم هست دارم با  _: زدميپوزخند
 یزنی  بزرگ تر از دهنت مي دارگهید _: هم زدي حرص دندون هاشو روبا
 .کنمی نمی حسنی خودم همچیول_

 !یکنی مجایخودت ب _:فرهود
 .. با من درست صبحت کناییهو_

 ؟یکنی مکارینکنم چ _:فرهود
 .زانوهام شل شده بود که کمرم رو سخت تر گرفت..  هم نداشتم سادنی توان واگهی الل شدم درسما

  موش کوچولو؟ي زبونت خوردشدیچ _:فرهود
 .  حرص نگاهش کردمبا
 : سابقه که تو صداش بود گفتی بطنتی شبا
 . موش کوچولومون ناراحت شدیآخ_
  گفتمومدی که از ته چاه در مییباصدا. بافهی مفی اراجسادهی حالم بده؟ وافهمهی احمق چرا نمنیا.  ومدیم اشکم داشت در گهید
   حالم بدهیولم کن لعنت _:

  من که هنوز کارمو نکردم _:فرهود
  با حرص نگاش کردمفقط

  زد و پرتم کرد تو وان بدون آبيپوزخند
 . به خودم زدمي پوزخند؟رهیگی کمرم درد مفهمهی نمشعوریب.  بلند شدآخم
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  داره؟يری دارم که خود درگی دارم از کسي هاي انتظارچه
 دیکشی مری بدنم تدنی کشغی بدنم حس کردم شروع کردم به جي آب رو که رويسرد

 ؟یزنی مغیچته چرا ج _
 ؟؟؟؟يداری کردنم بر نمتیاالنم دست از اذ.پست فطرت آشغال .  یفیتو به خوك کث_:

  که من خوکم آره؟ _: رومختی آب رو برداشت رشلنگ
 باعث شد من فتیذات کث..  از دست بدمموی که باعث شد من نجابت و پاکفتمیذات کث!  یآره خوک _: کردمهی گرفقط
 ؟؟؟؟؟ یفهههههمی مموووووی هممممه چموووویخانوادم رو نجابتم رو درسمو زندگ.  ی ازم گرفتزمویهمه چ..  ببازممویزندگ

 زمووویییممههه چهههه
 .. کوتاه کنمي زبونت چجوردومی من میول.. هنوز زبونت درازه_: زدادی چند برابر شد و فرتشیعصبان

 .. خیوان پر شده بود از آب .  بشم هوشیکم مونده بود ب.. دمی فهمی حرفا نمهی از بقیچیه
 . تو آب پخش شد و آب قرمز قرمز شد..  شد بودشتری که شدت از قبل بومدی ازم میظی غلخون
  غزل؟ _: بار واقعا نگران شده بود چون با ترس صدام زدنی اانگار

 .  چرا زبونم بند اومده بود و به تته پته افتاده بوددونستمینم
   شد و خورد به لبه واننیسرم سنگ..  درك کنمتمی موقعتونستمیاصال نم..  اصال خوب نبودحالم
 .دمیشنی مبهم ميا ها صدفقط
 دیچی خودشو تنم کرد و پتو دورم پرهنی آورد پرونمیاز تو آب ب..  گهی می چدمیفهمی اما نمدمیشنی داد فرهود رو مي صدافقط

 . مهی آخر زندگي لحظه هاکردمیحس م. چشمام بسته شد . 
 . متوجه نشدميزی چگهی نتونستم ناله کنم و دیحت...  ومدی بهم خورد اشک از چشمام مي باد سردهی رونی ببردتم

 
 شد و در سمت منو ادهیپ.  رو نگه داشت نیماش.  تموم نشده ی کوفتی زندگنیپس هنوز ا.  بودم نی و باز کردم تو ماشچشمام
 باز کرد
 . بلندم کردی دور کمرم حلقه کرد و از صندلدستشو

 ... و سرد يبازم هوا.  تقال کردن نداشتمي برای توانگهید
 
 

  ساعت بعدهفت
 

 . هامو سفت بسته بودمپلک
 .نمی رو ببای دنخواستی نمدلم

 ... از خودم، از خدا، ازکشم،ی مخجالت
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 ..کشمی فقط از خدا خجالت منه
  چون نتونستم پاك بمونمکشمی خجالت مازش
 .. تباه شدمی که زندگکنمی محس

 .. پودر شدآروزهام
 .. بشمخواستمی که می اونتونمی نمگهید

 .. شدمنابود
 . هام بودی بچگي همبازنی که بهتری به دست کساونم

  مرد فرهود باشهنی اشهی نمباورم
 ... شدهمی انتقام وارد زندگي براکنهی که ادعا ميمرد 

 ..ستی نمونی که از کارش پشيمرد
 ..  زخمهی بدنم ي که به دستش هر جايمرد
 .. کمربندش رو کتفم جا خوش کردهيجا
 .. چشمامهری مشتش هنوز زيجا

 .. باز نشهی باعث شد پلکم تکون بخوره ولیی پايصدا
  چشمامو بازعی رو صورتم باعث شد سری نوازش دستحاال

 
 . و سرمو از دستش دور کنمکنم

 . بودفرهود
 . شده بودهل

 دستتو بکش_: کردم و گفتمی اخمدنشی دبا
 برنامه یبرات کل.. زبونت و کوتاه کنمي چجوردونمی اون موقع مشمیمن تو بالخره تنها م _: اون بود که اخم کرده بودحاال
 ..دارم

 نگاهش کردم و به پوزخند زدم 
 که به من نمی به بعد نبنیاز ا. یکنی که همش لبتو برام کج منیخسته شدم از ا_: دو طرف صورتم برد و مچاله م کرددستش
   افتاد؟ید بزنپوزخن
  ندادمیجواب
 افتاد؟_: کرد و گفتشتری دستش و بفشار
  اشک تو چشمام جمع شده بود.  نگاهش کردم بازم

 . برداشتدستاشو
 ..هی شروع کردم به گرو
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 اه باز چته؟ چرا اشکتت دم مشکت _:فرهود
 ..ادیاز خودم بدم م:
 ...فمیچون ضع 
 ..ات بدم خودم بدم چون نتونستم خودمو از دستت نجاز
 ... تو زن شدمي چون تو دست هاادی خودم بدم ماز
  وقتچیه..  بخشمتی وقت نمچیه
اگه فکر ...  بخشم؟ی رو متی عوضي ؟ اون بابابخشمی من شماها رو ميفکر کرد _: دی موهامو گرفت و کشتی عصبانبا
.. کنمی جوره ولت نمچیه...  ی من باششی پدی تو آخر عمرت باي ولت کنم کور خوندی کني کاریتونی حرفا منی با ایکنیم

 ارمی بخوام سرت میی صبرم و هر بالی من بيبری سر مو حوصلم ري چون بدتر داری کاراتم تموم کننیبهتره ا
 :  شده بود گفتمداشی از کجا پدونمی که نمی شدم و با پوزخند و آرامشرهی چشمام ختو
 انتقامشو از ی کشهیمعلوم م..  هی کي بازنی برنده امینیبیآخرش م..  بکن خوادی دلت می هر غلطن؟ی از اشتری بنیبال از ا _
 ! رهیگی میک

 .. باز شدن در اومدي بزنه صدای سرخ شده بود تا خواست حرفتی از عصبانچشماش
  ما چطوره؟ضیحال مر_: اومد تو اتاقدی مرد با لباس سفهی

 انتظار داره حالم چطور باشه؟.   زدميپوزخند
 ه؟ی خانم چنیشما نصبتون با ا _: به فرهود کرد و گفتدکتررو
 همسرشون هستم _: بهم کرد و گفتی نگاهفرهود
 يزی فعال بند اومده اما اگر بهشون استرس وارد بشه امکان داره دوباره دچار خون رشونی ايزی خون ردینیآهان بب _:دکتر

 که ی جسمیی هابیبخاطر آس.. ر مشکلشون حل شده  هستش اما در حال حاضی ها عصبيزی خون رنیبشن چون معموال ا
 آمپول شل کننده عضالت هم هی.  هاشون رو هم مصرف کنن قرص..  مدت فقط استراحت کننهیبهشون  وارد شده بهتره 

 . کننقی که اگر درد بدنشون قطع نشد طزرسمینویبراشون م
  بله ممنون دکتر _: فرهود

 .نی نداشته باشی جنسي مدت رابطه هیدرضمن بهتره _: گفت و ادامه دادیکنمی مخواهش
 .دشونی ببردیتونیم.  مرخصن همسرتون

 .. کرد و رفتی بازم تشکر کرد و دکتر خدافظفرهود
 .. خونهمیپاشو آماده شو بر.. ی که؟ مرخصيدیشن _:فرهود
 ..!  خدا خسته شدميوا _: لب زمزمه کردمری گرفت زبغضم

 .... پا تو خونت بزارمادخوی نمدلم
 .. از سرم برداردست
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 .  خانوم کوچولو انقدر غر نزنشیه_
..  ای بودهوشی ساعت ب6 _: نگاهش کردم که گفتجیگ..  مردونه رهنی شلوار گرمکن پام بود و پهی.  رو از روم کنار زد مالفه

 ! ردونمت که بگمارستانی لخت تو بیانتظار نداشت.. همون موقع رفتم واست لباس آوردم 
 پام کردم و از تخت ی کتونيکفشا..  ستی نگهی که دشبشیباالتر از کار د. به درك که لباسامو تنم کرده ..  نگفتم يزیچ

دستشو .  از کاپشن هاشو بهم پوشوند و کالهشم گذاشت رو سرم یکی ستمی بغلم رو گرفت و کمکم کرد واریز. بلند شدم 
 . انداخت دور بازوم و به سمت در رفت

 
 یتونی م؟یخوب _: گفتیدستشو انداخت دور کمرم و با لحن گرم.  خم شم و راه برم شدی که باعث مکردی دلم درد مری زهنوز
 .   بردتمنیم تا دم ماشآروم آرو..  نگفتم و فقط سرم رو تکون دادم يزی چ؟يایراه ب

 ..  هیبازم گر. اون درد استخونام ..  رونی مالفه آوردتم بهی افتادم که با ی زمانادی.  و راه افتادنی تو ماشنشستم
  ؟ي شدیباز چ _:فرهود

 يزی چهی اگه يمردینم..  انسان باش کمی حداقل یول..  باشه نمی ا؟ي عذابم بديخوایم..  ؟ درست يری انتقام بگيخوایم _
 .رونی بمیاوردی بعدش ميکردیتنم م

من واسه . ازم انتظار نداشته باش  _.: زود نگاهشو ازم گرفت یلی  اما خمونهی گوشه چشمش نگام کرد حس کردم پشاز
 .. خودمشی پاوردمتیمراقبت کردن ازت ن

 ی نگفتم فقط آروم و بيزی چگهی و چشمامو بستم و دی دادم با صندلهیسرم رو تک..  نهیبخت بده من هم.  گفتی مراست
 .. ختمیصدا اشک ر

 باهام ایجا تعجب داشت که باز مثله زندان.  رو برد داخل پارك کرد و بدون توجه به منرفت داخل نیماش. الی به ومیدیرس
   که برم ؟تونستمی ؟ کجا مرفتمی کجا مکردمیفرار م. البته منم تو فکر فرار نبودم . رفتار نکرد

 دخترت نی برگردم ؟ بگم بابا ببدی بایی با چه روگهی کدوم خونه کدوم خانواده؟ دگهیخونه؟ د! پدرم ، خانوادم شی پخونمون
   نه ؟ای پدرش مرتکبش شده دونهی که اصال نمیبخاطر گناه. پرپر شد 

 
 که برگردم و تا آخر عمر عذاب زن شدن نیبهتر از ا.  نمی که برگردم و آب شدن پدرمو ببنیبهتر از ا.  موندن بهتره نجایهم

 .  بدون شوهر رو تحمل کنم
من که داشتم .  چند ماه رونی کدوم از اتفاقات اچیه.  باور کنم تونستمیهنوز نم.  دیکشیمغزم داشت سوت م. داخل خونه رفتم
 روانشناس شدن برسه به نی آرزوهام از بهترکردمی وقت فکرشم نمچیه!   آخ درسم. خوندمیدرس رو م. کردمی ممویزندگ

  فقط بمنکهیا
 
 رو دمی به خودم اومدم دیوقت.  شدم دهیبه لجن کش..  ی آلودگيبو. دادمی می نجسيبو.  تنم رو تحمل کنمتونستمینم.  رمی

 واری بمونم ؟؟؟ در و دی از دست دادم واسه چزموی همه چی کنم ؟؟ وقتی به من گفته من مجبورم زندگیک.. تخت نشستم
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حس .. نیتا به حموم برسم دونه دونه لباسامو کندم انداختم رو زم.  حموممتبدون فکر رفتم س. خوردیاتاق داشت روحم رو م
 .   آب بخ رو باز کردمری دوش شریرفتم ز.  داشتم ی وزنیب

 داشت انهینم مثله مور دوش بودم به آهنگ افتاده بود تو ذهری که زیتمام مدت..  مهم نبود ی ولسوختی زور سرما پوستم ماز
  دییجویمغزم رو م

: 
 

 شی آوری چمدان است که مکی یزندگ
 
 شی بری و می کنی سبک ملی و بندبار
 

  که به آن دل بستمی مرگ قشنگ،یخودکش
 

  به فکرش هستمری کم هر دو سه شب سـدسته
 

  خطرمي پر از پنجره هاگاهی و بگاه
 
  مرتبه حتما بپرمنی زند ای سرم مبه
 

  که منمی ست و تفنگقهی شقگاهی و بگاه
 

  که منمی و پلنگی که تو باشی مــاهـقرص
 

  دست تو و ترس به چشمان من ستچمدان
 
  شدن ستنی حالت غمگنیزتری غم انگنیا

 
  رفتن دو سه خط فحش بده، داد بکشقبل

 
  بکشادی کن و فرنی تکانم بده، نـفریه
 

  رفتن بگذار از تهِ دل آه شومقبل
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  بکش اره که کوتاه شومشهی از ريطور
 

  دودم باشنی خطرناك ترگار،ی سمثل
 

  آغوش کنم حـضرت نـمرودم باششعله
 . نهی آي رو تنم کردم و رفتم جلوی قبليهمون لباس ها..  اومدم رونیدوش رو بستم و از حموم ب..  بود ی خالی خالمغزم

 
راست ..  خودم رو نشناسم افهی قگهی دکنهی مي گفته بود کارادمهی. سادیرو حرفش وا.  فرهود هنوزم همون آدمه قبله هه

 .  در اومده من نبودمي گود رفته و صورت الغر و ابروهاي درهم و چشاي دختر با موهانیگفت ا
 .  دختر نبودمی حتگهی بود که من دنیمهم تر از همه ا.  کردمریی تغچقدر

. خورهی به چه درد من مییبای زگهیاصال د. هه خوب نداشته باشه .  قبل رو نداشتییبای زگهید.  بود رو شونمختهی باز رموهام
 ! دردچیییه
 
بازش کردم و آوردم سمت موهام .  کردم داشی آخر پيبلخره تو کشو. گشتمی میچیدنبال ق..  زی مي کشويدست کردم تو 

 .. که
 
 
 .قهقهه زدنناخودآگاه شروع کردم به .  اتاق باز شد و فرهود اومد داخل در
   منم خوب بلدمااانی ؟؟؟ ببی شکنجه ام کني شده ؟ اومدیچ. فرشته عذاب من. پسر عمه سابق.  اومدهی کنیبه به بب_

 به سمتم منم به سمت دیی داد فرهود خونه رو ارزوند دوي زدم که همزمان صدارشی زیچی قهی رو گرفتم تو دستم و موهام
 اما رهی رو ازم بگیچی داشت قیسع.  و از پشت با خشونت بغلم کرددی نداشتم بهم رسدنی اما چون جون دودمیمخالف دو

 . چشمم افتاد به کف اتاق..  دادمیاجازه نم
 ...آه
 .   واسه از دست دادن نداشتميزی چگهیمن که د. ي فرفری مشکي بود از موهاپر
 .. رو بدم بهش امایچی قخوامی رو بردم باال که فرهود فکر کرد میچیق

 ...  منو ببخشایخدا
 ...........یچی هگهی رو فرو کردم تو شکمم و دیچی قی حرکت ناگهانهیتو  

  فرهود
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کم .  گشاد شده بوددمیدی که ميزیچشمام از چ.  رو فرو کرد تو شکمشیچی که تو به لحظه قرمی رو ازش بگیچی قخواستم
. باورش واسم سخت بود . تو شک بودم .  شد و افتاد تو بغلم و شروع کرد به خون باال آوردننیکم وزنش رو دستم سنگ

   کرد با خودش؟؟؟؟کاری چوونهی دختره دنیا.   خون رو که رو لباسم حس کردم به خودم اومدمیسیخ
 . رفتممارستانی با سرعت به سمت بنی ماشیگذاشتم رو صندل. رونی کردم و بردمش ببقلش
به .  سر خودش آورد آخه؟؟؟ دستش رو گرفتم تو دستم سرد سرد بودییچه بال.  شه ينجوری اخواستمیمن نم....  خدا نهههه

 ! هی شده و دور دهن و گردنش خوندی سفدی صورتش سفدمیبهش نگاه کردم که د.  دمیلحظه ازش ترس
م بغلش کردم رفتم سمت اورژانس پرستار  شدادهی پمارستانی بدمیرس.  کردم به چهرش فکر نکنمی ازش گرفتم و سعچشم

 دیاون نبا!.. نه ..  جونش نگاه کردم یبه جسم ب. ازم گرفتنش گذتشتنش رو تخت.  همکارهاشو صدا زدعی سردیکه منو د
  رررهیبم

  دینباااا
  زنهینبضش کند م_
  نهیی پایلیفشارش خ_
   دارهی داخليزیاحتماال خونر_
  دی اتاق عمل رو آماده کنعیسر_
 

 کارو کردم ؟؟ نیچرا باهاش ا...  ؟؟؟ غزل من؟زدنی حرف مينجوریداشتن راجعبه غزل من ا..  دیچیپی سرم مي توحرفاشون
 کهی تهی شده بودم به غزل که مثل رهی تحمل کنم؟؟ تمام مدت خدی بانمی مامانم کم بود عذاب ا؟ی برنگرده چگهیاگه د

 . گوشت رو تخت افتاده بود
  حواستون کجاس؟. آآقااا با شمام آ. آقا _:پرستار
  بله؟ _:فرهود
 . لطفانیایدنبال من ب_:پرستار
  پرستار راه افتادم چندتا کاغذ گذاشت جلومدنبال

 .  برن اتاق عملدیهرچه زودتر خانومتون با.  دی رو امضا کنتنامهی رضانیا _:پرستار
  زنده اس؟ _:فرهود
 !  زنده بمونهکنمی نمنی تضمدیاما اگه عجله نکن. خدارو شکر بله _:پرستار
 دمیبرگشتم سمت اتاق غزل که د.  سر تکون داد و رفت بگه هارو امضا کردم دی رو که دجمینگاه گ.  نگاش کردم گنگ

 .  سمت اتاق عملبرنشیلباس هاشو عوض کردن و دارن م
 . داده بود ستی توان راه رفتن نداشت مغزم فرمان اماهام

 .. تونمی نمگهید..  ریغزل رو ازم نگ..  برش گردونایخدا.  دی قطره اشک از چشمم چکهی.  شهينجوری اخواستمی نممن
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 فرهو
 
  د
 
  فرهود؟ _:
  ؟ییجانم مامانم کجا _:

 ..  ابونی بي بود توکی تارکیهوا تار..  ومدی مهی گريصدا
   تو؟ییکجا..  سردمه ایب.  شمی پایمامااان ب_

  هی گريصدا
 منو بدتر يجا..  کنهی غرل رو تنم درد مي زخمايجا..  نکن تمیانقدر اذ!  نکرده بودمااا تی تربينجوریفرهود من تورو ا_

 .. عذابم نده با کارات.. نکن 
   ؟یزنی حرف می ؟؟ از چییمامااان مامان آخه تو کجا_
 . ستیهنوز دقت اومدنش ن..  نداره ها یی جانجایاون ا.. فقط هواشو داشته باش  _
  اااای بیی از تنهاشمی موونهیدارم د..  شمی پایتو رو به خدا ب.  شمی پای بست؟؟یکجا جاش ن _ :
 .. اایاز دستش ند..  هنوز يتو اونو دار. نترس .. نترس مامان _
 
   لطفانیپاش..  ستی خواب ني که جانجای ادیآقا ؟؟ آقا؟ بلند ش_:

 نجای ؟؟ امارستانیب..  در هم باال سرم بود ي و اخمادی با رپوش سفی خانومهی..  کجام دادمی نمصی باز کردم تشخ روچشمام
 چرا ؟؟
 ..   غزليواااا _:فرهود

..  خانوم دیببخش _:رو به پرستار گفتم . ساعتم رو نگاه کردم ..  خوابم برده بود مارستانی راهرو بي بلند شدم توی رو صندلاز
   ؟نمشی ببتونمی میخانوم من کجاس ؟؟ زنده اس ؟؟ عملش تموم شد ؟؟ ک

 ..   بگم متاسفانهدیبا... حال خانومتون که ..  آقا دیآروم باش _:
  ؟......متاسفانه _:فرهود

 دی که زدم پرستار از جاش پري دادبا
  ومدنیهنوز به هوش ن... فقط .. بود خدارو شکر عملشون خوب ..  نشده يطور..  نیآروم باش.  نیآروم باش _:پرستار
  ؟؟؟ومدنی بهوش نی چیعنی_:فرهود
..  دی عملشون طول کش2 تا 11 ساعت شونیا..  سخت بود یلیعملشون خ..  نی خانومتون رو درك کنتیوضع _: پرستار

   االن بلند شن واستون راه برن که ؟؟نیانتظار ندار
 ..  گهی انجام شده پس دتی عملش با موفقنیگی ؟ مگه نمی که چیعنی _: فرهود
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 ..  نهیی پایلی خشونیاریاما فعال سطح هوش..  گوششون رد شد خیخطر از ب.. بله عملشون خوب بود  _:پرستار
 .. ی نشستم رو صندلاری اختیب..  حرفش وا رفتم نی ابا

 حالتون خوبه ؟ _: پرستار
   ؟مونهیزنده م _: فرهود
..  نیواسش دعا کن..  فهی ضعیلی خشونی بدن ایمنته..  ادی بهوش مادی باال تر بشونیاریاگه سطح هوش..   وارمدیام _: پرستار

 . شهی شما حالشون بهتر مي ما و دعاي که با مراقبت هاشاالیا
 
 غلطه ؟؟ دمی که دارم انجام مي کاریعنی..  خوابم افتادم ادی..  دیچیپی پاشنه کفشاش تو سرم ميصدا..  گفت و رفت نویا

 نجای که زوده و ای چیعنی..  کنمی کارو با غزل منی عذاب بکشه ؟؟؟ من که فقط بخاطر آرامش اون دارم ادیمامانم چرا با
   نداره؟؟ییجا
 

 کردم؟؟؟ کارشی کردم ؟؟ چکاری دختر چنیمن با ا..  رفتی نمرونی غزل از ذهنم بی صحنه خودکشادی..  دیترکی داشت مسرم
 ..  کمکش کن..  کمکم کن ایخدا
 

اما ..  نکنم تشی اذگهید.. هواشو داشته باشم ..  نذر کردم اگر حالش خوب بشه دست از شکنجه کردنش بر دارم همونجا
 گهی دنیا... نههههه ..  از دستش بدم تونستمیمن نم..  باباش شی فکر کنم که بفرستمش پنی لحظه به اهی ی حتتونستمینم
 ....! هتنهام نذار..  ادیفقط خدا کنه بهوش ب.. نه 
 
 خوردی بهم مطشی حالم داشت از محگهی بودم دمارستانیانقدر تو ب..  لجباز چشماشو باز نکرده ي دختره نی هفته اس که اهی

 سمت پله ها که چشمم خورد رفتمی می حوصلگیداشتم با ب..  رو بردم داخل نیماش.  گرفته بوديدیبارون شد..  الیرفتم و.. 
 .نی زمریبه در ز

 
 رو دی اون موقع ها بابا کلادمهی..  کجاس ؟؟ دور و اطراف رو نگاه کردم ی لعنتنی ادیحاال کل.. اه ..  نیی پله ها رفتم پااز
درو که باز کردم تمام گذشتم ..  با قفل ور رفتم تا باز شد کمی..  همونجاس دمیکه د..  درو گشتم يباال..  در ي باالزاشتیم

 که غزل رو دیرسی مي بود که به همون انبارکی راهرو بارهی نی زمری زنی کنار همقایدق.. شد   چشمم ردي از جلولمیمثل ف
 کردم بهش یسع..  پاره شده رو تخت بود يهنوز طنابا..  نگاه کردم ي در به داخل انباري روشهیاز ش.. روز اول برده بودم 

 و درشم قفل نجای رو بعد از مرگ مادرم گذاشتن اونه خلی وساتمام..  و داخل شدم نی زمریبرگشتم سمت ز.. فکر نکنم 
 جلو سادمیوا..  شدی چشمم رد مي از جلولمی مثل فمیزندگ.. وارد شدم .. برگشتم به همون روزا ..  همه سال نیکردن بعد از ا

چقدر فرق ...  شدم رهیدم خبه خو..  رو خاك گرفته بود و نصفش هم شکسته بود نهیرو آ..  نی زمری توالت شکسته گوشه ززیم
بخاطر ..  یخسته ام از زندگ...  رحم نبودم  اما االن ی وقت انقدر بچیمن ه..  ستمی نگهیمن اون فرهود سابق د.. کردم 
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..  انتقام گرفتن ي مو گذاشتم پاندهی و آمیکل زندگ..  نشدن خون مادرم تمام وجودمو از نفرت به خانواده ام پر کردم مالیپا
 از فکر اون خواب تونمیهنوز نم..  کنمی متشی با کارم دارم اذگهیم..  ازم هی ناراضگهی مادر اومده تو خوابم و مونهم.. اما حاال 

   مادرم ؟؟؟ای غزل بود هی گرياون صدا..  رونی بامیب
 

مامان وسط .. اب عکس من و مامانو غزل  قهیچشمم خورد به .  خرت و پرت توش بود ي سرهی که زی کردم تو کشو مدست
 یکی بغل مامان بود و مامانم با اون ي و بلندش توي فرفريغزل با اون موها..  سبز خوشگلش ي بود با چشماسادهیوا

 يموهاااا.. دستش دست منو گرفته بود 
 

 رو نی زمریدر ز. قاب عکس رو برداشتم...  لجباز بود شی از بچگادمهی..   وونهی آخه دي سر خودت آوردییچه بال...  غزل
 سست يبا قدم ها..  در باز بود يال..  کرد رد شدم ی که غزل توش خودکشی در اتاقياز جلو..  خونه يبستم و رفتم باال تو

 ختهی ر خون مال غزله ؟؟؟؟ من باعثنیا...  بود ختهیبود و روشون خون ر  غزل کف اتاق پخش شدهيرفتم داخل موها
   خون شدم ؟؟؟نیشدن ا

 
 ..    و هم زمان بغضم شکستنیزانو زدم رو زم.. پاهام توان تحمل کردن وزنم رو نداشت ..  درد گرفته بود گلوم

 
  زدممممیقاب عکس مامانو بغل گرفتم و داد م...  همه ساااال نیبعداز ا...  کردمی مهی بار بود که گرنی از مرگ مادرم اولبعد

جونم رو ... ببخش منو .. من اشتباااه کردم . غلط کردمممممم ...  تحمل کنم تونمممممینم....  نهههههه یکی نیااا اخداااا_:
از ته ..  شده بودی رعد و برق قاطي با صداادمی فريصدا...  دلم نذار ي رو رویکی نی بکن اماااا داغ ايخوای مي هر کارریبگ

 جمع کردم آوردم نی غزل رو از رو زمي و موهانی رو زمدمیخواب..  حال شده بودم یب .. ردونهدلم از خدا خواستم بهم برش گ
 و خوامینم...  رمممممیاگه غزل نمونه منم م...  که من باعثش شدم یخون.. خون غزل ..  دادی خون ميبو...  مینی بکینزد
 ...   بعد از اون زنده بمونمتونمینم
 
 ...  خوامی نمیچیه...  خوامی نمگهیاما االن د..  گرفتن انتقام بود می زندگزهی خودم تنها انگشی پارمشی که بنی قبل ازتا
 

به حال غزل ... به حال خودم ..  ختمیاما من امشب با تمام وجود اشک ر..  سخت ییییلی مرد سخته خهی واسه ختنی راشک
 ..  که همونجا خوابم بردختمیانقدر اشک ر... بخاطر مامان ... 

 فرهود
 

 10 بغض نی اتاق غزل ايبعد از اون شب که تو..  ومدهی غزل باالتر اومده اما هنوز بهوش نياریعالئم هش..  گذرهیروز م 10
 تونمی میکه به قسمت بزرگ آرامشمم زمان..  اوردمی اما هنوز آرامشم رو بدست نکنمی میساله رو شکوندم احساس سبک

 ..  ادی که غزل بهوش بارمیبدست ب
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 کامال درومده بود و شامیر..  شب بود 8.  و ساعت رو نگاه کردم دمی به صورتم کشیدست.. ادی بدم ممارستانی بدی نور سفاز
 رو داره یچه عذاب..  غزل ي لحظه خودم رو گذاشتم جاهی..  خودم رو تحمل کنم افهی قتونستمینم..  چشمام گود رفته بود ریز

 مدت هی و نفرت و انتقام رو واسه نهی کنیا..  برش گردونم ی خودم به زندگدمیقول م ادیاما اگه بهوش ب..  کنهیتحمل م
 رو زنده بودم می سال از زندگ10 که یمن.. بخاطر خودم ..  هام ی بچگينه فقط بخاطر همباز.. کوتاه ام که شده بزارم کنار 

 يتو..  راه بود ی ساعتمی تا خونه نمارستانیاز ب..  رونی زدم بمارستانی بلند شدم و از بی صندلياز رو..  نکردم ی زندگیول
 امام زاده رو نیجالب بود که تاحاال ا..  رو نگه داشتم نی که چشمم به چندتا نور سبز خورد ناخودآگاه ماشرفتمیجاده داشتم م

باغ مانند بود که وسطش  ي فضاهی..  شدم و رفتم داخل ادهی پنیاز ماش..  کدوم از حرکاتم دست خودم نبودچیه..  بودم دهیند
.. کفشام رو درآوردم و رفتم داخل ..  وجودمو پر کرده بود ی آرامش خاصهی.. رفتم سمت امام زاده ..  بود کی امام زاده کوچهی
 ..   بابا جونایب..  تو پسرم ایب _: لبخند زد و گفت دی تا منو دخوندی که داشت قرآن ميرمردی پهی کس نبود جز چیه
 و نه از دهن دمی شنی کلمه رو نه از دهن زننی اگهی از بعد فوت مامان دقایدق.  اومد رو لبم يلمه پسرم لبخند کدنی شنبا

 ..  که بشه اسمشون رو گذاشت پدر و مادريمرد
 

 وجود نداشت نمی سي تویانگار که اصال قلب..  ندارم ی وزنکردمیحس م..  کردمی میاحساس سبک..  نشستم حی کنار ضررفتم
 مدت که نیبه اندازه تمام ا..  حال غزل خوب شه حواستمیسجده کردم و از خدا م..  رفته بود نی قلبم از بینیاون همه سنگ.. 

 ..   کردمادشیفراموشش کرده بودم امشب 
 

 ..  نشست رو شونمیدست
  حالت خوبه پسرم ؟ _:رمردیپ

 ..   نگاش کردمفقط
 ..  ببندمنجاروی در ادی باگهی برس که منم دتیبخور و برو به خونه زندگ..  تازه دم یی چاهی ای با من بپاشو.. پاشو بابا  _:رمردیپ

  حاج آقا ساعت چنده؟ _:فرهود
 .11ساعت ..  االن که نی نه همیول.. گفتم برو  _: لبخند گفتهی با رمردیپ

 کی اتاق کوچهیدر رو بست و قفل کرد و به سمت ..  رونی از امام زاده اومدم برمردی زدم و از جام بلند شدم دنبال پيلبخند
 ..  منم دنبالش رفتم.. که ته باغ بود رفت 

  داخل پسرمای بيخوش اومد_:رمردیپ
   هوا بخورمکمی نمی بشرونی بنی همخوامی منی اگه اجازه بدیممنون حاج_:فرهود

  ارمی بییپس من برم چا.. باشه بابا  _:رمردیپ
 .. داخل زد و رفت يلبخند

 ..   نخ گذاشتم گوشه لبم و با فندك روشن کردمهی کاپشنم درآوردم و بی جياز تو..  کرد گاری هوس سدلم
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   ؟ی دود کنينجوری اتوی جوونستی نفیح _:رمردیپ
   برهي نداره چجوری فرقگهید..  آخره ي که نفسانایا..  ی دود شد حاجگهی جوره دمیجوون _:فرهود

 ..  سالت باشه28 ، 27 از شتری بخورهی بهت نمیول..  شونهیمگه چند سالته ؟؟ چشمات پر.. نگو پسر  _:رمردیپ
 .. از جام بلند شدم..  مارستانی زودتر برم بدی باگفتی بهم می حسهی غزل افتادم ادی حرفش نیبا ا _:فرهود
  واسش دعا کنشهیم.. زنم تو کماس  _:فرهود

 
   ؟دی
 ..  بغلم کرد و زد تو پشتم..  نگام کرد و از جاش بلند شد هی چند ثانرمردیپ
 ..  شهی حالش خوب مشاالیا..  مهینگران نباش پسرم خدا کر _:رمردیپ

 ..   برمدی باگهیمن د.. ممنون  _:فرهود
  ي رو نخوردتییکجا ؟ تو که هنوز چا _:رمردیپ

 خدافظ..  دفعه بعد شاالی امارستانی برم بدی بارهی دگهی دیمرس _:فرهود
  خدا به همرات جوون_:رمردیپ

 
..  افتاده بود تو وجودم یبی اضطراب عجهی..  حرکت کردم مارستانی سوار شدم و به سمت بنی سرعت رفتم طرف ماشبه
 ..  نه نه... نکنه غزل ...  دونمینم
 

دو نفر ..  پرستار درحال رفت آمدن یق غزل کل اتايجلو..  دمی با ترس و اضطراب پله هارو رفتم باال که دمارستانی بدمیرس
..  دیکوبی منمیقلبم تو س..  سر خوردمواریکنار د..  دنی رو کششهی از کنارم رد شدن و داخل اتاق شدن و پرده پشت شعیسر

تاق رو  افکار بودم که در اتاق باز شد و چندتا پرستار تخت انی غزل رفته؟؟؟ تو اه باور کنم کدی تموم شد ؟؟؟؟ بایعنی
از جلوم رد شدن و .. امکان نداره .. نه ..  که رو تخت بود ی بودن رو صورت کسدهیمالفه رو کش..  نگاه کردمرونی باوردنیم

 از پرستارا متوجه من شد سمتم اومد و چند نفر یکی..   حرف برنم رو نداشتمای بلند شم نکهیجون ا.. به طرف آسانسور رفتن 
 ... رو صدا زد و

 فرهود
 

..  شهی خاك داره نابود مری روز بدنش ز40 که حاال بعد از گشتمی تو دستام دنبال غزل مدی دست گل سفهیبا ..  شد تموم
 انتقام دیحاال با..  گرفتم ییانتقام مادرم رو توسط غرل از دا.. تموم شد ..  من له شده بود ي دست و پاری که زیهمون بدن

 .. رمیغزل رو از خودم بگ
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 مونمیبه روح خودت قسم پش.. به ارواح خاك مامان ..  مونمی ؟؟؟ پشیبخشیغزلم ؟؟؟ منو م..  ششینشستم پ..  کردم داشیپ
 ..  نتونستم جبران کنم نتونستم.. 

 .. زود بود.. زود بود واسه اومدن غزل ..  یگفتیراست م.. مامانم منو ببخش ..  رو سنگ قبر دمیدست کش..  ببخش منو
 
 ..    شدمنیسوار ماش.. بدون صدا .. بدون بغض ..  ختمیریاشک م.. لند شدم  سر خاك باز
 ..  شدی مشتری و بشتری هر لحظه سرعتم بی هدف شروع کردم به دانندگیب

 ...  از انتقام تونمیغزل جان ا..  راه بود آخر
 

 ......   و بعددی چرخنی رو چرخوندم دو دور ماشنی ماشفرمون
 

 که تو دستم بود یسالم بودم بجز سرم.. پس چرا هنوز زندم ؟؟ به بدنم نگاه کردم ..  بودم مارستانیتو ب..  رو باز کردم چشمام
 هنوز یعنی غزل رو بردن 12ساعت .. آره ..  شب بود2 ساعت رو نگاه کردم دم؟؟؟؟یدی خواب میعنیپس ..  غزل افتادم ادی.. 

 غزل شهی بگم که باورم نمی به کایخدا...  شدمی موونهیداشتم د..  دمیم رو از دستم کشسر..  از تخت بلند شدم.. صبح نشده 
  رفته؟؟؟

 ..   اومد داخلیی آقاهی باز شد و در
  خانوم منو کجا بردن؟ _:فرهود
  آهان غزل مساعد؟.... خانوم شما؟؟ _:پرستار
  بله _:فرهود
 .   خدارونییبردنشون طبقه پا _:پرستار
  نهههه..  غزل من نمرده نیگی همتون دروغ منیگیدروغ م _: و با داد گفتم دمی حرفش پروسط

   آخه؟ مردن کدومه؟می بگمی داریچه دروغ _:پرستار
   که برگرده؟؟؟نی کني کارنی ؟؟؟ چطور نتونستنیکنی می چه غلطنجایپس شماها ا..  واری گرفتم چسبوندم به دقشوی _:فرهود
  نکه؟ی مثله استیشما حالتون خوب ن _:پرستار

   هاااان ؟؟؟؟؟؟یییکردی مکااااریاگه زن تو مرده بود چ..  ستیمعلومه که حالم خوب ن _: زدمادیفر
 رو ي بعدضیمنتقلشون کردن بخش که بتونن مر.. خانوم شما بهوش اومدن ... سوتفاهم شده ..  آقا نیآروم باش _:پرستار

 بهتره خداروشکر یلیخانوم شما االن حالشون خ.. نتقالشون دادن فوت کردن  که متاسفانه تا اژهی وي بخش مراقبت هاارنیب
 .. میبد  بهتون خبرنیای شما بهوش بمیمنتظر بود.. 
 

 لبخند آرامش بخش سر تکون داد هی باور کنم ؟؟ به پرستار نگاه کردم که با یعنی..  بخورم تونستمیتکون نم..  برده بود ماتم
 .. شکر... شکررررررت .. 
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  فرهود

 
 ..  فقط خدا کنه درست باشه..  پرستار يبعد حرفا.. خواب ..  دمی که دییاون صحنه ا..  شوك بودم تو
 
  ي رفتم سمت قسمت پرستارنیی سرعت از پله ها اومدم پابا

   بخش؟نیغزل مساعد رو انتقال دادن به ا..  خانوم دیبخشیم_:فرهود
 ..  بگه آرهکردمی خدا مخدا

 گهی هفته دکی حداقل دی بایول.  شون هم نرماله یاتی بهوش اومدن و عالئم حگمی مکیبله جناب بهتون تبر  _:پرستار
 ..  دشونی ببرنیتونی نبود می نه اگر مشکلای ادی بوجود متشونی تو وضعيریی تغمینی باشن تا ببيبستر

 
 ...  فرست جبران بهم داد ؟؟؟ خداجون نوکرتمیعنی ؟؟ دی خدا حرفم رو شنیعنی..  حرفاش واسم آسون نبود باور

 ؟؟..اتاقه _:فرهود
  6 _:پرستار

من چم ..  ؟؟؟ نچ ارمی سرش بیی بالخوامی ؟؟؟ اگه فکر کنه می و حالش بد شه چنتمیاگر غزل بب..  يوا... رفتم سمت اتاق  
 نیا.. بفهم ..  نه عسل ی االن ؟؟ او غزل لعنتیول.. من که فقط فکر انتقام بودم .  نبودم ينطوریمن که ا..  فهممینم.. شده 

 ..  و آروم وارد بشم تا ازم نترسهی کردم با چهره معمولیسع..   کنرونیمزخرفات رو از ذهنت ب
 
 خواست دنمیبا د..  چشماش رو باز کرد دی پام رو که شنيصدا.. چشماش بسته بود ..  اتاق رو باز کردم و آروم رفتم داخل در
وول _: گفتم ی دردش گرفته رفتم سمتش و آروم دوباره خوابوندمش و با لحن آرومدمیفهم.. ماش رفت تو هم  که اخنهیبش

 ..  جون به سر شمدی روز با10 چارهی منه بباز..   هاشهی هات پاره مهیبخ. نخور دختر 
 

 به شدیرس رو تو چشماش ماز لحن آرومم هم جا خورده بود هم ت..  شده بود دروغ نگفتم ی بگم چشماش قده نعلبکاگه
 گهی ددمی فهمیاما وقت..  کارو باهاش بکنم نی غزله امکان نداشت ادونستمیاگه م..  نکرده بودم تشیمن کم اذ..  دیوضوح د

 ..  اما االن اوضاع فرق کرده..  کنار بکشم تونستمی و نمودممن کارامو شروع کرده ب..  شده بود ری دیلیخ
 ..   صدام کنی خواستيزی چرونمیمن ب.. استراحت کن ..  باهات ندارم ينترس کار_: آرامش گفتم با

 ..   فقط نگام کرداما
 باشه حال غزل بهتر شد حتما ادمی..  جوابم رو بده ي زودنی خدا به اکردمیفکر نم..  زدم یقی اومدم و لبخند عمرونی اتاق باز

 .   به اون امامزاده ببرمش
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 صدارو نیخوب ا..  دمی و آه و ناله شنهی گري بودم که صداری چند روز اخنی اتاق نشسته بودم و تو فکر ارونی بی صندلرو
خودم رو رسوندم به تخت و سرش رو بغل ..  شدت گرفت شی من گردنی وارد اتاق غزل شدم که با دعیسر..  شناختمیم

با سر اشاره کرد نه و چشماشو بست و رو .. گفتم حالت خوبه ..  دیلرزی میحی به طرز فجی ولدونمی ترس نمایکردم از درد بود 
 ..   پرستار اومد داخلهی بعد قهی تخت رو فشار دادم و چند دقيزنگ باال.. هم فشار داد 

   ؟نی داشتي ؟ کاردییبفرما _:پرستار
 ..   داشته باشناجی به مسکن احتکنمیخانومم حالشون بده فکر م _:فرهود
 گفت و يپرستار باشه ا..  نشون ندادم یعکس العمل..  سرش رو آورد باال و بهم نگاه کرد دی کلمه خانومم رو شن کهغزل
 ..  رفت

 ..  گفتمی مي اگهی دزیخوب مسخره بود اگه چ.  خانومم گفتمی عادت کرده بودم به غزل می چرا ولدونمینم
 کردن يمنم رفتم باال سرش و شروع کردم با موهاش باز..  رفت  کرد وقی بعد پرستار اومد و مسکن به غزل طزرقهی دقچند

 نازش آورده بود ي سر موهاییچه بال...  یه..  بردی خوابش مکردی موهاشو ناز میتا کس..  بود نی عادت غزل همیاز بچگ.. 
 ...  نشستمششیتا صبح پلک رو هم نذاشتم و پ  بعد خوابش برد و منمقهی دق10حدودا .. 
 

  غزل
 

 ينجوری اخواستمینم..  زدی ميتمام بدنم باد کرده بود و کوفته شده بود و رنگ پوستم به کبود..  زنده موندنم سخت بود باور
خوشحال بودم ..  چرا دونمیاما نم..  نهی تنها راه نجاتم همکردمیفکر م..  کردن نبودم اما اون موقع یمن آدم خودکش.. شه 

 چند روز دونمینم..  درست شه زیخداکنه همه چ.. تو آرامش مطلق غرق بودم ..  بودم واب مدت خهیمن فقط ..  برگشت نیاز
 ي خبرچیه..  چشماش آرومه آروم بود دمشی دی وقتشبید..  افتاده یی اتفاقاهی مدت نیاما مطمئنم تو ا..  نبودم ای دننیتو ا

 حال نیبا ا..  تو نگاهش بود تیهمون معصوم..  شیپ  سال12 ، 10شده بود همون آدم .  تو نگاهش نبود یاز اون نفرت قبل
 بار هی..  ورق نزنه نیفقط خداکنه بدتر از ا.. از سرنوشتم که قراره بدست اون ورق بخوره .. نه از اون .  ازش ترسمیبازم م
 ..    دارمنجای ای ناتمومي کاراهی حتما ششی خدا قبول نکرد که برم پی وقتی از دست ولزمویهمه چ

 ..  بار با تمام وجود مردم2 ی سالگ18 سنتو
 جون خودم خواستمیخودم م..  نجابتم رو از دست دادم و فرداش ی که واسم مونده بود بعنیی که تنها دارای شب لعنتهمون
 ..  رمیرو بگ

 ..   کرده بودتیانگار آرامش نگاهش بهم سرا..  ام مشخص نبود اما ته دلم روشن بود ندهیآ
 ..  حاال که نذاشته برم حداقل بذاره سرافراز بمونم..  کمکم کنه تمخواسی خدا ماز
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 ...  نمونده باشهيزی روزام چنی که جز خاطره از اي برسه روزامدوارم
 

  فرهود
 
 ..  نمی رو از غزل ببی که هر عکس العملنیخودم رو آماده کرده بودم واسه ا 

 نگرانش بو..  یچیه..  دادی انجام مي و نه کارزدینه حرف م...  کردی اون فقط نگاه ماما
 
 
..  گسی دزی حرف نزدنش چلیمطمئن بودم دل.  که بهش وارد شده اما اون شوکه نبود هی بخاطر شوکگفتی دکترش مدم
 ..  نمیبی رو تو عمق چشماش می موقع ها نگرانی آرومه اما بعضدمیفهمیم

 اون نبود میمقصر اتفاقات بد زندگ..  رو بذارم کنار نهی من قول داده بودم به خودم که اون نفرت رو از خودم دور کنم اون کاما
..  کشهیحاال اون قده من داره درد م..  ازش گرفتم شوی زندگيزای چتیمن مهم تر..  رمی تقاص روزام رو ازون بگدیپس نبا.. 
 ..   کنمکاری چدونمی مگهی به بعد دنجایاز.. موم شد  تهگی چقدر سختشه اما ددونمیم
 
رفتم داخل ..  رو انجام دادم ظهر شده بود صسشی ترخيتا کارا..  ام بلخره تموم شد و دکتر مرخصش کرد ی هفته لعنتهی نیا

 . دمیو پتورو از روش کنار کش..  رو جمع کردم و رفتم کنارش لشیوسا..  خوابه دمیاتاق که د
 .. می بردی ؟؟ بلند شو  بایل خانوم؟؟ غزلغز_:فرهود

 ..  کردم خودم رو نگه دارم که نخندمی سعیلیاز حالت چشماش خندم گرفت خ.  کردی نگام مجی باز کرد گچشماشو
 ..  مرخصت کردن _:فرهود

رفتم کمکش کردم و ..  سختشه دمیفهم..  و شکمش رو گرفت نیی کرد بلند شه که سرش رو انداخت پایسع..  نگفت يزیچ
   ؟يای راه بیتونیم _: گوشش گفتمریز..  نییکفشاش رو پاش کردم و از تخت آوردمش پا

 رو برداشتم و دستم رو دور شونش حلقه کردم و کمکش کردم تا لیمنم وسا..  آهسته راه افتاد ي تکون داد و با قدم هاسر
 ..  نیدمه ماش

 ..  کنهیاما واسم مهم نبود بلخره عادت م.. کامال معلوم بود تعجب کرده .. م  جلو و در رو واسش بستنشوندمش
 

 دوباره نکهیبخاطر ا..  اومدم خونه و همه جارو مرتب کردم روزید.. بازم تا اتاق کمکش کردم ..  الی ومیدی دسقهی دق45 از بعد
 ششی شبا پدیبا..  رو آوردم تو اتاق خودم لشیادر اتاق رو قفل کردم و وس..  و حالش بدتر بشه ینره تو اون اتاق لعنت

 ..   که به وقت حالش بد نشهموندمیم
 که یتا زمان..  نجاسی التیوسا_: نگاهش کنم گفتمنکهیبدون ا..  و نگاهم کرد ستادی سمت اتاق خودم ارمی دارم مدی دیوقت

 ..  يحق انتخاب ام ندار..  ی اتاق بموننی تو ادی بایخوب ش
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 .. رونی بهش دادم و از اتاق اومدم بزی دست لباس تمهی..  و رفت داخل نیی نگفت سرش رو انداخت پايزیچ
 
 ي بود که آشپزنی بهم کرده بود ای کی تنها کمکیی سال تنها10 نیا..  بود رفتم داخل آشپزخونه و مشغول شدم 2ساعت  
 گذاشتم تو دمی کاسه کشهیدرست که شد ..  دی طول کشیت ساع2 که درست بشه یزمان..  سوپ بار گذاشتم هی..  گرفتم ادی

 گرفته بود  يدیبارون تند و شد..  کنار دمی و پرده رو کشزی رو گذاشتم رو موپس..  خوابه دمید..  و بردم تو اتاق غزل ینیس
 .. چشماش رو باز کردم.. نشستم رو تخت و آروم صداش زدم 

 ..  بلند شو غذات رو بخور دوباره بخواب_:فرهود
 حالی بيبا چشما..  عقب دمی کاسه رو که دستم رو کشرهیدستش رو آورد جلو تا بگ..  دستم ي کرد به کاسه سوپ تونکاه

 ..  و قاشق رو گرفتم جلو دهنشدمیخودم بهت م_:نگاهم کرد که گفتم 
 .. هنش رو باز کرد و ددیترس..  کردم ظی اخم غلهی عقب که دی رو کشسرش

 .. معلوم بود گرسنه اشه..  سوپ رو تا آخر بهش دادم و اونم خورد کل
ناخودآگاه دست کردم تو ..   چطور شروع کنم دونستمیاما نم.. بهش بگم که ازم نترسه ..  باهاش حرف بزنم خواستی مدلم

ازم گرفتش و ..  رو برداشتم و بهش دادم  کرده بودمدای پنی زمری زي که اون روز از توی کنار تخت و قاب عکسيکشو
 چشماش پر از اشکه بدون کنترل بغلش کردم و سرشو دمی که دباال سرشو آورد.. نگاهش رنگ غم گرفت .. نگاهش کرد 
قلبم ..  شهی به شخوردیبارون با قدرت م..  کرد که به هق هق افتاد هیانقدر گر..  کردن هیشروع کرد گر..  ام نهیگذاشتم رو س

 يتو سالها..  ي ندارخبر یچیتو از ه.. غزل من همون فرهودم  _:بلخره دهن باز کردم ..  اش هی گري از صدادیلرزیم
 10..  ستی ام نشتری بی کمتر از درد من نباشه ولیکشی که االن مي اگه درديدی رو ندمیضی مريسالها..  يدی رو ندمیبدبخت

 .. من تورو با عسل اشتباه گرفتم.. سال تحملش کردم 
از جام بلند .. ببخش منو ..  شه ينجوری اخواستمینم _: و گفتمنیی عسل که اومد آشفته نگاهم کرد سرم رو انداختم پااسم

 ... حاال آرومه آروم بودم..  رونیشدم و از اتاق زدم ب
 

  غزل
 

 باهام ي سر هر مسئله اشهیهم..  بود یاون آدم عجول..  فرهود همون آدم سابقه کنمی م حسي اگهی از هر وقت دشتری باالن
 یول..  تا ببخشمش ذاشتی و انقدر سربه شرم مکردی می معذرت خواهومدی اشکم درومده مدیدی ام که می و وقتکردیدعوا م

 از ي نه خبرگهی بود ؟؟ بعد از مرگ عمه دی سال چ10منظورش از اون .. بود  میمسئله سر زندگ..  کردیاالن موضوع فرق م
 مدت اتفاقات نی تو ادی فهمشدیاما از حرفاش م..  ومدی ام سراغ ما نگهید..  رفته رانیگفتن که از ا.. فرهود شد و نه از پدرش 

 تو تی و مظلومیناه پی بدنیاما با د..  نابود کرد و رمیدرسته زندگ..  کرد تمیدرسته اذ..  ام بجز مرگ عمه واسش افتاده گهید
تا قبل از مرگ عمه همه جوره ..  موندی ما مشی و پومدی که فرهود مییزمانا.. چشماش تمام فکر و ذهنم رفت سمت گذشته 

  واسه فرهود ایدوست دارم بفهمم چه اتفاق... اما االن ..  کردیکمکم م
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..  یه.. اما االن.  دیکشی مشی رو به آتای دنشدیز سرم کم م تار مو اهی بود که اگه یفرهود آدم..  داده رشیی که انقدر تغفتاده

...  موهام رو کوتاه نکرده بودم گهی به بعد دی سالگ5از .. عادت نداشتم .. کوتاه کوتاه بود ..  دمی به سرم کشیدست... موهام 
   بشه ؟؟ی قراره چدونمی که نمي اندهیآ..  ندمیتمرکزم رو بذارم واسه آ..  کنم راموش کردم گذشته رو فیسع
 ، باعث چی بکنه هتونستی فرهود کمکم که نمنیاما ا..  خواشتی می حامهیدلم ..  فرهود بشه آدم سابق کردمی دلم دعا مته

 ..  شدی ام ممی زندگهینابود
 
 یارم به پوچ اجازه بدم افکدی نباگهید..  کردم و نمردم ی بار خودکشهیمن ..  هام فکر نکنم ی خودم عهد بستم به بدبختبا

 یول..  درست ستمی دختر نگهید..  رو نابود کنه می زندگمی رفتن دخترونگنی از بزارمینم..  فراتره یلیمن آرزوهام خ.. برسه 
 ..   دست بکشمزوهام باعث بشه از آردی نباهی قضنیا

 
 هی.. از جام بلند شدم و دنبال لباس گرم گشتم ..  ومدی ميدیهنوز بارون و باد شد...  شب شده 8 ساعت دمی خودم اومدم دبه

 افتادم که با عمه و مامان ی زمانادی.. ناخودآگاه خندم گرفت .. تنم کردم ..  بود زونی آوی شرت مردونه با چوب لباسییسو
داشتم .. . می هم باشهی که شبرنی رنگ لباس من بگیکرد که واسه اونم لباس صورت هی گری فرهود کلدی خرمیرفته بود

 یب..  قرمز و پف کرده ي و چشمادهی ژوليموها..  دیخنده رو لبم ماس..  که در اتاق باز شد و فرهود اومد داخل دمیخندیم
  فرهود چت شده؟؟ _: گفتم اریاخت
 شدم داریخوابم برده بود االن ب..  نشده يزیچ _: انگار به خودش اومد گفتهیاما بعد از چند ثان..  صدام جا خورد دنی شنبا

 .. يخوای نميزی چنمیاومدم بب
  نه _: غزل

  سردته؟ _:فرهود
  نه _:غزل

  ؟ي تنت کردنویپس چرا ا _:فرهود
 ..  که نذاشتارمی شرتش رو از تنم در بیی سواومدم
 .  روشن کنمگرمی دي اگه سردته شوفاژانمی ببخواستمیم..  که ارینگفتم درش ب _:فرهود
 ..  قدم بزنمرونی برم بخواستمیم..  شدم کالفه..  ستیسردم ن _: غزل

 !  سرما ؟؟؟ الزم نکردهنی حالت؟؟ تو انیبا ا _:فرهود
  ؟يبردی لذت مدنمی شدن و عذاب کشتی از اذادمهی وجدان نگران من شده؟؟ ی بي شده آقایچ_: غزل

 .. بس کن غزل _: فرهود
  رون؟ی بی پرتم کني مثل دستمال کاغذيخوای تموم شده و حاال می نکنه انتقامتو گرفتهیچ _: غزل
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 به صورت دستشو مشت دهینرس... دستش رو آورد باال که برنه تو گوشم اما .. زدی رگ گردنش به وضوح نبض متی عصباناز
 ..  دی وحشت ناکش تنم لرزياز صدا..  به دردیکرد و کوب

 .. خوووب؟؟ فقط ببند دهنتو.. گفتم دهنت رو ببند  _:فرهود
خوب ..  بندمیباشه دهنم رو م _: موفق نبودم و با همون حالت گفتم یلیاما خ..  کردم لرزش صدام رو پنهون کنم یسع

حقه ..  ي و بری اللم کنشهی که واسه همیاالنم برگشت..  ي صدامون رو بشنوی سال دوست نداشت10بالخره به اندازه 
 ..  يمسلمته دلت نخواد صدامو بشنو

 یبهتره توام کمکم کن..  دور زمی گذشته رو برخوامی میول..  از تو حرف دارم شتری من بی از گذشته بگياگه بخوا _:فرهود
 ..  واسه خودت بهترهينطوریا..  ی نمک رو زخمام بپاشنکهی ايبجا

..  ی بابد به عرضتون برسونم که کامال در اشتباهیول! کامال مشخصه ..  دور يزی گذشته رو بريخوایم.. آره خوب  _:غزل
 ..  شناسمتی نمگهید..  فرهود شناسمی نمگهید...  يتو خودتو فراموش کرد..  يتو گذشتتو فراموش نکرد

.. من حق انتخاب نداشتم !  دددددی با؟؟؟یفهمیم..  کردمممی فراموش مدیغزل من با..  ی منو نشناسيتوام حق دار _:فرهود
 ..  ودممجبور ب

 خبر یتو خودت بعد از مرگه عمه ب..  دور يزی برروی همه چییییی مجبورت کرده بود ؟؟ هان؟؟؟ تو خودت خواستیک _:غزل
 ..  ی و رفتیمارو گذاشت

..  غزل یدونی نمیچیتو ه.. مرگه مادرم مجبورم کرد .. بابات مجبورم کرد ..  مجبورم کرد ی سرنوشت لعنتنیا _:فرهود
 .. یچیه

 ..   خراب شدمیمنم حق دارم بفهمم چرا زندگ. بگو که بدونم ..  یگیتو درست م.. باشه باشه  _:غزل
 .. منم روبروش رو زانوهام نشستم..  واری حرف سر خورد و نشست گوشه دنی ادنی با شنفرهود
 ریینسبت به همه آدما تغ تتی آوار شه رو سرت ؟؟ بگم که ذهنی بشه ؟ بگم که توام مثل من همه زندگیبگم که چ _:فرهود
 کنه ؟؟

چون ...  اما نتونستم ی به توام بگم که توام مثل من عذاب بکشخواستمیم..  دادم ینی تاوان سنگزای چنی ادنی بابته فهممن
  ؟؟؟؟ییییییفهمیییییم..  نه غزل بودی عسل مدی من بافی ترك کردم چون حرنویزم..  ادامه بدم ي بازنی به اخواستمینم

 داده بود به پاش و سرشم هیفرهود دستش رو تک..  نداشتم که بدم ی جوابگهید..  زد که گوشام کر شد يربده ا عچنان
 ..  خسته شدم..  رونی بمیلباساتو بپوش بر _: سر بلند کنه گفت نکهیبدون ا.. آروم از جام بلند شدم .. گذاشته بود رو دستش 

 .. رونی بدم از اتاق اومدم بی جوابنکهی ابدون
 یی و سوی مشکوری پام بود و پلیبه شلوار ورزش. به لباسام نگاه کردم ..  شده بود نیسرم مثله به کوه سنگ..  بود ری درگذهنم

 نوی فرهود و سوار شدم  در ماشنیرفتم سمت ماش..  رونیکالهش رو انداختم رو موهام و از در خونه اومدم ب.. شرت فرهود 
  ص دادم بههیبستم و سرم رو تک

 
 ...  و غرق افکارم شدمیندل
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  غزل

 
 اون قرمز ي بود و چشماسی من خيچشما.. اونم منو نگاه کرد .. نگاهش کردم .  شدنی ماشواری بعد فرهود اومد و قهی دقچند

ل آسمون انگار د.. ومدیهنوز داشت بارون م..  رو روشن کرد و راه افتاد نیماش.. نگاهشو ازم گرفت ..  درد مشترك یعنی نیا.. 
 اون ترس تنها گهید..  چرا دونمینم..  بهتر از خونه بود میرفنی اما هرجا که ممیری کجا ممیار ددونستمینم.. بدجور کرفته بود

 ..  مغزم رو دونه دونه جواب بدمي گرفتم سواالمیتصم..  گذشته گهیآب از سر من د.. بودن باهاش رو ندارم 
  فرهود؟؟ _:غزل 
 ی آرومي منتظر جوابم با صدادی دیوقت..  مطمئن شه من صداش کردم خواستی به لحظه نگام کرد انگار مری حالت متحبا

 بله؟ _:گفت
   بودم؟هوشیمن چند روز ب _:غزل

 .ي نبودهوشیب _:فرهود
  ؟ی چیعنی _:غزل

 !  جور کماهی..  گهی دي هایهوشی تر از بقیاما عم..  ي بودهوشیب _: گفت ي گرفته اي صدابا
 کما؟؟؟؟ چند روز ؟؟؟؟ _:زلغ

   روز10. آره  _:فرهود
 نگه ی آهني هالهی در با مهی ي رو جلونی افکارم بودم که ماشریدرگ.. انگار که فقط چند ساعت خواب بودم ..  شدی نمباورم

نکنه منو آورده ..  بودم دهی ترسکمیراستش ..  ادی مرونی ازش بي نور سبزهی باغ که هی دمیداخل رو نگاه کردم که د.. داشت 
 باشه؟؟ مضطرب اوردهی مونده که سرم نیی چه بالگهید..  ماااا وونهی منم داره؟؟ی سرم بگهید ي بالهی خوادیبفروشه ؟؟ نکنه م

 ..  بودسادهی وای شده بود و مشت در آهنادهی پنی که از ماشکردمیداشتم فرهود رو نگاه م
  ؟؟يخوایم حاج آقا ؟؟؟ مهمون ن؟؟؟؟یحاج_:فرهود

 .. صبر کن جوون اومدم_:رمردیپ
 ..  در رو باز کرد و فرهود بهش سالم کرد و بغلش کرددی بلند سفيشای کوتاه قد و چاق با ررمردی پهی حرف نی ادنبال

 ! باشهریخ..  وقت شب نی اخونهی ؟؟ کبکت خروس مهیچ_:رمردیپ
 ..  می بهتون بزني به سرمی اومدمیستیاگه مزاحم ن _:فرهود

 .  خداسبیمهمون حب.  داخل ای پسرم؟ بهیمزاحم چ_:رمردیپ
 شاخام دمیدی که ميزیاز چ..  شدم و رفتم جلوتر ادهی پنیمنم از ماش..  شم ادهی تشکر کرد و با سر بهم اشاره کرد که پفرهود

 کی امامزاده کوچهی..  باشه  جاهانجوری اهل اادی کرده بود ؟؟؟ اصال بهش نمدای پي چجورنجارویفرهود ا.. ومدیداشت درم
 ..  شدمرمردی پرهی خگاهتازه متوجه ن..  باغ بزرگ هیوسط 
 سالم_:غزل
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 ؟ی کنی معرفيخوایپسر جون نم.. سالم دخترم _:رمردیپ
 .. همسر بنده.. غزل مساعد _:فرهود

داشتم .   کردمی خدمتکارمه انقدر تعجب نمگفتی اگه میحت..  نی داشتم جز اویزیانتظار هرچ..  حرف همسر بنده جا خوردم از
 ی و گفتيزدی خانوم همسرت بود که اون شب ازش حرف منیآهان پس ا _: گفت رمردی که پکردمیبا بهت به فرهود نگاه م
 و خدارو شکر که سالم.. خدا حفظتون  کنه ..  نیایچقدر بهم م.. هزار ماشاال ..  ماشاال..  رونی بادیواسش دعا کنم از کما ب

 ..  رهی دعا کنه و حاجت نگنجای اادی بیتا حاال نشده کس.. سالمته 
فرهود دستش رو گذاشت پشت کمرم و بدون ..  داخل می که دعوت کرد برکردمی به حرفاشون گوش مي با کنجکاوداشتم

 ..   خونه گوشه باغ رفتهی فرصته مقاومت بده بردتم تو باغ و به سمت نکهیا
 ..  نی گرم شنیایب..  ادیهوا سرده و بارون هم م..  نیایب..  داخل بابا نیایب_:رمردیپ

 ..میشرمنده مزاحمتون شد.. ممنون _:فرهود
 ..  خداسبیمهمون حب..  ای حرفا نزننی ازگهید_:رمردیپ

 و مینشست..  زدیمدام بهش لبخند م...  دوسش داشت یلیانگار فرهودم خ..  مرد چقدر مهربون بود نی رو لبم نشست ايلبخند
 .. می نشستششی پي اقهی و چند دقمیخورد..  آورد ي واسمون چارمردیپ

 ..  نهی غزل رو ببرم ببخوامی در امام زاده بازه ؟ میحاج_:فرهود
 ..  امی رو جمع کنم بوانای لنیتا منم ا.. برو نشون بده به زنت .. آره بابا بازه  _:رمردیپ

.. در رو باز کردم و رفتم داخل .. دست منم گرفت و بلندم کرد و برد سمت امامزاده ..  زد و از جاش بلند شد ي لبخندفرهود
 چادر برداشتم گرفتم هیدفتم سمت تاقچه و .. حال و هوام عوض شد .. تا رفتن داخل دلم گرفت ..  در يفرهودم نشست جلو

من فقط چند ماه ..  ستی ني کم دردي مادریدرد ب.. اسه فرهود سوخت  لحظه دلم وهب..  دادی مامانم رو ميبو.  تو بغلم 
 واری داده بود به دهیتک.. برگشتم و نگاش کردم ..  ساله ازش دوره 10فرهود ..  ی از دلتنگشمی موونهیازمامان دور بودم دارم د

 نماز ي براسادمیرم رو سرم کردم و وا و چادردوندمروم رو برگ..  دادی در و چشماش رو محکم بسته بود و روهم فشار ميجلو
 رو ازش میخوشبخت..  سرنوشتم رو برگردونه خواستمی و مکردمیاز ته دل خدارو صدا م..  دیوسط نماز بغضم ترک.. خوندن 

 ..  خوابم بردی کدمی که نفهمختمی سجده انقدر اشک ريتو..  خواستمیم
 

 فرهود
 
 که دمیدر رو باز کردم و رفتم داخل د.. دلم شور افتاد .  ومدهی غزل هنوز ندمی امامزاده نشسته بودم که درونی بی ساعتمین

هر موقع ..  بود دهیچقدر مظلوم خواب..  هامون افتادم ی بچگادی..  چادر گل داره بنفش سر سجاده نماز خوابش برده هیغزل با 
 خونه از میدی رسدیفهمی میوقت..  کردمیش ممنم به زور بغل..  به خواب زدی خودشو مشدیم  غزل خستهی وقتیی جامیرفتیم

 دارشی بومدی بود که دلم ندهیانقدر آروم و قشنگ خواب.. کنارش نشستم ..  شدی ممی تو اتاقش قارفتی و منیی پادیپریبغلم م
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ال  که حارمردی که همون پنی برم سمت ماشخواستم.   کفشاش رو برداشتمرونیبغلش کردم و از امامزاده اومدم ب.. کنم 
 .. شمی اسمش رسوله اومد پدونستمیم
  شده فرهود؟يطور _:رمردیپ

 ..  نی کنم بغلش کردم ببرمش تو ماشدارشی خانومم خوابش برده بود نخواستم بینه حاج _:فرهود
 .. دی خوش باششهی همشاالیا.. مواظب خانومتم باش .. برو به سالمت .. باشه بابا _:رمردیپ

  ریشبتون بخ. ممنون. چشم  _:فرهود
..  دمی ساعته رسمیبا سرعت رفتم طرف خونه که ن..  خوابوندم و خودم سوار شدم ی و غزل رو رو صندلنی طرف ماشاومدم

 شرت رو از تنش در آوردم و ییسو.. آوردمش باال بردمش تو اتاق خودم و خوابوندمش رو تخت ..  نشده بود داریغزل هنوز ب
..  نفره بود هیتختم بزرگتر از تخت ..  کنارش دمیچراغ رو خاموش کردم و خواب..   به شام نداشتمیلیم..  روش دمیپتو رو کش

 که یتا زمان..  می مجبور شدم غزل رو بغل کنم که جفتمون جا شنیبخاطر هم..  اسمش رو گذاشت تخت دونفره شدیاما نم
 شی ساله پ10 مثل قایدق..  م شدم به صورترهیخ.. جم بخوره  تخت و اتاق نی اي از روذارمیکامل حالش خوب نشه نم

اون ..  کنم تشی اذدینه نه من نبا. چشمام رو لبش ثابت موند ..  بزرگ و قرمز ي و لب قلوه اکی کوچینیب..  پهن يابروها
 هاش بود و ی بچگهیغزل هنوزم شب.. چقدر من احمقم ..  کردم به لباش فکر نکنم یچشمام و بستم و سع.. غزله غزززززل 
 ری رو زد زیچی اون شب قیوقت..  موهاش يدستمو کردم ال..  افشی اصال دقت نکرده بودم به قیعنی..  دممن متوجه نش

 کنم موهاش رو مسخره تشی اذخواستمیهر وقت م.. غرل عاشق موهاش بود ..  کنهی داره خفه ام میکیموهاش حس کردم 
 درصد شک هی یاگر حت.  که نفسم خورد به گوشش فتمسرشو تو بغلم گر.. ا رو گرفت  اون روزيدلم حال و هوا..  کردمیم

رو .. تا نفسم خورد به گوشش سرش رو خم کرد طرف شونش ..  مطمئن شدم خودشه گهی غزل باشه االن دنیداشتم که ا
 ..  خوابم بردواشی واشی و  شدنی هامون فکر کردم که پلکام سنگیانقدر نگاش کردم و به بچگ..  حساس بود یلیگردنش خ

 
 غزل

 
 ریز.. کردی متی چشمامو اذادی نور روشن جلو چشمام بود که باعث شد چشم و ببندم و باز کنم، نور زکی بود و دی جا  سفهمه

 . نرم مثل ابر بودزی چهیپاهام 
 .. دور برم نگاه کردم، نه من انگار تو آسمون هامبه
 

 . باعث شد به عقب بگردمی زني خنديصدا
 .. کس نبودچی پشتم هیول

 ..شدی خنده زن تو گوشم پخش مي صدابازم
 . برام آشنا بودصدا
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 زم؟یغزل جان؟ عز _:صدا
 . نبودي جا رو نگاه کردم و از زن خبرهمه

  ن؟یی کجان؟ی هستیبله؟ شما ک _
 ؟یشناسی منو نمم؟یمن ک _:صدا

  کجاست؟نجایخانم ا! شناسمینه نم _
 ..  آسمونهنجای ازمیعز _:داص
 آسمون؟ _
 و فراموش ی ازت خواهش کنم که ببخشخواستمی چون من فقط میینجایتو ا!  ندارميادیغزل جان من وقت ز. زمیآره عز _
 !یکن

 . دارهاجیاون بهت احت! ي بهش آرامش بدیتونیتو بعد از سالها م!  ببخش دی جدی زندگهی بهش
 
 .. دارهاجی به من احتی ک؟ی بدم؟ چه آرامشدی جدی زندگی ببخشم و فراموش کنم؟ به کروی چن؟یگی میشما چ _

 ..ومدی نییصدا
  ن؟ییخانوم؟ کجا _: زدمصداش

 ! ازش نبوديخبر!  ترس دو رو برم نگاه کردمبا
 ...تری من من؟ییکجا _
 . پاهام حرفم ناتموم موندری شدن زی خالبا

 دی بلند کشجیغ
 
 .. ترس از جام بلند شدم و با ترس دورو برمو نگاه کردمبا

 شده؟یغزل؟ حالت خوبه؟ چ _:دمی فرهود پشت سرم شنيصدا
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا.. ت _: ترس برگشتمبا
 .. اتاق منه هانجایمن؟ ا:  تعجب نگام کردبا
 .کنمی مکاری چنجایخب پس من ا _

 ..ارمیمن برم برات آب ب.  ستیتو حالت خوب ن _: زد و گفتيلبخند
 . رو تخت بلند شداز
 .. به رفتنش نگاه کردمیجی گبا
 .دیچرخی سوال تو سرم میکل

  بود؟ی زن کاون
   ببخشم؟؟رویچ 
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   فراموش کنم؟رویچ
   بدم؟دی جدی زندگی کبه

 ؟ی آرامشچه
  داره؟اجی به من احتیک 
 ..کردی مجمی گیلی اون زن خي و صدابی خواب عجنیا

 ...پس االن!  من تو امام زاده خوابم برده بود نمی کن ببصبر
 .. من چقدر خنگم خب معلومه که اون آوردتم خونهاه

 .. آب اومد تو اتاقوانی لهی با فرهود
 . لبم گفتمری زي بهم داد و تشکروانیل

 .. رو بهش دادمی خالوانی و لدمی نفس سر کشهی و با آب
 ؟يری ميدارکجا  _: رو تخت بلند شدم که گفتاز
 ..ادیخوابم نم _

 ... شده6:30هنوز ساعت  _:فرهود
 .ادیخب خوابم نم _
 ..باش _

 .. جا نشـــستمهی اتاق رفتم وونی اسمت
 ..خواستی آزاد مي هوادلم

 .. کمهی اتاق لعنتنی اي هوا توانگار
 .. بودی بارونهوا

 !  دلم گرفتهوی
  بنده هاش باروي  خدا هم آسمون برارهی دل آدما بگی وقتگفتی همش ممامانم

 
 ..مامانم همش اتقادات قشنگ داشت..  هست شهی به آدما ثابت کنه که همخوادی ، انگار مکنهی مین

 . قشنگش تنگش شد بودي مامانم و حرفاي گرفت ، دلم برابغضم
 .. قاتل باشههی تونهی وقت نمچی مهربونم هي باباخواست،ی بابامو مدلم
 .. دوست دارهيزی از هر چشتریب خواهراشو اون

 !دی گونه هام چکي از اشکام روکهی چهی
 ؟یکنی مهیچرا گر _

 .خوادیدلم مامانمو م _: سمتش برگشتم
 .  نگام کردفقط
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 فرهود؟_
 بله؟_:فرهود

  منو ببخش؟ی گفتادتهی _
 !اوهوم _:فرهود

 ..اگه ببخشمت _
 . گفتمینی برگشت سمتم که هنیهمچ

 ؟ی چمیخب؟ اگه ببخشم _:فرهود
  خانوادهم؟شی برگردم پيزاریاگه ببخشمت م_

 دی من شا؟یگی می چیفهمی مچیبرت گردونم؟ ه _: کنمسی بود خودمو گالب به روتون خکی نگام کرد که نزدنیهمچ
 . که هدفمو فراموش کنمشهی نملی دلی باشم ولمونیپش
 
 : نگاهش کردم و از جام بلند شدمرتی حبا
  من؟تی دوباره آزار اذه؟یهدفت چهدفت؟  _
  من؟ي گناهی بي انتقام از باباای

 .. کهی منای ست؟ گناهی تو بيبابا _فرهود
نه تو ! ي کردتی منو اذنکهی اينه برا! ي نه تو گناهکار؟یگناهی بیکنی واقعا فکر م؟ي پدر و مادر بودی ب؟ی که چییتو _

 !ی حاال تو فکر انتقاموی چون ده سال با نبودنت خودتو نابود کرديگناهکار
 . نگاهش کردمرتی سوختن گونه با حبا
 . گردنش باد کرده بودرگ 

 .. رونی اومد بوونی کنارم زد و از اتی عصبانبا
 .. باال کردمنیی پارهی اومدم تو اتاق و دستگوونی تو در از ادی شدن در اتاق و چرخش کلدهی کوببا
 یلعـــــنتـــــ:  به دردمی پام کوببا
 

 فرهود
 ... احمق فکر کرده من هالوميدختره .. ومدمی منیی و پادمیکوبی پله مي پاهامو روتی عصبانبا
 ... حقشهی کف دستم نگاه کردم، چطور دلم اومد دوباره بزنمش؟ ولبه

 ... بودمدواری انتقامو چون به وجودش امکردمی داشتم فراموش ممن
 .. خانواده امشی ببخشمت برمگردون پییخوای اگه مگهی خانوم پا شده محاال
 .. باشالی خنی سندار بده آش به همهه
 .. و مشغول قدم زدن شدمرونی خونه زدم باز
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 . بودری درگفکرم
 .. نگه داشتنشي براگشتمی می راهدنبال

 . نبودی راه قانونچی هیول
 .کشمی نمگهی کنم؟ من دکاری چدی من باـــــایخدا

 ... بسمهگهید
 .حق دارم خوش باشم..  کنمی حق دارم زندگمنم

 ..خطا کارم..  گناهکارمدرسته
 .. کردتشی اذی کلدرسته

  من حق ندارم؟؟ی من چیول..  حق داشته باشهدیشا
 . دارمچرا

 . خونه رفتمداخل
 . کنمدای راهشو پدیبا

 . رفتم تابراش صبحونه درست کنمآشپزخونه
 . گشنه ام بودخودمم

 . درآرودمخچالیاز ) شکالت(نوتال
 .. همش شکالت و لواشک همراهش بودیاز بچگ..  شکالتهي وونهی ددونستمیم
 رفتم باال.  صبحونه رو حاضر کردمزیم
 . صبحونه اشو بخورهادیصداش کنم ب 

 : درو زدم و باز کردم صداش زدمقفل
 غزل؟_

 .  پتو بودری نداد،سرش زیجواب
 ؟ي جواب بدییخواینم:  رفتمجلو
 ؟یزنی خودتو به خواب ميداریپــس ب _: زدمي بازش پوزخندي چشم هادنی با ددمی از روش کشپتو
 .  کردیاخم
 ... پروربچه

 ....ي نشدي که شدي اگه بلند شدشمارمیتا سه شماره م_
 ؟یکنی مکارینشدم چ _:غزل

 کنمی مکاری چیفهمیم: نهی مو ببطنتی لبخند پر از شتونستی بهم بود نمپشتش
 !یکنی مکاری چنمیهه مشتاق شدم بب _: غزل
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 .یاوک _: زدمي از شادي خنده اتک
  سه..دو... کی: دادمادامه

 ..سه ربع.. میسه و ن: کنهی نمی حرکتدمی دیوقت
 . کردمی فکر شومو عملي نکردی حرکتبازم

 . غزل خانومیخودت خواست_
 . کردمی آب رو تو سرش خال برداشتم تمامزی آب رو از کنار مپارچ

 ؟ییییییییی کردــــــــــکاریفرهووووووووود چ _:دی کشغی و جدی از ترس پری چنیع
 . شده بوددهی موش آب کشنیع
 .. شدهسی موش کوچولومون خیآخ_
 به من نگو موش کوچولوووو _:دی کشغیج

 .زندی نمادی دختر ها فرسیه_: جلو دماغم آوردم و گفتمانگشتم
  روووونیگمشوو از اتاقم ب:  برداشت با حرص طرفم پرت کردبالش

 اوهه چه زود اتاقت؟؟؟_
 .. حرص از رو تخت بلند شد و به سمت حموم رفتبا

 ؟يریاوو کجا م _: گرفتمجلوشو
 .رمی دوش بگهیبا اجازتون  _: حرص نگاهم کردبا
 . صبحونه بخورای برو خودتو خشک کن بيری دوش بگشهی نمیاجازه ما هم دست شماست ول _

 ...خـــــودت بخور _:دی  کوبي زد و داخل حموم رفت در محکم روکنارم
 .. لگد به در زدمهی قفلش کرد عی خواستم درو باز کنم سرتا
 !ی لعنتاه
 :  زمزمه کردمری حرص کاناپه نشستم زبا
  پروريدختره _
 .رونی داد اومد بتی تا خانم رضادی طول کشی ساعتمی نکی

 : شروع کرد به حرف زدنستمی خودش که من تو اتاق نالیغزل به خ.  حموم باز شددر
 .. صبحونه بخورای بگهی صبح زده تو صورتم حاال پرور پرور اومده مرشی سياه پسره  _
 ... اه نگاه کناه

 ..با ترس آب دهنشو قورت داد.  حرفش نا تموم مونددنمی با دبرگشت
 !یگفتیب مخ _: به روش زدم و گفتميلبخند

 .فرهود باور کن.. فر _: پته مته گفتمبا
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 !بسه _: به عالمت سکوت باال بردمدستمو
  دوباره صبحونه رو حاضر کنمرمی ممن

 .رونی منتظر جوابش باشم از اتاق زدم بنکهی ابدون
 . نیی پله اومدم پااز
 . خوشبختمکردمی احساس می چرا ولدونمینم

 .نم نگه داشتن همه کار بکي براحاضرم
  کنارم داشته باشمشمن
 . من عوض کنهی زندگتونهی ماون
 .. ماله منهاون
 ... حس محق بودن از کجا تو درونمهنی ادونمینم
 

 ...  تو انباری که از شب لعنتمطمئنم
 . اون شب غزل رسما مال من شد؟ینه چرا لعنت... ی اتفاق لعنتاون
 .  دارمیاالتی چه خهه

 . بودم سرد شده بودختهی که رییچا.  آشپزخونه رفتمسمت
 . ها رو عوض کردمییچا

 .زی رو مگذاشتم
 . پاهاش باعث شد سرمو باال آوردميصدا

 ن؟ی آوردفیچه عجب تشر_
  پوزخند مسخره گوشه لبش بودهی فقط
 دادمی نمیتیاهم

 .و نشست. نی گفتم بشبهش
 . نشستمخودمم

 . خودم لقمه گرفتمواسه
 . که رد نگاهشو دنبال کردمذاشتمی تو دهنم مداشتم

 . دنبال شکالته بودچشمش
 ..گهی بردار بخور دیکنیچرا نگاهش م _
 .ستی گشنه ام نرمیمن س _: برام گرفتي اافهیق

 ؟یمطمئن _: بهش انداختمینگاه
 اوهوم:  و باال بردنیی پاسرش
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 ...باشه _
 خودم ول کردم شروع ي به نون تست لقمه دمی سمت شکالت بردم  درش باز کردم  با قاشق کردم تو شکالت و مالدستم

 .کردم به خوردن
 .کردی طمع به شکالت نگاه مبا

 وقت به چی هیول.  بکنی کني لجبازییخوایغزل خانوم اگه م _: بلند شدم و گفتمزی صبحونه ام کامل خوردم از رو میوقت
 ..توهم صبحونه ات بخور..  به کارام برسمرمیمن م.. خودت صدمه نزن

 ...رونی از باشم از آشپزخونه زدم بی منتظر حرفنکهی ابدون
 . ندادیتی عشق شکالت کرش کرده بود چون به حرفم اهممطمئنا

 .. داشتنش باشمي برای دنبال راهدیبا..  باشممی زندگي دنبال کار هادیبا
 . اومدمرونی  افکار از خونه بنی ابا
 
 .. خونه رو قفل کردمدر

 . دور شدمالی شد و از ونمی ماشسوار
 . کنمکاری چدی بادونستمینم
 .دادمی مراژی ها وابونی خي هدف تویب

 .زنگ زدم)لیوک( یمی عظبه
 : از چند بوق برداشتبعد
 الو ؟ سالم فرهود جان؟ _:یمیعظ
 ن؟ی دفترتوني شما تودیببخش! یمی عظيسالم آقا_

 ؟ي داريکار. آره تازه اومدم_:یمیعظ
  اونجا؟امیآره ب _

 ..ایآره ب_:یمیعظ
 نمتیبیم. باشه_

 فعال. نمتیبیم _:یمیعظ
  قطع کردمو

 . بودی زرنگلی وکیمیعظ
 . بابانهیری دقیرف

 !یمی دم دفتر وکالت عظدمی ربع رسهی از بعد
 . شده بوديکری در پی دفتر بهی

 . جا شلوغ پلوغ بودهمه
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 . برهنجای از اخواستی مانگار
 ؟ي از ما کرديادیبه به آقا فرهود چه عجب _:رونی در اتاقش اومد باز
 . اومدهشی پی مسئله مهمهی. سالم _

 . تو اتاقمی برایب!  باشهریخ_:یمیعظ
 . دعوتش وارد اتاقش شدمبا
 !نیری منجای از انیظاهرا دار _: مبل نشستمرو

  کار کردشهی نمگهی دنجایا. آره پسرم _:یمیعظ
 . تکون دادمدی به نشونه تاکيسر
 شده؟ی چی بگییخوایخب پسرم نم _:یمیعظ
  داره؟ی بدونم که اگه به دختر تجاوز بشه مرد چه مجازاتخواستمیمن م! چرا _
 ! سوالم تعجب کرداز

 . تجاوز دارهزانی به می داره البته بستگیزندان _: تکون دادي سریمیعظ
 !یتجاوز جنس_

 .دهی دبی که زن چقدر آسی داره و بستگیخب زندان _:یمیعظ
 کنن؟ی عقد میدر چه صورت. دهی ندیبینه نه آس:  سرم و تکون دادمتی اهمی برام مهم نبود بانیا

  تجاوز کرده مرد موظفه که زن عقد کنهی که مرد به زننیاگه چهارتا شاهد بب _: گفتمتفکر
  نباشه؟ياگه شاهد _: موهام چنگ انداختمبه

 .دهی دادگاه حکم عقد رو میبا نامه پزشک قانون! رهی نامه بگی قانونی بره پزشکتونهیاونوقت دختر م _: یمیعظ
  عقد هست؟ي راه ها برانیفقط هم _

 .هی قانوني تنها راه هانایا _:یمیعظ
 ! جام بلند شدم و تشکر کردماز
 . اومدمرونی داغون از دفترش بو

 .  بودمسرگردون
 . شدمنی ماشسوار

 
  روشن شدنی ماشضبط

  خونده بشهسی شعر بنوهی دلت مونده تو
 

  کتابخونه حرف تو دلشههی تو تی بهر
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 اتیری تا پاستیمی کهی استیمی کهی ای ری دلِ بنیا
 

 ایری غم و غصه پابه پاته هرجا که تو می ولبدون
 
 روزی غم دادی امروز ببر از نی من همبا
 

 ی دورنگری اسی دِلها شده سنگیوقت
 
 ی باز بجنگدی با،ی باز بجنگدیبا
 
  باشمروزی پخوامی باشم ، مروزی پخوامیم
 

  باشمروزی پخوامی میدونی تو ماگه
 

  ساختموی تاخت اما زندگی سختاسب
 
  باشمروزی پخوامی باشم مروزی پخوامیم
 
- 
 

 گنی می آدما پشت سرم چستی نمهم
 

 دمی من دارمی یی تورو دارم تومن
 
  که درها بسته ستی وقتيدی تو مدیام
 

  از دستی دلها خسته ست رفته خوبهمه
 
- 
 

 جنگمی و باز منهی غمگي روزارهی درگقلبم
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 گهی می حسهی باشم بازنده و تونمینم
 

 … بازم جلو نَباز تو نَباز توبرو
 
  باشمروزی پخوامی باشم ، مروزی پخوامیم
 

  باشمروزی پخوامی میدونی تو مآره
 

  ساختموی تاخت اما زندگی سختاسب
 
  باشمروزی پخوامی باشم مروزی پخوامیم
 
- 
 

  اشک من اشک تو، اشک من و توسرابه
 

  از مادی از ما، امدی گرفتن گرچه امگرفتن،
 
- 
 

  غمي من پره از هواي شباهمه
 

 قمی پرن تو دقاقمی حقانی اهمه
  خدا پشت منه چرا بشکنم آسون منیوقت

  کنم بهتره بارون پسهی تونم گری مهنوزم
 کی تلخ و تاري بگذره آرومتر روزابذا
 ي حقو دارنی شن عقده هات تو ای خالسیبنو
  سخته دردا منو کشتیلی وقته خیلی خآره

  گرفته حاال سر تا پامو رشدی ولینی بیم
 
  باشمروزی خوام پی باشم ، مروزی خوام پیم
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  باشمروزی خوام پی می دونی تو مآره
  ساختموی تاخت اما زندگی سختاسب

  باشمروزی خوام پی باشممروزی خوام پیم
 
 

 . دوباره گرفتمي آهنگ انگار انرژنی ادنی با شنانگار
 . باشمروزی پدی من باآره
 . باشمروزی پدی بامن

 .دیچرخی فکر شوم تو مغز مهی
 ي برای حتارمی تا بدستش بکنمی بخوام تالش ميزی بدست آوردن هر چي من برای باشه ولکسی رکمی انجام نقشه ام دیشا

 . بزرگ کنمکسی رنیبدست آوردن غزل حاضرم ا
 .. روشنمی ادمی از بدترش رو کشمن
 . گرفتمچی راه دو تا ساندوسر

 . ناهار گذشته بودساعت
 . چند ساعت دلم براش تنگ شدهنی اتو
 . شده بودمينطوری چرا ادونمینم
 . در خونه باز کردمالی دم ودمیرس

 . ساکت بودخونه
 غزل؟ _: زدمصداش

 .دمی نشنیجواب
  غزل خانوم؟؟یغزل _: صداش زدمدوباره

 .نگران از پله ها باال رفتم و خودم به اتاق رسوندم! دمی نشنی جواببازم
 . تخت نشسته و زانو هاشو بغل گرفته بودرو

 ؟يدی جواب منو نمیینجایموش کوچولو ا _: تخت نشستمي رفتم و روجلو
 . به موش کوچولو نشون ندادی دفعه واکنشنیا
 . هارو تخت گذاشتمچی ساندوسهیک

 . هامو عوض کردملباس
 .دمی پوشی ازم گرفت که به بدن لختم نگاه نکنه  لباس راحتروشو

 .دمی روتخت دراز کشکنارش
 ؟یشکی دراز منجایچرا ا _: بهم کرد و گفتاخم
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 پس کجا دراز بکشم؟ _: گفتمجیگ
 ..نجای اری به غییهرجا _:غزل

 ... اتاق منه هانجایا _
 .. ماله منهینی نجامی من ایباشه وقت _:غزل

 . اتاق ماله هر دومونهنیا _
 . اخم کرددوباره
 .رمیپس من م _:غزل

 .رهی نمجای من هيموش کوچولو _: بازوشو گرفتم نشوندمش رو تختعی که سرشدی از رو تخت بلند مداشت
 
 . تو بخورچی برو ساندوسیه _: بزنه که گفتمی حرفخواستیم
   گرفت برام و گفتافهیق
 .خورمینم _:
  رو برداشتمسهیاز رو تخت بلند شدم ک 
 !يخوری شد که نمفی حیلیخ _: برداشتم شروع به خوردن کردن کردمچی ساندوهی و
 . خانوده اتشی پگردوندمی برت ميخوردیاگه م 

 ؟یچ _: سمتم و گفتبرگشت
 !ینی خانواده ات رو بببرمتی مي سمت گرفتم و گفتم اگه بخورجی ساندویکی اون
 . رو گرفت و شروع به خوردن کردچی ساندوعیسر

 . خفه شهدمی که ترسخوردی تند مانقدر
 

 . تمومش کردزود
 ؟ي کردنیچرا همچ _: نگاهش کردمرتی حبا

 . خوردمایب _: توجه به سوال من گفتبدون
 ! برميزاری میک

  میگردیدوشنبه برم _: حال خونسرد گفتمنی با ای ولکردی ام مونهی فکر کردن به نبودش دیحت
 چرا؟ فس فردا؟ _:غزل

 ستیمعلوم ن. می فردا بعد ازظهر بردی شامیانجام بد.  دارمي کارکیفردا من _
 . تکون داديسر
 فرهود؟ _

 . بهش بگم جانمخواستی مدلم
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 هان_: گفتمیول
 ..مطمئن باشم که_:غزل

 .آره مطمئن باش_
.  ممنوننم،ی مامان بابامو ببتونمیبالخره بعد ارپز دوماه دوباره م. شهیباورم نم. ی فرهود مرسییوا _: نگام کردی خوشحالبا
 !ی هنوزم مثل گذشته مهربوندونستمیم

 . زدم که از چشمش پنهون موندشیالی به خوش خيپوزخند
 ... کهدونهی نمچارهیب

 . زدميلبخند
 .می با هم باشمی نداری فرصتگهی درون؟ی بمی برهیخب نظرت چ _:غزل

 ..میتا آخر عمرمون کنار هم. می راه داریلی موش کوچولو ما خهه
 . هوا سردهکمیاالن .  بزار بعد از ظهري وامیآره بر_

 !باشه _:غزل
 .رونی بمیری بعد مخوابمی مکمی خسته م کمیمن  _

 .ی استراحت کنکمی تا توهم رمیمن م. باشه_:غزل
 !يری نمیی و جانجاستیشما جات هم _: دورش کردم و از پشت بغلش کردمدستم
 .شمیبزار برم دارم خفه م _:غزل

  موش کوچولو؟یکنیچقدر غرغر م.. شیه _: تر بغلش کردممحکم
 ... به من نگو موش کوچولوگه،یاه فرهود آدم شو د _:دی کشغیج
 ...دوست دارم خانم کوچولو _

 ..دی کشغی جدوباره
 .  شدالیخی بستمی ول کن ندی دی تقال کرد وقتکمی

 .. بخوابمذاشتی تنش نمي بویول..  بستم بلکه خوابم ببره چشمام
 ! شونه اش گذاشتمي موهاش کردمو لبامو روي ام تحمل کنم، سرم الزهی غرتنونستم

 . کردم قلقلکش اومدحس
 !نی ایعنی ی زدم خوشبختيلبخند

 !ی داشته باشتی زندگ تويدی امهی یعنی
 
   روز بعددو

 غزل
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   انتقام از بابا رو فراموش کنه؟هی تونست قضی راحتنی فرهود به همینی.  برام واقعا سخت بودباورش
 ..گهی من ديالی باشه فرهود پسر عمه سهی چطور؟ هر چآخه
 .می تهران بوديکای نزداالن

 .. شبه فک نکنم فرهود ببرمت خونهکی که ساعت می حرکت کردری انقدر دیول
  خونه بابا؟میریفرهود؟ از االن م _:دمی حال ازش پرسنی با ایول
 االااان؟ شبه _: تعجب برگشت نگام کردبا
 ...حتما خواب ان!  شهینم
  آره؟گهی دمیریو پس حتما فردا م _

 ..میریآره آره فردا م _: تکون داديسر
 .ممنون _:دمی کشی از سر آسودگینفس
 .میدی ساعت رسهی  از بعد
 !ی لعنتيالی ونی ابازم

 . منتفرمالی ونی ااز
  از اتاقایکی خدمتکارا سپرد که ببرمت تو به

 . رفت تو اتاق خودشخودشم
 ی شدم وقتهوشی که بکاری چدمی جوابمو نداد آخرش نفهمدی ازش پرسیهرچ! ی پزشک قانونهی شبیی جاهی می رفته بودروزید

 ..میالی ودمیچشمامو باز کردم د
 .دادی جواب سر باال مدمیپرسی ازش میهرچ 

  خسته بودم که خواب بردانقدر
 

 ..دمیدوی تند متند
 .. کرده بودمری گيکری در و پی جنگل بوسط

 کردم؟ی مکاری چنجای من اخواست؟اصالی از جونم میچ.  دنبالم بودهمچنان
 که؟ی چرا تارهوا

   شد؟داشی از کجا پهوی نیا 
 . نداشتمدنی پوشي برای هم نداشتم ، کفشیراه برگشت.  رودخونههی به دمیرس.  دمیدوی مي جورنیهم
 ..  خودت کمک کنایخدا

 ..زدمینفس نفس م..  شدممی درخت قاکی اومد پشت ی نفسم باال نمگهید
 .. از گرگ نشدي که خبردی لحظه طول کشچند

 . تو پام جمع شدي درد بدنکهی اتا
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 .   که باعث شد قار قار کالغا بلند شه و پر بکشندمی کشي بلندغیج
 .  دهنش بودي خدا پاهام الییواا.  به پام کردمی ترس نگاهبا

 . کردری گشی وحشي سمت چشانگام
 .. فرهیچشاش شب... چشاش
 . شه پامو ول کنهالیخی تا بلکه بدمی کشغی جدوباره

 . افتادمنی به زمنی که به خاطر همستمی رو پاهام واتونستمی ول کرد، نمپامو
 ..برو عقب _:دمی کشغیاز ترس ج.  شدکمی نزدهوی ، کردیگرگه فقط نگام م.  ام گرفته بودهیگر
 .دی به دندون گرفت و کشراهنموی پکردی تر شد و با دندون هاش که ازشون خونم چکه مکینزد

 !دمیکشی مغیفقط ج 
 .کشدمی مغیو ج. شدمی مدهی کشنی زميرو

 . بکشمادی کنم و فرهی فقط گرشدی باعث مخوردی به بدنم میی و سنگ هاخار
 . کمکم کنایخدا
 . شدی تر مکی و تارکی تارهوا

 .. به غار شدم کهکینزد 
 
 ..زدمینفس م.  شدمداری از خواب بغی جبا
 .کردمی می بود؟ گلوم خشک شده بود احساس تشنگی چه خوابنی ؛ اای ، خداکردمی هق هق ماری اختیب

 ..ی اتاق باز شد فکر کردم فرهوده ، ولدر
 .  تو چهار چوب ظاهر شدي با لباس خدمتکاری خانم نسبتا مسنهی یول

 حالتون خوبه؟ _: کرد و غرو و تکبر نگاهم کرد و گفتی اخمهی.  نداشتییبای زي چهره
 . تعجب نگاهش کردمبا
  شما؟دی ،ببخشستینه حالم خوب ن _:شناختمشی نمه؟ی کگهی دنی ا؟یکی نه علی سالمنه

 . هم چهرش آشنا بود هم نهدونمی شباهت با پوزخند زد، نمی زد که بيلبخند
 !   عمارتنی اي و چند ساله نیمن نجمه ام ، خدمتکار چند:  نگاهم کرد و گفتشی با همون غرور دفعه پخانم
 . صاحب عمارتهکردیر م فکدشیدی از دور میهر ک! يچه خدمت کار.  لبم ظاهر شد ي پوزخند گوشه هی من حاال
 .ادی خوشش بطتیفکر نکنم آقا از شرا.  نی به سرو وضعتون برسشتریبهتره ب _: به سرتاپام کرد گفتینگاه

 .دمیو خودمو د.  رفتمنهی آي تخت بلند شدم و جلواز
 . بد بودیلی ، وضعم خگفتی مراست

 .. نامرتب و کوتاه بلندي و موهاختهی بهم ري با ابرو هازد،ی ميدی دختر کم جون که پوستش داشت به سفهی
 اد؟ی خوشش بدی من بای از چفرهود
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  اد؟ی خوشش بدی مگه اصال اون بانم؟ی صبر کن ببیول
 !  روز انداختهنیخودش منو به ا..  به اون چه مربوطهاصال
 . احترام سن و سالش و نگه داشتمی به خودشم بگم ولناروی اي همه خواستی مدلم

 . رو بهش دادموانیآب خوردم ل. نگاهش رو خودم حس کردم ینی مدت سنگتمام
 . براتون صبحونه حاضر کننگمی منم منیدست و صورتون بشور_نجمه
 !کردی مي کنن؟ خانم داشت واسه خودش سرورحاضر
 د؟یببخش _:دمی که ازش پرسرفتی مرونی از در بداشت

 بله؟ _: و نگام کردبرگشت
  وحشتناکه؟نقدری زن انی ايچرا چشا!  ترس آب دهنم رو قورت دادماز
  ساعت چنده؟دیببخش _: تته پته گفتمبا
  11:30 _: اش نگاه کرد و گفتی ساعت مچبه
 !دمی خدا چقدر خوابیی ؟ وایچ.. نیه_

 . دمی لباش دي گوشه ي کردم پوزخندحس
 . رفترونی از اتاق بی حرفچیبدون  ه 

 ! زن نداشتمنی نسبت به ای خوبحس
 . اومدمرونیدست صورتمو شستم و از اتاق ب.  رفتمیی سمت دستشوبه

 . آشپزخونه رفتمسمت
     

 .جلو تر رفتم و سالم کردم.  بودنزی مدنی مشغول چگهی و چند تا خدمتکار دنجمه
 ..خورهی خب به آدم بر مستن؟ی سالم کردن بلد نن؟ینطوری چرا انایا!  نگام کردنفقط

 ..  نشسته ام و شروع کردم به خوردن صبحونه امزی مرو
 . فرهود افتادمادی دفعه هی ام رو خوردم که ي از چایکم
  فرهود کجاست؟دینجمه خانم ببخش _: دمی عجله از نجمه پرسبا

 .آقا صبح زود رفتن _: و گفتبرگشت
 کجا رفت؟... ك؟یچ _
 ..زننی به ما نمیآقا معموال حرف _: تفاوت گفتیب

 ! باهاش حرف بزنمدی بادیمن با...م _
 !.نیهر وقت اومدن باهاشون حرف بزن _: نجمه

 .. واقعايدی کشزحمت
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 !کنمیخواهش م _
 !نیشما صبحونه اتونو بخور. زنمیباشه االن بهشون زنگ م:  نگاهش کردم که گفتعاجزانه

 .نه اشتها ندارم _
 !  کارم واجب تر بودی داشتم ولجهی سر گی گفتم ؛ از گرسنگدورغ
 ! اومدمرونی نجمه از آشپزخونه بدنبال

 . گرفتي سمت تلفن رفت و شماره ابه
 !سالم آقا_:نجمه

_..... 
 ..بله خانوم خوبن_: بهم کرد و گفتی برگشت و نگاهنجمه

_..... 
 ..اصرار دارن باهاتون حرف بزنن _:نجمه

_..... 
 ..بله چشم _:نجمه

 
 الو فرهود؟ _: رو سمتم گرفت با عجله گفتمیو گوش 

 سالم موش کوچولو ساعت خواب؟_:دیچی شادش تو گوشم پيصدا
 فرهود؟ _: توجه بهش گفتمیب

 جانم؟ _:فرهود
 ! جانمگفتی بود که بهم مي بارنی اولنی گر گرفت ، اصورتم

  بابام؟شی پمی مگه قرار نبود امروز بر؟ییکجا _: گفتمری تاخی خودم اومدم و باکمبه
 م؟یریمگه گفتم نم! چرا _: شدي جدصداش

  م؟یری چرا االن نمینه ول _
 !میری فردا حتما مدمی قول میول..  کشهی غزل من امروز کارم طول منیبب_:فرهود
 ول _: دلخور بودمازش

 ..ي
 .. و اما و اگر ندارهیول _:فرهود

 ..خدافظ _: گفتمناراحت
 ! منتظر جوابش باشم قطع کردمنکهی ابدون
 ! نگاه نجمه شدممات
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 .کردمی درك نمنگاهش
 . رو گذاشتم رفت باال تو اتاقمیگوش

 ..کنهی امروز فردا میه!  از دستش خسته شدمگهیاه د.. دمی محکم به هم کوبدر
 ..رشی ززنهی قول داده همشم منیا

 . اتاق نشستم و زانو هامو بغل کردمي گوشه
 ..امی برونی زندون بنی از ادی کنم؟ باکاریچ

 .. تو فکر بودم کهينجوریهم
از کمد مانتو ..  برمتونمی پس خودمم مبرمتیاون خودش گفت م..  که با اون برمستی نيازی نگهی درمیخودم م... نهی همآره

 .. رو درآوردمي ایمشک
 
 
 . دوباره گذاشتمش تو کمد و درش بستمعیسر..  به در خوردیتق
 بله؟_
 ..ستادی باز شد نجمه کنار چهار چوب در وادر
 ن؟یخوریخانم؟ صبحونه اتونو نم _
 !خورمی وقت روز؟ نه نمنیصبحونه؟ ا_
 .. آقیول_
 ..خورمیگفتم نم_

 .  نزد و رفتی کرد ،حرفي غره اچشم
 .  حرکت درش آوردم ، تنم کردمکی ، دوباره دست تو کمد کردم و با پوووف

 . گذاشتمرونی پاهامو از در اتاق بیواشکی و ادیصداش در ن باز کردم که ي اتاق طوردر
  حاال چه کنم؟خب

  برم؟رونی از خونه بيچجور
 . ننیبی در سالن که نجمه و خدمتکارا ماز
 . هم هستگهی در دهیآها .. جز در سالن و آشپزخونه!  رفترونی بشهی در آشپزخونه هم نماز

 ي اون جای سرمون جز ما دوتا کسریمثال خ! رفتمی مرونی از در پشت بوم بکردمی مي موشک بازمی با فرهود قای وقتشهیهم
 ! دونستیاون در رو نم

 ...فعال وقت فراره! ستی مرور خاطرات ني برای به چپ و راست تکون دادن االن وقتيسر
 . طبقه دوم  باال رفتمي پله هاي باالاز

 ..خواستم سمتش برم که. دمی ددرو
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 اونجا چه خبره؟!  افتادیکی تار به سالن تنگ وچشم
 . سالن شدمداخل
 . بودفی جا خاك گرفته بود و کثهمه

 .. سالن زده شده بود ممنوعهي همه در هايتو
  ممنوعه است؟دنشی که دنجاستی ای چینی
 . اومدمرونی خودمو کنترل کردم از سالن بی ولدمی رسی داشتم به مرز جنون می فضولاز

 ..ومدهی که فرار کنم تا فرهود ننهی کار انی بهتراالن
 
!  گذاشتمرهیجلو رفتم و دستم رو دستگ!  شدمکی بهش نزدواشی واشی شدم و رهی رنگ خي به در قهوه ای خوشحالبا

 ! بوددهی فای بی و باال کردم ولنییچشمامو با تعجب باز کردم، دوباره پا.  و باال کردمنیی رو پارهیچشمامو بستم و دستگ
 !شهیز نمزور نزن با _

 . رو لبش بودشیشگیپوزخند هم! نجمه بود!  برگشتم سمت صداعیسر
 ؟ی فرار کنیخواستیم _:نجمه

  دونه؟ی از کجا منیا
 من؟..؟میک..ك _: تته پته افتادمبه

 !بله_:نجمه
 !نه_

  ؟یپس چ_:نجمه
 ! بزنمی گشتهی گذشته به خونه امی اادی به خواستمیم_: چپ زدم و گفتمی بفهمه خودم رو به کوچه علدی اون نبانه
  ن؟ی اومده بودنجایگذشته؟ مگه شما قبال ا _: تعجب نگام کردبا

 .. عممي خونه نجایا.  اومده بودم شی وقت پیلیآره خ _: تکون دادميسر
   عمت ؟ي ؟خونه یچ _: دادش بلند شديصدا
  ال؟یسه
 .اون حق نداره سر من داد بزنه!   برخوردبهم

  داره؟یدوما مشکل!  خانمالیسه!  نه الیاوال سه_
 ..نه فقط..ن_: اون بود که به تته پته افتاده بودحاال

 فقط ؟_
 .یچیه_:نجمه
 . باغرمیمن دارم م: گفتم و ادامه دادمي اباشه
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 . که بازومو گرفت و سمت خودش برگردونشدمی از کنارش رد مداشتم
 . کرد تو نگاشری گنگام

 ! نی برگهی دي جانیتونینمآقا گفتن شما جز عمارت  _: نجمه
 .  خودم گرفتمي جلوی بهش بگم آقا غلط کرد و با هفت پشتش ولخواستی مدلم
 آقا؟_

 بله_:نجمه
 . رو دستش بازمو جدا کردم. ستی نیباشه پس اگه آقا گفتن حرف_
 . رفتم خودمو به اتاق رسوندمنیی پله ها پااز
 .. زننیا
 االن نجمه یول!  ش کنمیکاش بتونم برگردم اون سالن و برس!  نزاشت فرار کنمنکهیا!  بودزی نفرت انگیلی زن  خنیا

 .اوف! در اتاق باز کردم و خودمو تو تخت ول کردم!  منه يحواسش رو
 رون؟ی بامی زندان بنی از اشهی میک
 !هی کدوم گورستی فرهود هم معلوم ننیا

 ! کن خورد که چشمم به بالارمی رو تخت بلند شدم خواستم مانتو درباز
 ! نبودادی ارتفاع ش زنمی بردم ببنییدر تراس باز کردم و جلو تر رفتم و سرم پا! رمی در منجایاز ا.. نهی اآره
 ! معلق بودمنی زمنی بهوی..  پشتمهی حس کردم دست کسهوی که شدی چدونمینم

 . خدمتکار بودي و دادغی و جکردی پوزخند نجمه بود که از تراس داشت نگام مادمهی که يزی چنیآخر
 . چشم هام بسته شدو
  

 فرهود
 ! نگه داشتمیمی در دفتر وکالت عظيجلو 

 ! دفترشو انتقال داد تهرانشیچند روز پ!  بهش بگم بلکه اون بتونه کمکم کنهزی گرفتم همه چمیتصم
 ! شدم داخل ساختمان رفتمادهی پنی ماشاز

 ! کردم رفتم توشدای پدفترش
 د؟ییبفرما! سالم _:سرش باال آورد و گفت!  دستش بودری زيته بود و سرگرم ورق ها نشسيزی پشت می خانومدختر

 ! کار داشتمیمی عظيبا آقا _: سالم شو ندادم و گفتمجواب
 ن؟ی داریوقت قبل_:یمنش

 . نه _
 ! بهشون اطالع بدمنیپس صبر کن_:یمنش
 ! براش تکون دادم و منتظرش شدميسر
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 ! سمت در اتاقش رفتمی زد و با هماهنگزنگ
 !یمی عظيسالم آقا_:رفتم داخل.  درو باز کردمدشیی به در زدم و با بفرمایتق
 !يخوش اومد! به آقا فرهود _: بلند شد و به استقبالم اومد و گفت زشی پشت ماز

 ! های کردم و باتعارفش نشستم رو صندليتشکر
  روبه رومخودشم

 
 ؟ي کردادی دوباره از ما شدهیچ !خب فرهود جان _: و با لبخند گفتنشست

 !نی شما وکالتمو قبول کنخوامیمن م_
 ؟ی ندارم فقط بگو وکالت چیباشه من مشکل _: یمیعظ

 ! دادمحی رو از اول تا آخر براش توضماجرا
وزم  خاله ام ،بردنش شمال تجاي کردنش تو خونه دای پمارستان،یفرارش از ب!  که بهش زدمیی کتک هادم،ی اولش غزل دزداز

از جاش بلند شد و  طول اتاق رو راه !  فقط ساکت بودیتا چند لحظه طوالن!  غزل همه و همه رو براش گفتمی، خودکش
 ! رفتیم

 ؟ییخوای می چییخوایخب ؟ االن م _:یمیعظ
 !نی شما وکالتمو قبول کنخوامیفقط م_

 ؟ياری بدست بروی چییخوایفقط تو م! کنمیکمکت م! باشه _:یمیعظ
   بگم؟ینی!  بگمی چدونستمینم
 ... کهنی کار کنی قانوني با راه هایمن بهم کمک کن_

 که؟_یمیعظ
 ... که من_

 ...که تو _: یمیعظ
 !میکه منو غزل به اجبار عقد کن_
 ؟ییییچ_: درشت شده نگام کردي چشمابا
 

 ! نگاه کردمرتشی به صورت پر از حینگاه
 ؟ییخوای منوی ای چيبرا_:یمیعظ
 ..چون که_

  ؟یچون چ_:یمیعظ
 !دونمیچون که خودمو در قبال غزل محق م_

 ه؟ی محق بودن چنی الی بدونم دلتونمیاونوقت م _:یمیعظ
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 ...  من غزل رو..  که منیمن اون شب! خب معلومه _
 !دمیکشیخجالت م!  ادامه بدمتونستمینم! تونستمینم
مال !  من زن کردمش زن خودم باشهیوقت! ونمدیمن خودمو محق م!  من زن شدي دست و پاهاریز..  غزلیاون شب وقت _

 ! خودم
  شده؟نی چقدر جرمت تا االن سنگیدونیفرهود م _: به نشونه تاسف تکون داديسر

  داره؟ی زندانیی آدم ربایدونیم
 ...  تجاوز به دختر و شکنجه چقدریدونیم

 ...من فقط! ستی حرفا برام مهم ننی کدوم اچیه _: وسط حرفاشدمیپر
  ؟یفقط چ_: یمیعظ
 ! فقط غزلخوامیمن فقط غزل رو م_

 !عاشق!  پسریتو عاشق _: کردی عصبي اخنده
 !مال من!  مال من باشهتونهیاون فقط م! خوامی من غزل میول!  عاشقمدی شادونمینم!  زدمی کم جونلبخند

 !ستادمی جام بلند شدم و جلوش وااز
  هست؟یراه_

 !نم فکر کدی بادونمینم _: زد و گفتيلبخند
 

 ؟ي غزل دزدی چيتو برا_: که متفکر گفترفتی داشت طول اتاق رو مي جورنی همیمیعظ
 کنه؟ی مچی سوال پنقدری چرا انی خدا ايوا
 ن؟یکنی سوال منقدری شما چرا ایمی عظيآقا_ 

 ن؟یکنی وکالتمو قبول مبالخره
 ! بدونم که کمکت کنمروی همه چدی من بایول! آره  _: کردنگام

 ..هی مسئله شخصنیا_
 ! کمکت کنمتونمیپس من نم _: یمیعظ
 ..من!  خب یلیخ_
 !رمی از پدرش انتقام بگخواستمیمن م_: مکث ادامه دادمی کمبا

 ؟ی چيانتقام؟ برا_:یمیعظ
 ! اون مادرمو کشت_
 ال؟یمادرت؟سه _: بهت گفت با

 دونست؟یاون اسم مادر منو از کجا م..  اون
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  با پدرم داشت ؟ي اگهیبطه د ساده رالی وکهی اون جز مگه
 !بله _: اخم گفتمبا

 ؟یمطمئن _: یمیعظ
 !بله_

 ه؟یاسم پدرش چ_:یمیعظ
 !برادر مادرم!  مساعدلیسه.. لیسه_
 ؟ی مطمئننقدریتو از کجا ا _: تعجب کرده گفتي اافهی قبا

 !گفتمی میچ! خودمم مطمئن نبودم!  نداشتمیجواب
 ن؟ی کرددای پیراه _

  ؟ي جواب منو بدییخواینم _: یمیعظ
 ! به نشونه نه تکون دادميسر
 ! می رو درست کنیبهتره با گفتمان همه چ! ي انجام بدنکاری ایتونیتو نم!  دردسر داره ی هست ولی راههی! آره _:یمیعظ
 ؟یگفتمان؟ با ک_

 !با پدر غزل _:یمیعظ
  با اون؟ چرا؟؟ییچ _: دادم بلند شديصدا
 ؟يبری چرا صداتو باال مسیه_: کردیاخم
 !زاشتمی احترامشو نگه مدی داشت اون بزرگتر بود باخق

 دیببخش_
 !  پسرمکنمیخواهش م_: به شونه هام زدیدست

  به پدرش بگم؟دی بایچ_: مقدمه گفتمیب
 !کنمی رو حل می خودم همه چی بگيزی چخوادیتو نم _:یمیعظ

 ! نشست و شروع به نوشتن رو کاغذ کردزشی پشت مرفت
 ! کردمی فکر مرفتمیو راه م و عرض اتاق رطول
 ! خوب نبودحالم

 
  چته پسر؟_: کرد و گفتمی گشونی به پری نگاهیمیعظ
 !ستیحالم اصال خوب ن! دونمینم_

  چرا؟_:یمیعظ
 دونمینم_
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  استراس؟ نه؟دیشا _:یمیعظ
 !دیشا!  دونمینم_

 !شهی درست مینگران نباش همه چ_:یمیعظ
 ! وکالت نامه رو امضا کننی اای فرهود جان بایب_: گذاشت و گفتزی مي روخودکارشو

 ! ستادمی رفتم وکنارش واجلو
 ! رو که گفته رو امضا کردمییجاها

  م؟ی باهاش حرف بزنمیری میخب ک _
 ! فرداشالیا_:یمیعظ
 !  تا فرداکنهی غزل پوست از کله ام ماوه

 !  رفتمرونی کردم و از دفترش بی و خدافظتشکر
 ! برم خونهدی بازدی شور مدلم
 ! رسوندم و سوارش شدم، حرکت کردمنمی به ماشعی غزل افتاده خودمو سري برای اتفاقهی کنمی حس مدونمینم
 !  بگمی که به غزل چکردمی فکر منی راه همش به ايتو
 !گشتمی دنبال بهونه میی جوارهی

 !دمی نرسي اجهی فکر کردم نتیهرچ
 !پووف

 ... از بس که لجبازهکنهی مشهی فردا نبرمش خونه باباش دونه دونه موهامو از راگه
 ... بودنش کنارم برام قشنگهالی خیحت!  زدمالمی به خيلبخند
 !  از شرکتم غافل شدمهی چند وقتیحت!  من شده غزلی زندگهمه

 !  سرمختهی کار ری کلاووف
 !دمی در خونه دي فکر کارام بودم که خودمو جلوتو
 ! پارك کردمنی باز کردم داخل عمارت شدم و ماشموتی با رنگی پار کدر
 ! شدمادهی پنی ماشاز

 !  عمارت رفتمسمت
 ! و داخل شدم!  باز کردمدرشو

 ! بزنميبدون توجه بهشون باال رفتم تا به غزل سر!  بودني کارزی مشغول تمخدمتکارا
   شده؟ينجوریرا ا چنی کپ کردم ادنشیبا د!  اتاق باز کردم داخلش شدمدر

 ! تر رفتم و خودمو به تختش رسوندمجلو
 !و چشماش بسته بود!  شده بودیچی باند پسرش



              رمان زندانبان                                                     اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 109 

 غزل ؟_:صداش زدم!  گچ گرفته اش کردمي به پاهاینگاه
 غززززل؟_: دفعه بلندتر صداش زدمنیا!  ندادیجواب
 غــــــــــزل؟ _:دمممی کشادی فردهی نمی جوابچی هدمی دیوقت

 ! تکونم نخوردیحت! ومدی ازش در نيو بود و صدا ساکت بازم
 ! رفتمنیی و با عجله از پله ها پارونی اتاقش اومدم باز

  ؟نی سرش آوردیی چه خبر؟ چه بالنجایا_: زدمداد
 !دنیلرزی از ترس داشتن مهمه

 !دهی جواب منو نمیشکیچرا ه! با شماهام  _:دمممی کشادیفر
  آقا؟نیزنیچرا داد م _
 !  نجمه برگشتم سمتشي صدادنی شنبا
   سرش اومده نجمه؟ییچه بال_

 ! جلو تر اومد و خدمت کار هارو فرستاد سر کارشوننجمه
 !ستادی اومد جلوم وابعد

 ! حال روز افتادنیبه ا! کردیداشت فرار م_ نجمه
 ؟ي چجوریچ_

 ! که پاهاش سر خورد از بالکن افتادنیی پاادی بخواستیاز بالکن اتاقش م_نجمه
 ستی دختر دست بردار ننی اپوووف

 
  فرار کنه؟چرا؟ چرا حواستون بهش نبوده؟خواستی که می چیعنی_

 . بکنهظی اخم غلهی دادم باعث شد صورت شو جمع کنه و يصدا
 سر من داد يفرهود تو حق ندار! روز انداختنی لحظه ازش غافل شدم خودشو به اهی! من همش حواسم بهش بودم_:نجمه

 !یبزن
 

 !ی بکشادی مادرتم فري که جایاون دختر ارزشو نداره، سر من _: و ادامه داددی کشیپوف
 !  گردنم دارهياون حق مادر!  ناراحت بودمیی جوراهی

 .زدمی سرش داد مدی نبامن
 ! نگاهش کردمي شمساربا

 ! پوزخند زدفقط
 !خوامیمعذرت م _: گرفته گفتمنیی سر پابا

 ! نگام کرد و جوابمو ندادفقط
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 ! کنمکاری چدی بادونمینم:  گفتمهخست

 ؟ی کنکاری رو چیچ _:نجمه
 ! کاراشو تحمل کنمنی اتونمی نمگهید_

 ! ازم فرار کنهخوادی مهمش
 ! فرار کنهخواستیاون نم _: گفتمتفکر

 ؟یپس چ _: تعجب گفتمبا
 ! کنهی خودکشخواستیحتما م_:نجمه

  ؟ی؟خودکشیچ _: گفتمتی عصبانبا
 ! رو تکون دادسرش

 ! ابليدختر!کردی هم عصاب رو خورد مشی خودکشادی
 ؟یتو مطمئن_: به نجمه کردمرو

 !آره_: سرشو تکون دادبازم
بعدم خودش انداخت ! گهی مییزای چهی داره با خودش ستادهی لب تراس وادمی رفته بودم اتاقش دیوقت _: ازم گرفتنگاهشو

 !نییپا
 .وونهیدختره د_:مزمه کردم لب زری هم گذاشتم و زي حرص دندون هامو محکم روبا

 مارستان؟ی بنشیبرد_:  رو نجمه گفتمبعد
 !می رو خبر کرديدینه دکتر وح _:نجمه

 ! اش کردنهی چندتا پرستار اومدن و معانبا
 حالش خوبه؟_
 

 ..بخاطر آرامش بخش خوابه! آره خوبه _: زديپوزخند
 ! دمی کشی از رو راحتینفس

 !  سمت اتاقم رفتمی حرفچی بدون هو
 !ستمی نجمه باعث شد به اي صداکه

 فرهود؟_:نجمه
 بله؟ _: سمتش برگشتم

 ..اون دختر _:نجمه
 ته؟ییاون دختر دا _: ادامه حرفش شدممنتظر

 !دونستیاون از کجا م!  تعجب نگاهش کردمبا
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 !یدونی تو از کجا میآره ول _
 ! زدی پر رنگلبخند

 کاری باهاش چییخوایخب حاال م! یشیر نم. دختره خنی چهار تا عشوه ا تو بادونستمیم  _: تر اومد و باهمون لبخند گفتجلو
  ؟یکن

  باهاش بکنم؟دی باکاریچ _: کردمیاخم
 ؟ي چرا آزارش نديحاال که دخترشو دار! ي بودتیی همه سال تو فکر انتقام از دانیتو ا! خب معلومه _:نجمه
 ! انتقامم از خودم و نجمه بدم اومدي آورادی از ي الحظه

 ! موضع حرف نزننی درباره اگهید_
 ؟ي چرا؟ نکنه انتقامتو فراموش کردیچ_:نجمه
 !  نگاهش کردمری گنگاهم

 !آره فراموش کردم_
 ! دهن باز نگاهم کردبا

 ! سمت اتاقم رفتمی حرفچی هبدون
 ! دمی درو محکم به هم کوبو

 !شده بود  سخت  برامدنیانگار نفس کش!  لباسم باز کردمي از تنم در آوردم، دکمه هاکتمو
 دلم! ستیحالم اصال خوب ن!  چمهدونمینم

 !خوادی مآرامش
  آرامش؟!  کلمه زدم نی پوزخند به اهی

   هست؟ی چاصال
 ! ده سال فکر انتقام آرامش ازم گرفتهنی اتو

 ! عوض کردم و سمت اتاقش رفتمی هامو با لباس راحتلباس
 
 !  باز کردمدر

 ! بودهوشی بای خواب بود ای من گذاشته ی که پاشو تو زندگی دختر از وقتنیا!  چشاش بسته بودهنوز
 ! مواظبشمشتری خودم بشی پشهی همي راحت شه براالمی خی از وقتیول
 ! فتهی روز بنی دوباره به انکهی خار تو دستش بره چه برسه ازارمینم

 ! سفت به هم بستچشماشو
 ! شدداری کوچولو بیآخ

 ! اش بردم نازش کردمختهیهم ر فر به ي موهاي الدستم
 ! باز کردعی شو سرچشمام
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 ! هول شددنمی دبا
 فرهود؟.. فـ_:غزل
 !  بهش اخم کردمی بهش بگم جانم؟ ولخواستی مدلم

 ! بشههی کارش تنبنی اي برادیبا
 !سالم_غزل

 آخه االن چه وقته سالم کردنه دختر؟!  بگهی چدونستیانقدر هول شده بود که نم!  خندم گرفتهوی
 !سالم_: گفتمی مصنوعي همون اخم هابا

 !نیی انداخت پاسرش
 چرا؟_: که گفتمومدی صداش در ني لحظه اتا
 ! تعجب نگاهم کردبا

  چرا؟یچ _:غزل
 ؟ی روز انداختنیچرا خودتو به ا_

 ! گچ گرفته اش چشم دوختي و از گرفت به پانگاهش
 ! گرفتم و سمتم آوردمش اش تو دستمچونه

 !جواب منو بده_
 گهی دي ماه 5 دیمن با!  خودمي برگردم خونه خوادیدلم م!  نمی خانواده امو ببخوادیفرهود خسته شدم از وضع دلم م _:غزل

 دونمی من نمیمن حت!  پر از سواليبا مغز!  گچ گرفتهي پاهی با نجامی االن ای سرگرم درس خوندن باشم ولدیکنکور بدم با
 ؟یکنی همش امروز فردا میم خونه ولی ببرییخوای می حاال خودت گفتی چيبرا
 !    غزل_

 ! ولم کن بزار برمکنمیالتماست م! کنمیفرهود ؟ خواهش م _:غزل
 ؟ي کجا بر؟يبر_

 ! خودميخونه _:غزل
 نانی راحت باشه بعد با اطمزی از همه چالمی خدیبا! کردیچون شک م!  نتونستمی ولنجاستی تو اي بگم خونه خواستی مدلم

 !حرفمو بزنم
 

 ! عوض کردمبحث
 ؟ي وضع افتادنیچرا به ا! ینگفت_
 !  بغض نگاهم کرد و روشو ازم گرفتبا
 . نگفتيزیچ
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 ؟ی کنی خودکشیخواستیم_
  کنم؟ی خودکشدی بای چيبرا! نه _: تعجب برگشت سمتمبا

 ! ی به قول خودت از دستم راحت شنکهی ايبرا _: زدميپوزخند
 ! فرار کنمخواستمیم!  کنمی خودکشخواستمی من نمرمینه خ _: کرد و گفتیاخم
 ؟ی فرار کنیخواستیم_
  سوال داره آخه؟نمیآره ا_
 !يظاهرا موفقم نشد_: حرص نگاهش کردمبا

 !فرهود من خودم از بالکن پرت نکردم_:غزل
 ؟یپس چ_
 ...نجمه _
 !! باز شدن در حرفش نصفه موندبا

 !  سوپ اومد تو اتاقینی سهی با نجمه
 !زدنی کرد به هم انگار داشتن باهم حرف مری غزل و نجمه گنگاه

 ینی سنجمه
 
 !یگفتیخب م_

 !نجمه منو هل داد!  نهی خودکشی فرار کنم درست ولخواستمیفرهود من م_:غزل
  است؟کارهی وسط چنی اچارهیبسته غزل نجمه ب_

 ! اون منو هل داده! باور کن _:غزل
 ! کنمیباور نم_

 آخه چرا؟_:غزل
  ن؟یی تو رو از بالکن بندازه پادی بای چيآخه نجمه برا_

 !دونمینم _:غزل
 ! بحث تمومش کنتی جا انیخب پس هم _

 ن؟یی سرش انداخت پافقط
 ! کنار تختش و سوپ رو برداشتمزی سوپ رو گذاشتم رو مینیس

 !دهنش بردم يقاشقِ پر سوپ رو برداشتم و جلو!  سرد شهی زدم بلکه کمهمِشِ
 ! و با اخم اونور کردسرش

 ! سوپ بخورای ب؟یکنی منیغزل چرا همچ _
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 خورمینم _: بغض گفتبا
 ؟یکنیچرا بغض م _: دستم چونه اشو گرفتمبا
 !اوردمی خودم ني به روی چشماش حرف شو خوندم ولتو

 ؟ینی پدرو مادرت و ببییخوایمگه تو نم _: زدملبخند
  نه؟ای گمی راست منهیب بخواستیم!  فقط نگام کردبازم

  نه؟ای ی سر حال باشدی باینی خانواده اتو ببییخوایخب اگه م_
 ! سوپ رو گذاشتم تو دهنشيو همه !  سمت دو طرف لپش بردم و دهن بسته اشو باز کردمدستمو

 .. رو دوست ندارناي شلخته انی دختر به اياونا _: ادامه دادمو
 !  شد که سوپ بخورهی راضانگار
 ! تا تموم شددادمی همش بهش ممنم

 
 !نگاه به اسمش رو صفحه کردم!  شروع کرد به زنگ زدنمیگوش
 !  بودیمیعظ

 !  حواسش پرت بودغزل
 ! دادمجواب

 بله؟_
 !سالم فرهود جان _:یمیعظ
 !سالم_
 !اری بری عکس از غزل بگهی و یبرگه پزشک قانون!  دنبالمای ب14فرهود زنگ زدم بگم فردا ساعت  _:یمیعظ 

  ؟ی چي برایباشه ول_
 !می نشون بدتیی فردا به دانکهی ايبرا _: یمیعظ
 !باشه_

 !  منتظرتم14پس، فردا ساعت  _: یمیعظ
 !فعال! باش_
 ! خدافظ _
 !خواستی می خواب حسابهیدلم !  خسته بودیلی من خیول!  بود18:30تازه !  نگاه به ساعتم کردمهی

 ! برو اونورکمیغزل  _: به رو غزل گفتمرو
 ها؟ _:دی پرسیجی حالت گبا
   برو اونور ترگمیم_
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  ؟ی چيبرا _:دی تعجب پرسبا
 ! دراز بکشمخوامیم _

  ؟ی چي برانجای ای چهول
 ! خودمو رو تخت انداختمدمی کشیپوف

 ! اتاق با کنترل خاموش کردمالمپ
 ! پتو رفتم و دستامو دور کمرش حلقه کردمریز

 ! ولم کن؟یکنیم کاری چيفرهود؟ دار _:غزل
 !خستم!  موش کوچولوشیه _

 !خب برو اتاق خودت بخواب _:غزل
 !چسبهی مشتری بنجاینوچ ا _: گفتمطنتی شبا
 !ستیحالم اصال خوب ن! کنمیفرهود خواهش م _: التماس گفتبا
 !پس تو هم بخواب_
 

 !گهیاه فرهود ولم کن د _:شروع کرد به تقال کردن ! دی کشیپوف
 ! تنش شده بودميعاشق بو!  اش کردم ، بوش کردمختهی بهم ري تو موهاسرم

 !فقط ماله توئه_: گوشش زمزمه کردمدر
  ماله منه؟یچ_:دی تعجب پرسبا
 ! محشري بونیا_: بسته گفتمي چشمابا

 ! لبم نشستي لبخند گوشه هی شدن شو حس کردم ، داغ
 ! ستیحالم اصال خوب ن!  ولم کن کنمیفرهود خواهش م _:دیلرز
 !یشی بهتر می استراحت کنکمی ستیمهم ن_

 .چشمام آروم بستم!  بهم کرد و من دوباره از پشت بغلش کردمپشتشو
از جام بلند شدم و رو تخت  نشستم ، چراغ بغل تختشو !  هق هق ش باعث شد چشمامو باز کنمي که گذشت صداکمی

 !غزل _:صداش زدم. روشن کردم
 !  هق هق بودجوابم
 کنه؟ی درد متیی جا؟یکنی مهی چرا گر؟یغزل؟ خانوم _: هاشو تو دستم گرفتم و برش گردوندم طرفمشونه

 ! سرش به نشونه تکون دادهی گربا
 ؟یکنی مهیپس چرا گر _: نوازش کردمموهاش
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 یه چ هات از همی هات از خودخواهییاز زور گو! از شکنجه هات! از تو خسته شدم!  خسته شدم؟یکنیچرا باور نم _:غزل
   ها؟؟یکنی پس چرا ولم نم؟یمونی پشیمگه نگفت!  برميزاریبابا منم آدمم چرا نم! یکنیچرا درکم نم! خستم شدم

 !کردی ام مونهی هاش داشت دهی هق هق گرو
 !   اشکاشو نداشتمدنی دطاقت

 !از رو تخت بلند شدم!  نگاهش کردمناراحت
 !  رفتمرونی از اتاق بو

   تنها باشم؟دی بای وضع رو تحمل کنم؟ تا کنی ادی بای ؟ من تا کخدا
 ! خوامی خودم مي من غزل برا؟ی تا کی کسیب

 .. اونیول
 ! کار کنم؟ کمکم کنی چدی بادونمی نمخدا

 ! به اتاقم رسوندمخودمو
 !لباسم رو درآوردم!  تنش داغ بود یتنم هنوز از گرم!  برداشتمگارموی پاکت سزمی رو ماز
 ! دمیکشی مقی از ته دلم پک عم به لبم سپردم وگارمویس
 ! دادمواری نشستم و تکه ام را به دنی زمرو
 ... به بعدیی جاهی از

 ""واری به ديدی مهی تکگهید""
 یگی و میکنی روشن مگاری سهی

 ... کنولش
 ...!!هرچه باداباد 

   هاتو پر کنه گذشت؟یی تنهاتونهی که می از کسشهیم!  شهی مگه میول
 ! افتادوارینگام به عکس رو د! شهی ؟ نه نمشهی ممگه

 ! اشیشگی همي بود باهمان لبخند هامادرم
 !  جام بلند شدم و سمت قاب عکس رفتماز

 دستمال هی شده بود فی قاب کثنیچقدر ا! دستم رو لبخندش گذاشتم!  مهربونش تنگ شده بودي لبخند هاي دلم براچقدر
 !  بود پاك کردمختهی که رو صورت قشنگش رییبرداشتم ، خاك ها

  از رفتنتبعد
 !دمی چی مرتبي برنامه هامی زندگيبرا 

 !انتقام
 داریشب تا صبح ب 
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 .....گاریصبح تا شب س 
 ! خودم پوزخند زدم و قاب عکس مادرم رو بغل کردمبه
 ! با مادرم صبح کنمخوامیامشب رو م! دمی تخت دراز کشرو
 !  قصه هاشادیبا !  خاطره هاشادیبا !  حرفاش ادی با

 ! خوادی رو منای اي امشب همه دلم
 

 !می زندگيمثل همه ! مثل سرم!  شده بودنی سنگچشمام
 ! خواب بلندهی!  خواستیدلم خواب م!  چشمام باز کردمبزور

 ! بود10:30تاز ساعت !  نگاه کردم میبه ساعت گوش!  جام بلند شدماز
 !دم افتاده بود برداشتم و تنم کرنی شرتمو که رو زمیت

 ! دست و صورتم رو شستم، سمت اتاق غزل رفتمیی دستشورفتم
 ! باز کردمدر

 ! خواب بودهنوز
 !  رفتمو موهاش ناز کردمسمتش

 !   تالش مو کنمي داشتنش همه ي برادی که باي روزامروز
 ! مال من باشه؟شهی همي شهی همي براشهی راحت ببوسمش؟ مشهیم!  بزور بغلش نکنمگهی دشهی مشه؟ی مینی خداجون
 ؟یغزل؟غزل _: زدمصداش

 ! جمع کردصورتش
 !دمی رو صورتش کشدستم
 ! پس زددستم

 غزل؟_
  بخوابم ؟يزاریهوم؟چرا نم__:غزل

 االن چه وقته خوابه؟_
 ! ولم کنياه فر _:غزل

 ه؟ی کيجان؟فر _
 ! گهی دییتو _:غزل

 ! داشتطنتی بعد از مدت ها شچشماش
 بهم نمی نبگهید _: صورتش کردم و گفتمکیصورتم نزد!  سمت خودمدمی لباسش رو گرفتم و کشقهی!  کردمی اخم مصنوعهی

 افتاد؟!  هاي فریبگ
 ! جونيافتاد فر _: گفتطنتی شبا
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دستمامو به دو طرف شکمش بردم شروع کردم به !  اشو ول کردمقهی! باشه..  طورنیکه ا _: لبخند بدجنس زدمو گفتمهی
 !قلقلک دادنش

 ! فرهود تروخدا ولم کنم.. فرهود _:به تقال کردن؛ با خنده بلند بلند گفت کرد شروع
 !بگو غلط کردم تا ولت کنم_: خنده گفتم با
 !تروخدا ولم کن!  دارمییبابا االن دستشو! باشه غلط کردم! باشه_:با قهقه گفت 

 ! باشه بزار کمکت کنم _: از قلقک دادنش برداشتم با خنده گفتم دست
 !دوباره نگاهش سرد شد!  کردنگام
 !تونمیخودمم م _:غزل
 ! نگاهش کردمنهی به سدست

 !دی دمیخواه _: زدمپوزخند
 

 ! کرد نتونست از تخت بلند شهي رو از رو خودش برداشت هر کارپتو
 !تونمیبهم دست نزن خودم م _:تاخواستم بهش دست بزنم گفت!  طرف رفتم به

  دختر؟نی غده اچقدر
 ! باشه_

 ! کرد نتونست ازجاش بلند شهيهر کار بازم
 !فرهود_: کم که گذشت صدام زدهی

 بله؟_: نگاهش کردمخشک
 ؟ی بلندم کنشهیم_: نگام کردمظلوم

 !نوچ_
 چال؟_: لحن با بچه گونه گفتبا
 !یتونی میچون خودت گفت_

 ! کنی و خوبایب! تونمی که نميدیخب د _:غزل
 !شهینوچ نم_

! کشهینجمه مارو م! ش کنم.ي. جنجایا! یی اگه من االن نرم دششویدونی جون؟ ميفر _: گفتی مصنوعهی با گرغزل
  نه؟گهی و میدونیم
 ) از جناب خانمی کنمیادی هی(

 ! گرفتخندم
 ! زانوهاش بردم و بلندش کردمری به نشونه تاسف نشون دادم و دستم زيسر
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  باز کردم و نشوندمش ریی دستشودر
 
 !ی توالت فرنگو
 !کارت تموم شد صدام کن _

 !رونی رفتم بیی تکون داد و از دستشويسر
 ! بلند شدنی به زميزی از برخورد چییصدا!  کهومدی اطش ني اصال صدایول!  تختش نشستم و منتظرش شدمرو

 !  رسوندمیی سمت دستشوخودمو
 !چشمامش پر اشک بود! نی غزل خانوم افتاده بود زمبله
 غزل؟ حالت خوبه؟_

 ! ره خوبمآ_:غزل
 !مگه نگفتم کارت تموم شد صدا کن _: بلندش کردمنی رو زماز

 ! دست و صورتم و بشورمخواستمیم_: غزل
 ؟یشست_

  بنظرت تونستم دست و صورتم بشورم؟نی افتادم زمیوقت _: بهم کردي اهی اندرسفنگاه
 !کنمی خب االن کمکت میلیخ_

 !الزم نکرده_:غزل
 !ستمی مهربون نشهی با من لج نکن من همنقدریا! غزل_:با حرص گفتم 

 ؟ی مهربونیلینه که االن خ_: غزل
 !ستمین_: حرص نگاهش کردمبا

 !یستی نیبل _:غزل
 !یباشه خودت خواست _
 ! آب بردمری آب باز کردم آروم سرش رو تو دستام گرفتم و زریش

 ! شده بودسی موهاش خکل
 !م من نذاشترونی بارهی آب بری سرش از زکردی متقال

 ! که به سرفه افتادتا
 !  آب بستمریش
 ! کمرش زدم تا سرفه اش تموم شهبه
 حالت خوبه؟_

 !ی دورغي عادت کردم به خوب بودن هاگهید! آره حالم خوبه_: اش کمتر شدسرفه
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 ! نبوديزی جواب من جز سکوت چیول!  انداخته بودکهیت
 ! تخت گذاشتمشي آوردم و رورونشی بیی دستشواز
 ! تو کمدش حوله برداشتم گذاشتم رو سرشاز
 

 ! کردم به خشک کردن موهاششروع
 ! بودشیشونی اخم خوشگلم رو پهی

 .  مثل اول شده بودی همه چدوباره
 !می سرد شده بوددوباره
 ! برداشتمزی مي رو از روشونه

 ! گذشته دوباره من موهاش شونه کنمادی به خواستمیم
 ! حوصله موهاشو شونه زدمبا

 ! رو برداشتم با حوصله موهاشو شونه زدمهشون
 

 !يخوری سرما مينجوریا! تنت کن _: برداشتم جلوش گرفتمرهنی پهی کارم تموم شد یوقت
 ! رونیبرو ب _: گرفت و گفترهنی حرص پبا
 ؟ی چيبرا_

  لباس عوض کنم؟خوامی مستیمعلوم ن_: غزل
  به تو دارم؟کاریخب عوض کن من چ_

  تو لباس عوض کنم؟ي جلوینی_:غزل
 !دمیمن که همه جاتو د _: زدمیطونی شلبخند

 ! وقته که کردهیلی کار خودشو خفتیآره ذات کث _: پوزخند زد و گفتیول!  غم گرفتنگاهش
 ! لحظه گر گرفتمهی
 فه؟ی به من گفت ذاتم کثنیا

 ! حمله کردن روش افتادمبهش
 من ذاتم خرابه؟ آره؟ _

 ! آرهیآره لعنت_غزل
 !دمیباشه االن ذات خرابو نشونت م_

  لباسش دونه دونهي رفت سمت دکمه هادستم
 ! کردمبازشون
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 ؟یکنی مکاریچ! فرهووووود_:دی کشغیج
 !دمی من ذاتم خرابه؟ منم دارم ذات خرابو نشونت میمگه نگفت_
 !تو رو خدا ولم کن! ستینه نه تو ذاتت خراب ن _: التماس گفتبا

 !دمی کشیپوف
 ی بگی هر چستمی نیمن آدم!  کارات منو حرص ندهنیغزل با ا _:انداختم با اخم گره خورده در گوشش گفتم روش خودم

 !مواظب کارات باش! قبول کنم
 ! ترس نگاهم کردبا
 ! به خودم اومدم از روش بلند شدمی سرفه کسبا

 ! گره خوردهيبا ابرو ها!  بودنجمه
 !شدمی مزاحم نمنی مشغولدونستمیاگه م! صبحونه خانومو آوردم _:نجمه

 ! بعد پوزخند زدو
 !اوردمی خودم ني به روی ولدم،ی شدن غزل رو دسرخ

 ! و باال کنمنیی غزل رو پای هخواستمینم! ي که صبحونه شو آوردي کردیکار خوب_
 

 !زی رو گذاشت رو مینی جلو اومد و سینی با سنجمه
 !  خانوم گذشتهياز وقت دارو ها _: نجمه
 !نیهش بد خودتون بشما
 ! گفتم و رفتي اباشه

 
 ! از رفتن نجمه سمت در رفتم وبستمشبعد
 !حاال لباستو عوض کن _: به  در کردم به غزل گفتمرو

 ! حدس بزنم که به حرفم گوش کردهتونستمی اش مهی از سای نزد ولیحرف
 ! برگشتم بهش نگاه کردمقهی از چند دقبعد

 !  توالت رفتزی از تخت بلند شد و سمت می از رو  به سختکردی مادی شو زییبای بازش زيموها
 ! رو باز کردگهی دي کشوهی شد دی ازش نا امی از کشو رو باز کرد وقتیکی

 ! نکرددای پزی چبازم
 اه فرهود؟ _: در اومدصداش

 جانم؟_: گفتمیجی حالت گبا
 ! شدمیجی گجیگ
 ؟ییخوای ميزیچ_
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 ؟يدیاوهوم کش م_:دی دست به موهاش کشهی
 کش؟_

 !اوهوم_:غزل
 ؟ی چيبرا_

 !  موهامو ببندمخوامیخب م _: غزل
 ! خوبهينجوری همخوادینم_

 !کنهی متمی نه اذییوا_:غزل
 ! دوست دارمينجوریمن ا _

 ؟یچقدر خودخواه_: کرداخم
 ! خودخواهم کردیزندگ! آره خودخواهم _: رفتمجلو

 ! جلوش گذاشتم شروع کردم به لقمه گرفتنزی صبحونه رو مینی گرفتم و رو تخت نشوندمش و سبازوشو
 
 !بخور_

 !خوامینه نم_:غزل
 !ي شدفیضع!  خودیب_

 !خورمیتو برو خودم م.. باشه ت_:غزل
 !ي من صبحونه تو بخوري جلودی شما بارینخ_

 !خوامینم _:غزل
 دی منم که بايهاروش !  از روش دوم استفاده کنمشهی بازم مثله همشمیغزل؟ بخور وگرنه مجبور م_: صداش زدمحرص

  نه؟یخوب بشناس
 ! وقته که خوردمیلی و خشتتیهه آره ن_: زدمپوزخند
 ! بندازه ندارمکهی بهم تی کسنکهی بدونه من طاقت ای بهتر از هرکسدیخودش با! نداختی مکهی تداشت
 ی غلطهی ها؟ من ؟ی خودتو ترش کنی ه؟ی پوزخند بزن؟ي بندازکهی بهم تيخوای می غزل تا کگهیبسه د _: داد زدمسرش

 ه؟ی چي هات براي لجبازگهید! مونمیکردم حاال هم پش
 
  برم؟ ها؟يزاری چرا نمیمونی اگه پش؟یمونی پشیگی م؟یمونیپش_: جاش بلند شد با داد بلند از تر من گفتاز
 
  ها؟ي برییخوایکجا م_: داد گفتمبا

 ؟ی زنیستی دختر نگهی که اگه بفهمن دییجا
 کنن؟یاصال قبولت م!  تو بگوها؟
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 ! بهت نگاهم کردبا
 !درش با شدت بستم!  اومدمرونی از اتاق بخسته

  سمت اتاقم رفتم و لباس عوضتی عصبانبا
 !کردم

  اومدمرونی از ساختمون بو
 ! شدمنی ماشسوار

 ! اومدمرونی طلسم شده بي خونه نی کردم و از احرکت
 ! روشن شد و من گوش سپردم به ضبطظبط

  دوباره منمازب
  دست کممیگرفت 

 ! دور برمي خوردم بدجور از آدم هاضربه
  بودم تنهاشهیهم

  زدم تو درد هامغلتد
  باال رفتمسر
  خوردم چند بارنی که زمنی ابا

 ! شدم بزرگ شدم تو درد هامجی خوردم گگول
  کن نباش فکر فردای تو امروز زندگاما
  ي نباشه فردادیشا

 !می که تنهایی منو توواسه
 !می کن ما که با خدای کن زندگعشق

 !نی نبند به زمدل
 ..نی خدات باش همبا

 ! استوونهی بگن دبزار
 !نی کردن که واست کماونا
   به دو نکن با همهیکی جلو برو

 .. بروری خودتو  بگي هاارزش
 .. بروری خودتو بگراه
 ! چشمامت به آسمون بارون ببارهباز
 ! چشمات امشب خونه دوبارهباز
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 ! چشمامت به آسمون بارون ببارهباز
 ! چشمات امشب خونه دوبارهباز

 ی که هستینی تر از انیسنگ
 ی که بد نی تر بشسرد

   ان روترهی خمردمم
 ی رفتينطوری راه اچرا

  بهتگنی و پرت مچرت
 ستی واسم مهم نیول

  بگن بترکنگنی می چهر
 !ي به خدات تکه کردتو
 ! خنده استشهی لبت همرو
 ! رو نگه داشتمنی بود ماشیمی دفتر عظکی که نزدی پارکي به رورو
 ! آروم شروع کردم به راه رفتني شدم با قدم هاادهی پنی ماشاز
 ! سرد بودیلی هفته بهمن بود هوا خنیاول
 

  خواهدی کوچ مکی فقط یی سرد تنهايهوا
 

 ... قلب من امروزيهوا
 
 ...ستیی سرد تنهايهوا 
  

 ... تو افتادادی من دل
 
 ...ستی دلت خاليچقدر جا 
  

 !دمی کشرونی نخ بهی!  درآوردمبمی از جگاریجعبه س!  پوزخند زدمبازم
 ! که به قلبش خورديری مادرم انداخت و تادی اول منو پک
 ! پدرم انداختیوونگی داغون شدن و دادی دوم منو پک
 ! انداختیی خوبم با داي گذشته ادی سوم منو پک
 ! که به غزل انداختیی زجر ها و عذاب هاادی چهارم منو پک
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 !شدنی پک دو پک بازم تموم نمکی نداشتن و ی ها و خاطره ها تمومادی نیا
 ! شروع شدی از کدونمینم
  خورد؟ری مادرم جلو چشمام تی وقتاز
 ! شدوونهی پدرم به خاطر مرگ مادرم دی وقتاز
 !هیی داری قتل مامان تقصگفتنی  و نجمه مي که  طاهری وقتاز
 ! سرد گذشتمی زندگي سالهانی که بهتری وقتاز
 ! شده بود کار روز و شبمیی که انتقام از دای وقتاز
 ! سرش آوردمیی و هر باالدمی غزل دزدی وقتاز
 به دست من تموم شه اونم با بدست آوردن غزل و دی که شروع شد امروز بای که از هر وقتدونمی قدر منیفقط هم! دونمینم

 !مینگه داشتنش تو زندگ
 

 ! طاقت انتظار ندارمگهی دی ول2 مونده بود تا یلیدرسته خ!  رو برداشتممیگوش
 ! رو گرفتمیمی عظشماره

 ! برداشتی از چند بوق طوالنبعد
 !سالم فرهود جان_
 !سالم_
 ! پسرمیخوب_
 ن؟یبله شما خوب_
  افتاده؟یاتفاق! ممنون_
 ..نه راستش_
 !خب_
 م؟ی از االن برشهی میزوده ول! دونمیم_
 االن چرا؟_
 ! حوصله انتظار ندارمگهی ددونمینم_
  منتظرمت! باشه_
 ! دفترتونمکیمن نزد _
 ! ایباشه ب_
 !فعال_
 ...فعال_
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   پارك شروع به قدم زدن کردمي از تویمی از تماس با عظبعد
 ! به دفترش برسمتا
 امروز ادیبه !چشمم به چندتا کش و تله سر افتاد. فروختی ملی نشسته بود و وسانی زمي که رودمی رو دیرزنی پهی راه يتو

 .... زدمي لبخندادشیبه ! گشتیافتادم که غزل دنبال کش م
  چندن؟نای خانوم ادیببخش: گفتمرزنی به پرو
 تومن2...قابل نداره پسرم: زد و گفتی لبخند مهربونرزنیپ

 !دی کش و تله هارو بدنیلطفا چندتا از ا: کردم و پولو در آوردمبی جي تودست
با .. شده بودمنی ماشکینزد.پولشو دادم و به راه ادامه دادم. گفت و کش و تله هارو داخل مشما گذاشتو بدستم دادي اباشه

درو باز کردمو مشمارو پرت ....نی ماشي توذارمشونیپس م!خندهی حتما بهم منهی تو دستم ببناروی ایمیخودم گفتم اگه عظ
 شدم یمی دفتر عظی جلو و راهی صندليکردم رو

 یمیدر زدمو  وارد شدم با عظ. منتظرتون هستنیمی عظي آقادیی سالم دادو گفت بفرمادنمی با دی دفتر که شدم منشوارد
 ....دست دادم

 ؟! چطوره؟غزل
 وبه تکون دادم خيسرم رو به معنا!گفتمی مدی بایچ.... بهش انداختم ینگاه
 !؟. سرش اومديفرهود چه بال..... مادرت بگو يدرباره : نگام کردو گفتیکم

 !کردمی صورت کردم اصال احساسش رو درك نمي نگاه توهی
 رو باعث مرگ مادرم میی دای سند و مدرکچی بگم بدون هلی وکهی به تونستمیچطور م.... نداشتمی جواببازم

 کنهی بهم نمی کمکچی و هستی که اصال براش قابل قبول ندونستمیم.....دونمیم
 .....کردی درکش نمدیشا......ی داشتم ولی جوابهی نباریا!؟یکنی منکاروی با غزل ايفرهود چرا دار:.....یمیعظ

ون اون  بدتونمی که کنار خودم نگهش دارم  نمکنهی حس از ته وجودم منو وادار مهی..... حس نا آشناهی.....دونمینم:فرهود
 .....بمونم

  لبام اومدي لبخند آشنا روهی بمونه شمی فکر که غزل پنی ابا
 ..... گهی دمی تکون داد و گفت بري زدو سري نگاه کردم لبخندیمی عظبه

 خوامشیچقدر م. که چقدر دوسش دارمدیفهم. خوامی بود که چقدر خاطر غزلو مدهی اونم فهمحتما
 ي کشهاي سوار شه که چشمم به مشمایمی حرکت کردمو سوار شدم و منتظر شدم عظنی به سمت ماشرونی بمی دفتر اومداز

  شده بودری دگهی غزل گرفته بودم افتاد هول شدم که ديکه برا
 با ی که متوجش نشده باشه ولکردمی نگاه کردم و خدا خدا میمی رو باز کردم و مشما رو چپوندم داخلش و به عظداشبرد
 دشونی که ددمی فهم لباش بودي که رويلبخند

 ...... نگاه نکردمیمی به عظروی خجالت تمام وجودمو گرفت صورتم گر گرفته بود و کل مسی چرا ولدونمینم
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 بدست آوردن ي برای طرف ازش متنفرم از طرفهیاز ... بگمدی بایچ! روبرو شممیی چطور با دانکهی در افکارم بودم ااغرق
 .....غزل

 ؟! غزل؟ایقام انت.... برام مهمترنکدومشون
 ....دونمینم
 خودمو خواستمیچطور م.ی چه برسه به حرف زدن با اون لعنتاوردی و خونمو بجوش مزدی هم حالمو بهم میی دادنی فکر دیحت

 !به خاطر غزلم مجبورم. مجبورم یول....کنترل کنم
 دست خودم نبود.... کردی المصب وادارم منی ايتپشا....کردیقلبم وادارم م..... تونمی پس منجامی خاطر اون دختر ابه
  زنگ زدیمیعظ.....می شدادهیپ. و نگه داشتمنی خونه ماشدنی دبا

 تونستمی مدی بایسخت بود ول....ارمی کردم کنترل خودمو بدست بی دادم و سعرونی بنفسمو
 .... از چند لحظه باغبون درو باز کردبعد

 داد و باغبون حی با باغبون حرف زدو براش توضی کمیمیعظ.ه بودم بازم هنگ کردی کردم ولی سعیلی که خنی ابا
 .... کرد داخلونییراهنما

 .... اون خونه گذاشتم دوباره خاطرات گذسته آوار شد سرمي که توپامو
 شاد و گهی دختر که دنی کرده بودم با اکاریچ...کردی مي که شادو خندون باهام بازدمیدی غزل و مکردمی طرف و که نگاه مار

 دور کمرم  که از کردی کوچولوشو حلقه مي که دستایی اون وقتايبرا..... خندهاش تنگ شده بوديچقدر دلم برا....خندون نبود
 ....فتهیپشت دوچرخه ن

 
 خودمو خواستمیچطور م.ی چه برسه به حرف زدن با اون لعنتاوردی و خونمو بجوش مزدی هم حالمو بهم میی دادنی فکر دیحت

 !به خاطر غزلم مجبورم. مجبورم یول....نمکنترل ک
 دست خودم نبود.... کردی المصب وادارم منی ايتپشا....کردیقلبم وادارم م..... تونمی پس منجامی خاطر اون دختر ابه
  زنگ زدیمیعظ.....می شدادهیپ. و نگه داشتمنی خونه ماشدنی دبا

 تونستمی مدی بایسخت بود ول....ارمی کردم کنترل خودمو بدست بی دادم و سعرونی بنفسمو
 .... از چند لحظه باغبون درو باز کردبعد

 داد و باغبون حی با باغبون حرف زدو براش توضی کمیمیعظ. بازم هنگ کرده بودمی کردم ولی سعیلی که خنی ابا
 .... کرد داخلونییراهنما

 .... اون خونه گذاشتم دوباره خاطرات گذشته آوار شد سرمي که توپامو
 شاد و گهی دختر که دنی کرده بودم با اکاریچ...کردی مي که شادو خندون باهام بازدمیدی غزل و مکردمی طرف و که نگاه مهر

 دور کمرم  که از کردی کوچولوشو حلقه مي که دستایی اون وقتايبرا..... خندهاش تنگ شده بوديچقدر دلم برا....خندون نبود
 ....فتهیپشت دوچرخه ن
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 می اون غزل قدگهی خودم دشی از اون موقع که آوردمش پدمشی دوباره دیاز وقت.....طونشی خوشگل شي اون چشماواسه
 ... که سرش آوردميبا اون همه بال... دارم يچه توقعها....هه .نبوده 

 کنمی هر لحظه رو براش جبران مکنمی جبران میول
 
 دمیقول م.... غزلمدمیقول م....
 
ترس و استرس تمام وجودمو گرفته . بود و من پشت سرشستادهی جلو تر از من ایمی عظمیدیون رس ساختمي در ورودبه

 .... سر دخترتون اوردمیی چه بالنکهیا.... خانواده بگمنی به ادی بای چنکهیترس از ا.بود
 .... نکردمیه کوتاي شکنجه اچی اگه بفهمن به دختر پاکشون به دختر مث فرشتشون تجاوز کردم و از هکننی مکاریچ

 استرس جمع شده بود نهمهیقلبم از ا..... دادمی دندونام فشار منی لبمو بي هم قالب کرده بودم و گوشه ي انگشتامو تویعصب
 .....دمیشنی تپششو نميصدا

 هم فشار دادم واقعا تحملش برام ي دندونام رو رونمی رو ببی اون عوضي افهی و قراره قکنهی در و باز ممیی دانکهی فکر ااز
 .... اون نامرددنیتحمل د...سخت بود

 ...  گره خوردی نگاهي در باز شد و نگاهم توباالخره
 ....یی خسته و نگران زن دانگاه
   مادرم افتادمي نگاه هاادی..... ختی ردلم

 ....  شده بود و داغونری پصورتش
 شیاز نگران..... غزل ي از دورحتما

 .... خانوادهنی کردم با اکاریچ.... خواب مادرم افتادمادی
 
 
 !  بگم فقطی چدی بادونستمی نمیی زن دادنی دبا

 ! که نتونم نشناسمشادی نه زی شده بود ولعوض
  شما؟دیببخش_:دیپرس 
 ه؟ی بگم؟ بگم فرهودم؟واکنشش چینی

 !فرهود فرجام! فرهود_
 ال؟یفرهود؟ پسر سه_:دی پرسرتی حبا

 !الیآره پسر سه_: تکون دادمسرمو
 ! باشهکای آمردیاون االن با!  امکان ندارهنینه ا _: به دو طرف تکون دادسرش
  انتظار داشتن برنگردم؟ینی! کای لبمو کج هه آمري گوشه
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 !گهی دگدرهی روز برمهی يبه هر حال مسافر _: لبم گفتمي همون پوزخند روبا
 ! داخلدییبله بفرما _: زد و گفتي استرس لبخندبا
 ! می نگاه کردم و باهم داخل خونه شدیمی عظبه

 ! نبودیی از دايخبر
 !مینی تعارفمون کرد که بشیی دازن

 ! بگمدی بای که چدونستمی نمینی! زدمی نمی حرفمینشست
 ! ندارنفی مساعد تشري خانم آقادیببخش _:یمیعظ
 ! االنست که برگردهیول! رفته به شرکتش سر بزنه! نه _:یی دازن
 م؟ی منتظرشون باشنجایاشکال نداره ما ا _: تکون دادي سریمیعظ
 !نینه راحت باش _:یی دازن
 ! کردي تشکریمیعظ
 !ارمیمن برم براتون قهوه ب _: گفت یی دازن

 ! از طرف ما باشه به سمت آشپزخونه رفتی منتظر حرفنکهی بدون او
 !دمی کشیپوف

 ! هر لحظه عذاب آور بودلحظه
 !يری دخترشو ازش بگییخوای و منشیبی که بعد از سالها می باشی سخته مخصوصا اگه منتظر کسیلی بودن خمنتظر

 !  قهوه داخل هال شد قهوه ها رو بهمون تعارف کردینی سهی با یی دازن
 
 !  خودش هم نشستو
 ! قهوه ام لب زدمبه

 !وخب فرهود جان از خودت بگ _:یی دازن
 ! گفتن ندارمي برایحرف_

 !  نزدی نگام کرد و حرففقط
 ! مرد وارد خونه شدهی خونه باز شد و در

 ! باال کردمو نگاهش کردمسرمو
 !دهی خمي شده و کمردهی سفي مرد با موهاهی

  بود؟ییدا...  مردنی اینی شدی نمباورم
 !چقدر همه عوض شده بودن!  مقصر قتل مادرم بودي من؟ مردییدا

 !می از جامون بلند شدیی و زن دایمی عظمنو
 ! يخوش اومد! زمیعز _:یی دازن
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 !زمی عزیمرس _: زد و گفتي زنش لبخندبه
 ! به ما نگاه کردبعد
  شما؟دیببخش _
   آقانی جان امانیپ_:ییزن دا 

 !با تعجب به من نگاه کرد! خواهر زاده ات! فرهوده _: به من کرد و ادامه دادرو
 ! از نفرتم نگاهش کردم پري من با چشماو

 ! اومدجلوم
 ؟ي تو فرهود؟ی منيالیت تو پسر سه _:ییدا

 ؟ي تو بود که به کشتنش داديالیسه
 ! نگاهش کردمیشگی نزدم فقط با همون نگاه همیحرف
 ! واسه خودتي شدي مردگهی پسر؟ ديچقدر عوض شد _:و در گوشم گفت.  اومد بغلم کردجلو
 ! بمونهی باقدی نه حس من بایول!  داشتم و نفرتمو فراموش کردمیب که تو بغلش بود احساس خواالن

 !! آوردمرونی از بغلش بخودمو
 !می شروع کنشهیم _: کردمیمی به عظرو

 بله_:میعظ
 می حرف بزندی مساعد بايآقا _: کردیی دارو
 البته _: با تعجب نگاهش کرد و گفتییدا
 می تعارفش نشستبا
 
 ؟ی بزنی حرفییخوایخب فرهود جان نم _: با لبخند کج و کوله گفتییدا

 !   بهش نگاه کردم بهفقط
 ! اش نگاه کردمقهی کناره شقي شده دهی سفي موهابه
 !  صورت پر چروکشبه
 ! غم گرفته اشي چشم هابه

 ! نبودي خبرشی از نفرت چند لحظه پچرا
 !  شدهيماشاهللا آقا فرهود واسه خودش مرد_:یی دازن
 ! گذشته10به هر حال !  گهیبله د _:ییدا

 ؟ی کنی آقا رو معرفنی اییخوایفرهود جان نم _: دوباره گفتیی نزدم که داحرف
 

 ! کردم و اشاره کردم که شروع کنهیمی به عظینگاه
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 ! آقا فرهودلی ام وکیمیمن عظ! کنمی میبا اجازه اتون من خودمو معرف _:یمیعظ
 !خوشبختم _: گرفتیمی عظي دستش رو جلوییدا

 ! طورنیمنم هم _: دستت دادنباهم
  اومده؟شی پیخب مشکل _:ییدا

 !بله _:یمیعظ
 جان ییخب دا!  باهاش حرف بزنمدمی حاال که بعد مدت ها فرهودم رو دخوامی بعد مي باشه براستی مهم نادیاگه ز _:ییدا

 ؟یکنی مکاری چ؟يکردی مکاری چ؟ي همه مدت کجا بودنیتو ا!از خودت بگو 
  بابات چه خبر؟از
 میدست سکوت طوالن! با نفرت نگاهش کردم!  اومدادمی رفت دوباره ادمی که از هوی بابام نفرتم برگشت انگار ي آورادی با

 !می باهاتون داری کار مهمیمی عظي هست منو آقانکارای ايوقت برا _:برداشتم 
 !باشه من در خدمتون هستم_:ییدا
 ..من اومدم بگم که_
  ؟ی بگیچ_: ییدا
 ..خب _: من من گفتمبا

 ! برام کنهي کارکی نگاه کرم بلکه اون یمی به عظناچارا
  بگم ؟ي بگم؟ چجوری خدا االن چيوا!  تکون داد به طرف مخالف سرش
 مش؟ی بگم که دزدي منه؟ چجوري ماه که خونه 3 بگم دخترون االن يچجور

  بگم؟نشی دزدي برایلی دلچه
   افتاده؟یفرهود؟ اتفاق_: صدام زدییدا
 بله_
 ! پسریکنی نگرانم ميدار! خب بگو_:ییدا
  بگم؟يخب چجور_
 !ی که راحتيهر جور_:ییدا
 ..غز.. راستش_

 ؟ی دخترم چ؟ی غزل چ؟یچ _: گفتی با هولیی دازن
  منهشیغزل پ_
 ؟ آره؟ ي کرددای توئه؟ حتما تو پشهی پ؟یچ_: از رو مبل بلند شد جلوم اومدهوی ییدا

 ! تکون دادمی منفي به نشونه سرمو
 ! شمی مجی توئه؟ دارم گشهی چطور پشده؟ی غزل چ؟یپس چ _:ییدا
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 ! دمیغزل رو من دزد_
 !دی پرییو رنگ از صورت دا!  بلند شد یی زن داغیج
 !کردمی نشست ومن نگاهش منی زانو رو زمبا
 بردمی ته دلم داشتم لذت ماز
 ! اصال امکان ندارهيزی چنی نه نه همچ؟ي تو دختر من دزد؟يتو غزل دزد.. ت _: ییدا...
 !کنمی رو فراموش می ناخودگاه همه چفتمیدست خودم نبود هر وقت به اون چشما نگاه م!  چشماش نگاه نکردمتو
 ! چرادونمینم

 سرکار يوغه برا بگو که همش دریگی دروغ ميبگو که دار! بگو فرهود_: تر اومد شونه هام تو دستاش گرفت تکونم دادجلو
 ! گذاشتنمونه

 !ی بزن لعنتحرف
 ! نزدمی بازم حرفنیی انداختم  پاسرم

  کرده بود؟ ها؟کارتی ؟ ها؟ مگه دخترم چي رو کردنکاری ای چيبرا _: ام گرفت و بلندم کرد و داد زدقهی
 .. من بلند ترهيبه داد زدن باشه صدا.. بسته صداتو باال نبر باال _: به جوش اومدخونم

 چرا؟ _: پر از غمش نگام کردي چشمابا
 !یتو مادرمو ازم گرفت_
  رو؟الیمادرتو؟ سه_: بهت گفتبا
 ... منويالیمامان سه.. آره مامانمو_
 ..یول_:ییدا
 ن؟یزنی خودتونو به اون راه مییخوای می تا ک؟ی چیول_
  کرده بودم؟کاری مگه من چ؟یگی مي داریکدوم راه؟ چ _:ییدا
 !یتو مادرمو کشت _
  من؟ من مادرتو کشتم؟یچ _: ییدا

  من خواهرمو کشتم؟منننننننننننننن؟
 !ی تو کشتیآره لعنت_
 خفه شوووووو! خفه شو فرهود_:ییدا
 ! منو نابود کردی قاتل که زندگهی! ی قاتلهیتو ! شمی وقت خفه نمچیه! شمیخفه نم_

 ...فرهود گوش کن_یی دازن
 !ومدمی ننجای گذشته ايادآوری يمن برا!  گوش کنمخوامی نمیینه زن دا_
 ! نگاه کردمیمی عظبه
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 _:صداش زدم! ییمات منو دا!  بودمات
 ؟یمی عظيآقا    

  ؟یمی عظيآقا_: متوجه نشد دوباره صداش زدمانگار
 بله؟_: بهت گفتبا
 ن؟ی شروع کننیخواینم_
 رو؟یچ _: دی تعجب پرسبا

 !گهی دمی اومدنجای که تا ايزیبه خاطر چ _: گفتمکالفه
 !کنمیآها بله االن شروع م_: گفترونی اون حالت اومد بزا

 ...پس زود_
 ! تکون داديسر
 ؟ دخترم کجاس؟ یزنی چرا از دخترم حرف نم؟یزنی چه خبره؟ چرا حرف نمنجایفرهود ا _: گفتیمی به عظتی اهمی بییدا

 ؟يکردی مکاری باهاش چی چند ماه داشتنیتو ا
 !کردمی میباهاش زندگ! یچیه_
   فرهود؟ی چینی نی ا؟يکردی می باهاش زندگی داشته؟یمنظورت چ _:ییدا

 ؟ي سر دخترم آوردیی بالچه
 ! رفتمیمی توجه به سواالش سمت عظیب

 دختر گهی غزل دکردیبرگه که معلوم م.  بود ی پزشک قانونيآها برگه !  درآوردبشی از جيبرگه ا!  باز کردفی کیمیعظ
 ستین

 ! گرفتمیی داي رو جلوبرگه
 ... دختر شمادهی برگه نشون منیا _
 ؟یدختر من چ_: تعجب نگام کرد و منتظر نگاهم کردبا
 !دختر شما زنه_
 ؟ي کردکاری تو چ؟یچ _: داد گفتبا

 ! امو گرفتقهی دوباره
 ! م جدا کردمقهی گرفتم و از دستاشو

 ! ستمی نمونی اصال پشیول!  منهریآره تقص _
 ! بودممونی پشمی چینی بودم عمونی بود پشدورغ

 !  تو گونه ام جمع شده باعث شد صورتمو اونور کنمیسوزش 
 ! خوردمدهی قاتل مادرم کشی دوسش داشتم ولیلی خي بار از مردنی اوليبرا!  خوردمدهی بار کشنی اوليبرا
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 ! خون گرفته اش کردمي به چشماینگاه
 !  مشتش جمع کرد و به صورتم زدباز
 نکاری با من و دخترم ایچطور تونست! ی آشغالیلیخ _:ییدا
 
 ! فرهودزارمی زندت نم؟ی کنرو
 ! بود افتاد و شکستزی رو مي هاوانی لي و همه زی دستاش هولم که افتادم رو مبا

 !خوردمی دست و پاش کتک مری زينجوری همداشتم
 ! دادمی تاوان مداشتم

 ! که سر غزل  آوردمیی بالهايهمه !  تاوانآره
 ! رفت و اونو ازم جدا کردیی سمت دایمی بود که عظیی داي دست و پاهاریز گذشت و من هنوز گهی دکمی

 !هیکاف.  مساعديآقا _:یمیعظ
 ! که سرش داد زدیمی دوباره داشت بهم حمله که عظتی اهمی بیی دایول
 ! کننتی کارتون شکانی ازتون بخاطر اتوننی مشونیا!  لطفانیآروم باش_
 ؟ییییپس من چ _: دی کشادی فرییدا

  کنم؟تی ازش شکاتونمی نممن
  کنم؟ ها؟تی ازش شکاتونمی و بهش تجاوز کرد نمدی مردك دخترمو دزدنی ایمن

 !دیکشی مغی و جزدی فقط هق میی دازن
 ده؟ی که فرهود دخترتون دزدنی ثابت کننیخوای با کدوم مدرك میول! نی کنتی شکانیتونیبله م_

 !کنهی رو ثابت می همه چنیا _: برداشت رو برداشت و گفتی پزشک قانونبرگه
 ! دختر من بهش تجاوز شدهکنهی ثابت منیا
  تجاوزیفهمیم

 !!نیکنی خراب مروی کاراتون همه چنی شما با ایول! فهممیآره م_:یمیعظ
 !ظاهرا دخترم خراب شده!  من دخترمهی محترم همه چيآقا _:  اومد و گفتیمی عظي جلوییدا

 !هغزل من پاک!  ساکت باش_: داد زدم سرش
 گوشه من شده غزل گری تا به حال دختر من جیغزل تو؟ از ک! دمیجان؟ نشن _: با تعجب برگشت و گوششو نشون دادییدا

 تو؟
 ! کلمه خراب شدکیاز همون موقع که غزل تو با _
 !خفه شو پسر_:ییدا

 !هیکاف! ونیآقا_:یمیعظ
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 !نیفتی خودتون تو دردسر منیری سخت بگادی مساعد اگه زيآقا _:یی کرد به دارو
 !فهممیمنظورتون نم_:ییدا

 ! نی بدتی به عقد غزل و فرهود رضادی راحت بگم شما بانیبزار_: یمیعظ
 ! بلند شدیی داد دايصدا

   خراب کنم؟ی چي دخترمو برای زندگن؟یگی منی داری چنیفهمی مچی ه؟یچ _:ییدا
 !نیخری خودتون دخترتون ميصل آبرو در انیکی دخترتون خراب نمینه نه  شما زندگ_:یمیعظ
 از ماجرا با خبر شه لطمه به خونواده اتون ی اگه کسنیدونیم _: بودیمی عظي حرف هاي نزد منتظر  ادامه ی حرفییدا
 دن؟ی همه اعتبارتون از دست منیدونی مچی هخوره؟یم
 ! سرش اومدهیی کجاست و چه بالدونمیمهم دخترمه که نم! ستی حرفاتون برام مهم ننی کدوم اچیه_:ییدا

 !حال دخترتون خوبه _: یمیعظ
 !ادی با مسئله کنار نمای زودنی اون به اشناسمیمن دخترمو م.. نه امکان نداره_:ییدا

 !نیری درست بگمی البته اگه شما تصمادیکنار م _: گفتیمی عظی ولومدهی کنار نمیدونستی که میمی عظمنو
  دخترم؟ی خراب کردن زندگه؟ی درست چمیتصم_:ییدا

 !شهی خراب نمشیچندبار بگم؟زندگ _:یمیعظ
 ! سمت اومد و دستمو گرفت و بلندم کردیمیعظ

 ! بود پاك کنمختهی که رو صورتم ری دستمال بهم داد که خونهی
 !فشی برداشت و گذاشت تو کی پزشک قانونبرگه

درسته دخترتون به سن ! نیبهتره فکرتون بکن _: گفت ییا دم رفتن برگشت و به دی ولمی بررونی کرد که از خونه بکمکم
 بدون اجازتون عقد کنن پس خوب ی هست که بشه غزل و فرهود حتيادی زی قانوني به هرحال راه های ولدهی نرسیقانون

 !نیفکرتانو کن
 !نیری بگی درستمیبهتر تصم!  شمارمه منتظر تماسون هستمنمیا_: کتش کارتوشو درآورد طرفش گرفتبی جاز
 !.می رفترونی از خونه بمی باشی منتظر حرفنکهی بدون او
 

 !امی برونی بیی دستش رو کمرم گرفت و کمک کرد از عمارت دایمیعظ
 ! ی کنی رانندگیتونی حال نمنی رو بده ، با انتی ماشچیسو _: گفتیمی که عظمی شدنمی ماشکینزد
 ! درآوردم و سمتش گرفتمبمی رو از جچیسو
 !نمی بشنی ماشی گرفت و کمکم کرد رو صندلچیسو

 ! سوار شدخودشم
 ! حرکت کرد انگار تو فکر بودری کرد و تاخمی به صورت زخمینگاه
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 ! از رو چهرهش حال شو درك کردشدی بود که نمیی مرد از اون آدمانیا
 !قهی عمیلی درمونگاه زخمت خمی بردیبا _: اومد و گفترونی بعد از فکر بیکم

 ! خوبمستینه الزم ن _: شباهت به پوزخند نبود زدمی که بيلبخند
 ! ممکن ورم کنهشهی نمينجورینه پسر ا_:یمیعظ
 ! نزدمیحرف

  به محبت داره؟نقدری چرا انیا
 ! فقط لبخندم بودشی همه مهربوننی اجواب

 فرهود؟_:دی راه پرسيتو
 بله؟_

  مادرتو کشته؟تیی که دایتو از کجا مطمئن _:یمیعظ
 !دونستمیم نجوابشو

 ! چون مثل قبل مطمئن نبودمدیشا
 از انبار یی صدا هاهی!  روز از مدرسه اومد خونههی!  سالم بود16 مادرمو از دست دادم فقط یمن وقت... من _: کردمنگاهش

 ! ومدیخونه مون م
!  شدمهوشی از پشت زد به سرم و من بیکیتو خواستم برم تو انبار !  مادرمه غی جي انبار شدم که متوجه شدم که صداکینزد
 !نطوریپدرمم هم!  به هوش اومدم مادرم باال سرم نبودیوقت

 ! نجمه باال سرم بودفقط
 نجمه؟ _: برگشت سمتمرتی حبا
 ش؟یشناسیم! بله _

 !آره خدمتکار فرجام بزرگ_: شدرهی به جلوش خمتفکر
 ...خب ؟ ادامه بده_: سمتم گفتبرگشت

 مامانم؟_: گفتمدمشی سرم د باالیوقت_: دادمادامه
اون موقع فقط دنبال مقصر ! حالم بد! باورم نشد! گفت کشته شد! مرد _: تمام گفتیرحمی و با بنیی انداخت پاسرش

 ! بود چرا مادرمو کشتیبرام مهم نبود ک! گذشتمیم
 ! کنم بکشمشداشی پخواستی مفقط

 !  برگشت سمتمرتی حبا
 ! بکنمخواستمی منکاروی من ای ولشدی نمباورش
 خوب چی نبود داغون بودم به هشمی مادرم پیوقت _: شدم و ادامه دادمرهی کردم، به رهگذره ها خنی ماشي شهی سمت شسرمو

 !. بودی کدیاز پرس! فکر نکردم
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 !تیی داگفت
 شد؟ی باورش میک!  مادرمو، خواهرشو کشتهمی زندگي من مساعد بزرگ الگوییدا!  سخت بودباورش
 ! بابام گفت کار اونهنکهی باورم نشد تا ااولش
 ؟يدی هم پرسلشیدل_: گفتمتفکر

 !راثیگفتن سر ارث م! آره_: تکون دادميسر
 ! دورغ با ساختهشوی زندگشهیمثل هم! شهی دورغ گفته مثل همیهمش دروغه اون فرزام لعنت _: زد يپورخند

 ؟یچ_: تعجب برگشتم سمتشبا
 !ي متوجه شدری دمیلیخ!  زودیلیخ!  فرهود ي قضاوت کرد زودیلیخ_: زد گفتي پر مهرلبخند

 !شمیمتوجه حرفاتون نم_: نگاهش کردمجیگ
 ی همه چخوامیم _: گذاشت گفتزمی مي پرونده قتل مادرت پدرت روی وقتشیده سال پ_: غم گرفته گفتي صداهی با

 ... دوستالیگفتم مگه سه!  تعجب کردمیلیاولش خ! و پرونده بسته شه! بدون دردسر حل شه 
 .خانوم_: وسط حرفشدمیپر
 ؟یچ_:دی تعجب پرسبا
 ! خانومهالیس_
 ...مگه بخاطر عشقش اونو! یبش گفتم مگه زنت دوست نداشت!  خانومالیبله  سه_: بودنم زدیرتی همه غنی لبخند به اهی
 !یاونو چ_: طاقت گفتمیب
 فتمی با بردار زنم تو مشکل بخوامی نمیم ولچرا دوسش دار_:اون گفت ! یچیه_: سکوت کرد تو صورتم نگاه کردکمی

 !ارمیمن سر از حرفاتون در نم_
 ... زودهیلیخ..  از گذشته حرف زدن االن زودهادهیوقت ز! ادهیفرهود وقت ز! دونمیم_
 ن؟یدی محی قصه نصفه توضهی زوده؟ چرا ی چيبرا_

 !  رو برات بگم از اول تا آخرشی به موقعش همه چدمیقول م_:یمیغظ
 ن؟یگیچرا االن نم_
 !گفتم که زوده_
 !باشه_
 فرهود؟! می درمونگاهي هاکی نزدگهید_
 بله ؟_
 ؟ی به نجمه نزنی درباره اتفاقات امروز حرفيدیقول م_
 چرا؟_
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 جادو گر به تمام هی زن نیا! خود نجمه داستانها داره..  حال االن توي توستی نری تاثی که بي مهره اس تو بازهیچون اونم _
 ... رو نابود کنه و همه رو با خودش به باتالق بکشونهی اومده همه چایمعناس انگار بدن

 !برام گنگ بود! دمیفهمی از حرفاش نمیچیه
 ! قصه نا تموم برام گنگ بودنیا

  بفهممروی همه چخواستی مدلم
 ... چه زود تر بهترهر
 ...فهممی مو

 غزل
 !حالم خوب نبود!  دادمهی تکواری دبه
 ! شده بودمرهی ساعت خي عقربه هابه

 !دمیکشیانتظار م!  بودممنتظر
 !ي آزادانتظار

 ! شباهت به قفس بود به سر ببرمی زندون که بنی تو ادی بای تا کدونستمینم
 ! تنگ شده بوددلم

 ! شده بودم از زن بودنخسته
 ! دختر بودنم تنگ شده بودي روز هاي برادلم
 ! آغوش گرم بابام تنگ شده بوديا بردلم
 ! پر نوازش مادرم تنگ شده بودي دستاي برادلم
 ! خواهرم تنگ شده بودي غرغر هاي برای حتدلم

 ! لبخند تلخ رو لبم نقش بستهی ادشونی با
 !خواستشونی مدلم
 ..خواستمی اشونو مهمه
 ... شونووهمه

 !شدی تموم مکاش
 !شدی بودنم تموم می زنداني زود تر روز هاکاش
 ! مثل منشدی فرهود هم خسته مکاش
 !ی از زندانبانشدیخسته م!.ی همه خودخواهنی از اشدی مخسته
 ! قاتل خواهر خودش باشهتونهی که پدر من نمدیفهمی از انتقام کاش مشدی مخسته
 ... ترمگناهی بي بازنی من از همه تو ادمیفهمی مکاش
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  زود تموم بشه و من زود تر خالص شمی کاش همه چيا
 !کردنی درد مپام

 ؟ی کنيچکاری هی که نتونی جا باشهی!  سختهیلیخ!  ام از گچ خسته شده بودچارهی بنیا
  نه از خانوارونی بي بری بتوننه
 
 ؟يری بگي ات خبرده

 ! برمدی بامن
 ! هنوز پاکمی شرافت زن شدم ولیبرم بگم ب!  که بگم که من پاکمبرم

 ! کردهری که چنده ماهه که تو گلوم گییحرفا!  برم همه حرفامو بزنمخوامیم
  اش رو تو دست گرفتریدستگ!  بلند شدمو سمت در بسته رفتمی جام به سختاز

 !انگار حکم من ابد بود! شهیمثل هم!  بودقفل
 ! هنوز زنده هستممن

 ! بستهشهیپشت در هم! کشمی منفس
 .. زنداننی اي گوشه هی..  نجایهم
 .. یستی و نی هستانی مییجا
 ..  دلی بی انتظار زندانبانبه

 ... قلب مهربانشی دلش را سنگ نشان دهد ولدی که شایزندانبان
 .کندی آروم شود دلش را پر از مهر میوقت
 مت؟ی آرام شدن به چه قیول
  خراب کردن من؟متی قبه
  پدرم؟ي نابودمتی قبه
  گلوم؟یشگی بغض هممتی قبه
 !کنمی محی را تصمیوزخند به خودم زدم و حرفا پهی
 !  که مهربان است؟ مسخره استی دلیب

 ! ندارد چطور قلب دارد؟ تازه قلب اش مهربان باشدی دلی مسخره اس کسبله
 ! گفتم مسخره استهه
 ! سرم باال گرفترهی تو دستگدی چرخش کلبا

 !  شدهیچی باند پيبا سر! ی بود صورت زخمفرهود
 ! شدهينجوریچرا ا!  بودشدهیچ

 ! نگرانش بودمانگار
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 ... که منوي مردنگران
 !فرهود؟ حالت خوبه_: گذشته شدم و گفتمالیخیب

  کوچولو؟يباور کنم نگرانم شد _: زد و گفتی تلخلبخند
 !  نهای ی باور کنسیبرام مهم ن _: گفتمتی اهمیب

 !نیی سرش انداخت پاناراحت
 ؟ي روز افتادنی چرا به ا؟ینگفت_

  لباسم رو درآرم؟یکنیکمکم م! ادهی حرفا زنی ايوقت برا _: لبخند زدبهم
 ها؟_: تعجب گفتمبا
 !ارمیکمکم کن لباس رو در ب! لباسم_: گفتفی ضعي صدابا
 چرا؟_

 !گرمه _:فرهود
 ! شدم و کتک شو از تنش آوردمدهی که سمت کششدی چدونمینم
 !زی گذاشتمش رو مو

 ! نگاهم کردمنتظر
 ه؟یچ_

 !ی دکمه هامو باز کنشهیم_: نگام کردمظلوم
 ؟یییییییچ _: داد گفتمبا

 دکمه هامو باز ای زود باش زود باش بشده؟ی چکننی فک مهی بق؟یزنیچرا داد م!  شیه_: آوردشینی اشاره شو جلو بانگشت
 !کن
   زمستون تو چطور سردته؟يمگه پرستارتم؟ بعدم تو سرما_
 

 !ی مني بگم بله شما پرستار کوچولودیودنت باام خب درباره پرستار ب_:فرهود
 ! تنمه گرمهونی تنت می وقتتونی زمي سرمانی ايآره تو _: نوزاش گرانه رو گونه ام گذاشتدستش

 ! کردم گر  گرفتماحساس
  امو گرفتقهی ازش جدا کردم که خودم

 ! چشماش به دکمه هاش اشاره کردبا
 ! بوددهی فای نگاهش کردم که بعاجزانه

  شروع کردم به باز کردندی کشیپووف
 ! هاشدکمه
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 ! شده بود همون فرهودباز
 .. ی فرهود خودخواه از خود راضهمون
 زارمی که من از بیهمون

 ..اریممنون حاال درش ب_: صورت خندون گفتبا
  کمربندت؟ری زکردی مکاریپس من چ! یکنی چقدر خودتو لوس مي تو مشت لگد خوردگهیاه بسه د _:دمی پووف کشبازم

 ! رفترونی صورت قرمز شده نگام کرد با حرص از اتاق ببا
 !کشمی نازشو مامی فکر کرده می پسره از خود راضششششیا!  بدرك اه
 !   کردمواری نگاه به ساعت  رو دهی!  حال به هم زنشیا

16:30  
 ! لب نزده بودمیچی هو من به جز صبحونه که به زور فرهود خورده بود! از وقت ناهار گذشته بود !  بود

 !ارمی از عزا دربی دلهی برم آشپزخونه نکهی کار انی که در اتاق بازه بهترحاال
 ! پرنده پرواز کردمنی اومدم سمت آشپزخونه عنیی از پاعی اومدم سررونی اتاق باز

 !نداختی مکهی تکردی اخم و تخم می شکر نجمه تو آشپزخونه نبود وگرنه با کلخدارو
 ! همواره شده بودي در حال شستن ظرفاي هم سن خودم باشه با لباس خدمتکارخوردی دختر که بهش مهی

 ! کردمي اسرفه
 ن؟یخوای ميزیبله خانم چ _: برگشت و لبخند زدسمت
 ! خونه مهربان بودنی  بود که تو ای تنها آدمدیشا!  اش زدمی به مهربانيلبخند

 ... کمیمن !  زهیام چ_
 ! نگام کردیسوال

 ! هست که من بخورميزی گشنمه چیلیخ!  نخوردمشتری لقمه بهیراستش من صبحونه _
 !نییبفرما! ارمیبله خانوم االن براتون م _: صورت خندونش نگام کردبا
 ! که  فکر فرهود اومد تو سرمشدی چدونمی نمهوی
  خورده ؟يزی چینی
 د؟یببخش _:دمی دخترك پرساز

 بله؟_: سمتمبرگشتم
 اده؟یغذا ز_
 !بله_
 !امی تا من برم بزی زحمت دو تا بشقاب بریپس ب_

 !چشم خانوم_:نیی انداخت پاسرش
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 !امیمن رفتم االن م!  بالیچشمت ب_
 ! سمت اتاق فرهود رفتمعیسر

 !  باز بودهی نمدرش
 !دمی نشنی جوابی زدم ولدر

 !ومدی از در نیی در زدم بازم صدادوباره
  شدم بدون اجازه برم تو اتاقشمجبور

 (:  ) اوهو چه با ادب شدم( 
 ! بوددهی رو تخت دراز کشرهنی پبدون

 آوردم که با ی دست خودم نبود تنها شانسرمی چشم ازشون بگتونستی اش رفت نمکهی چشمم سمت شکمه شش تناخودگاه
 !زنمی مدشی بود من تو اتاقشم و دارم ددمیآرنج دستش رو صورتش گذاشته بود و نفه

 ! تو اتاقمادی بیفک نکنم اجازه داده باشم کس _: حضورمو حس کرده بود که گفتانگار
 غزل؟: گفترتی من تو اتاقش باشم با حشدیباورش نم!  ندادم که دستش از صورتش برداشت و نگام کردجوابش

 ...ام خب_
 ! نگام کردیپرسش

 .. ناهار بخورمخواستمی منییراستش پا _
 ؟ي نخورده بودتا االن نهار_: وسط حرفمدیپر
 !اوهوم_
 چرا اونوقت؟ _: اخم گفتبا
 !رونی بامی که از در بسته بستمی ازم؟ روح ني داريچه انتظار_

 !یگفتیخب م _: زد و گفتي خنده اتک
 تری از نجمه می چنی که عیدونیبعد م!  غذا بخورمیی تنهاادیراستش من خوشم نم_
 

 ! سم
 ؟ی چنیع_: کردخنده

 حاال؟_
 ؟ییخوای میخب حاال از من چ_
 .. باهمنیی پاییای بشهیم_
 ؟یباهم چ_
 م؟ینهار بخور_
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 !نه _: زد و گفتی بد جنسلبخند
 چال؟ _: گفتمناراحت
 !ییخوای ميزی بود که ازم چي بارنیآخه اول_: زد و گفتلبخند

 ؟يدی برام انجام مخوامی ميزی بار ازت چنی اوليحاال که برا_
 !میآره بر _: مهربون زدلبخند

 می بپوش بری چهیزود باش ! یمرس _: ذوق گفتمبا
 !  و دستش دور کمر حلقه کرددی پوششرتی تهی عیسر
 ! البته پسرعمه! شهی چقدر زود پسر خاله ماه

 !امای بغلت کنم نمياگه نذار _: دستش رو بردارم که در گوشم گفت خواستم
 ... پروربچه
 می سمت آشپزخونه رفتباهم

 
 : غزل

 ! کردمی توجه نمزدی که پشتم بود و صدام مي و به فرهودومدمی منیی به مغزم فشار آورده بود تند تند  از پله ها پایگرسنگ
 !رفتمی راه معی انقدر سري گچ گرفته چجوري پانی با ادمیفهمی نماصال
 !ود از پشت بازومو گرفت و مانع افتادنم شد که دست فرهوفتمی بکی نزدومدمی منیی پایکی هول بودم پله ها رو دوتا انقدر

 ! سمت خودش و برم گردوند سمت خودشدتمی کشرومندشی ني دستابا
 ! صورتش شده بودکی نزدصورتم

 ! شدمرهی اخم هاش خبه
 شد؟ی اخم ها جذاب منی قدر با اچه
 !با توام غزل_
 ها؟_
 !ی هولنقدری چرا اگمیم_
 !دمیفهمی از حرفاش نمیچی بودم و هجیگ
 ؟یچ_

 ! گشنمهیلی دختر که منم خمیبر!  عقل و از سرت پروندهیگرسنگ:  کردی جذابي خنده
 . فقط نگاه سرگردونم بودجوابم
 !دی سفت چسببازومو

 ! ول کن دستمو درد اومدي فرییآ_
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 !ي به من نگو فرگمی بار هزارم مي برانیغزل ا _: گفتکوشندی منیی که من به سمت پانطوری همفرهود
 !دوست دارم_

 ؟يا؟ دوست دار_ پله نگه ام داشت وسط
 !اوهوم_: و باال کردنیی و پاسرش
 .. غذنفرگمیبه توام م.  یاوک_: فرهود

  غذنفر؟یچ_: حرص نگاهش کردمبا
 ! کردخی که غذا میغظنفر جان بر! زمیآره عز_: فرهود

 ! سالمم با پاش لگد زدم که آخش دراومدي اون پابا
  گلم؟يندازیاوه غظنفر جان چرا جفتک م_:فرهود

  فرهودوووووددددددددد به نگو غظنفر _:دمی کشغیج
 !دوست دارم_:فرهود

 !یکنیغلط م _:دمی کشغی تر از قبل جبلند
 !کشنی نمادیدختر ها فر! سیه _: آوردنشی ببي جلودستشو

 گمشووو_
 ! کرد و زودتر از من به آشپزخونه رفتي مستانه اي خنده
 پرور پسره
 ! رو داشتیلی خییخدا

 ! اومدم و خودمو به آشپزخونه رسوندمنیی لنگون از پله پاي پاهابا
 ! من شروع به خوردن کردننیدی فرهود نشسته بودن و دآقا

 !  کردمیشیا
 !نمی که بهش گفته بودم برامون غذا بکشه ، اشاره کرد که کمک کنه بشي به دخترفرهود

 ! آقا االن فکر من افتادنن؟یی پاامی بي آدم مالحظه کار تو خودت چرا کمک نکردآخه
 !می بشنی صندلي کمکم کرد رودختره

 
 !یآخجوووون ماکارون!  بشقاب روبه روم نگاه کردمبه
 !چنگال برداشتم شروع به خوردن کردم!  هوس کرده بودمیلیخ

 ...  چه خوش مزهاوم
 .کردی من نگاه مداشت به!  به فرهود افتادنگام

 ! تو نگاه هم افتاده بودنگامون
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 ؟ي شدریس _: زدمپوزخند
 ها؟_:دی پرسباتعجب

 ؟يرشدی سگمیم_
  ؟یاز چ_: نگام کردجیگ
 ؟ي شدریاز نگاه کردمم س_

  من؟یک _: داده گفتی بود چه سوتدهی فهمانگار
 ..پ ن پ عم_
 !ممکن بود ناراحت شه! مادر فرهود!  عمه ام افتادم ادی خواستم حرفمو  بدم تا
 ..یول!  آزار دادهیلی مدت منو خنی ابا
 ! کنمتشی اذادی دلم نمیول
 ! وقتهیدر هر حال فقط گفتم که حواست باشه تموم نشم _

 ! به نگاه پر تعجبم بهمون کرد و خودشو مثال مشغول کارش کرددختره
 ! شامم بمونهي که براخورمی مي جورهی! نترس_: گوشم آوردکی سرش نزدفرهود

 ! به تنم رعشه افتادهوی که شدی چدونمینم
 .. اسم شامدنی شناز
 ... افتادم کهی شبادی

 ... کهی انتقامیقربان!  شدمی من قربانکه
 ! راجبش فکر کنمخوامی نمیحت

 ! خورده ام کردممهی به ظرف نینگاه
 !ور شد اشتهام کی ام بود ولگرسنه

 خانوم؟ _: دختره که سرش به کارش گرم گفتمرو
 بله خانوم؟ _: سمتمبرگشت

  برم اتاقم؟ی کمکم کنشهیم_
 )رفتی و باال منیی خودش پاشی پقهیحاال انگار نه انگار که چند دق(

 !البته _:دختره
 ! ي نخورديزی تو که چیول _:فرهود

 ! شدمریس_: گفتمسرد
 .. بلند شمی جلو اومد کمک کرد که از رو صندلدختره

 .دمی فرهود شنيصدا
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 ! بچه آدم غذاتو بخورنی عنیغزل بش_:فرهود

 !رمیگفتم که س_
 ! ندارهدارینازت خر!  خودتو لوس نکن یالک _:فرهود
  داشت؟داری که همه احساسمو کشت خری من جز اون شبهی حرفش زدم چنی به ايپوزخند
 ! که خشمش دو برابر شهنهی بود اون پورخند منو ببی کاففرهود

 !.سوزهی سمت راستم مي چرا احساس کردم گونه دونمینم
 ! زدنیلی آقا فرهود بهم سآره

 !ی به من پوزخند نزنگهی ديری بگادی زدم که نویا _:فرهود
 !.نمشی تار ببشدنی چشمم اومدن باعث مي که جلوییاشکا

 !لطفا من ببر اتاقم _: به دختره کرد و با بغض گفتمرو
 ! آوردرونی با ترحم نگام کرد دستم گرفتو منو از آشپزخونه بدختره

 ! طاقت نداشتم اونجا باشمگهید
 ! میدی کمک دختره به اتاقم رسبا
 !دمی کمکش رو تخت دراز کشبا

  دختر؟هیاسمت چ _: که گفتمدیکشی پتو رو روم مداشت
 !ترگل خانوم _: زديلبخند

 !یچه اسم قشنگ_
 ! خانومیمرس _:ترگل

 ترگل؟_: زدمصداش
 بله خانوم؟ _:ترگل

  خانوم؟ی به من نگگهی دشهیم_
 ! بگم خانومیپس چ_:ترگل

 !بگو غزل_
 !کشنیآقا منو م!  نه خانومییوا_:ترگل

 
 ... آقا بفهمهزارمینه نگران نباش نم_
 ..آخه_
 ! که گفتمنیهم!  آخه اما ندارهگهید_
 ..چشم غزل... چشم خا_
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 ! شدنی انیآفر_
 !  زديلبخند

 !می باشی خوبي دوستامیتونیما م _: گفتمهی  الکدونستمی که خودمم می خوشحالبا
 ..با اجازه خا _: فقط خجل لبخند زدترگل

 !فعال غزل_
 ! بعد رفتو

 ! به من کمک کنهیلی ختونهی ماون
 

 ! رو بالش گذاشتمسرمو
 ! گذشته بودخوردمی داشتم با فرهود غذا منیی پای ساعت از وقتچند

 ! حوصله نداشتماصال
 ! برگردممی عادی من بشه و من بتونم به زندگالیخیانقد که فرهود ب!  ساعت ها زود جلو برن خوادی مدلم
 ! هام ساخته بودمای خودم با روی زندگمن
 ! خراب کردروی همه چی وسط زندگشییهوی مرد با اوندن نی ای کرده بود وليزی برنامه رمی زندگي هر لحظه يبرا

 !شدی نمالمیخی بودم از دستش چرا بجی و گخسته
 !رمی از بابات انتقام بگخواستمی مگهی نممگه
  انتقامشو نگرفته؟مگه
  جبران کنه؟خوادی و ممونهی نگفته  پشمگه
 شد؟ی چپس
 ست؟ی تو نگاه و رفتارش نیمونی پشچرا
 کنه؟ی جبران کنه داره بدترش منکهی اي بجاچرا
 ! خانوادمشهی برم پزارهی به قولش عمل نکرد؟ چرا نمچرا
 ! در اتاقم باعث شد سرمو از رو بالش بلند کنميصدا

 ! که فرهوددمی افتاده بود فهمنی زمي که روي اهی سااز
 ! پرور باشهتونهی آدم مهی چقدر

 نه؟ی داغون شدنمو ببخوادی اومده؟ می چيبرا
 ! مث خودشیکی شمی مگهی نه من دیول

 . نی ببحاال
 !دمی شنصداشو
 غزل؟_:فرهود
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 ......_من
 ؟یغزل_:فرهود

 ..._من
 موش کوچولو با من قهره؟ _:فرهود

 ! بازم جوابم سکوت بودو
 !نمی صورتشو ببتونستمی بهش بود و نمپشتم

 ... بکشم کنار و برگردم سمتشعی موهام رفت باعث شد سرمو سري که الی دستاحساس
 ؟یکنی مکاری چيدار _: گفتمي تندبا
 ...خب _: برخورد جا خورداز
  ؟يدیفهم!  ی به من دست بزني حق ندار؟یخب که چ_

 رو چه حساب؟_: مث من گفتی کرد و با لحنیاخم
 ! تو به تنم بخورهفی کثيدوست ندارم دست ها_
 !دمی نشونت مفه؟ی من کثيحاال دست ها _: شونه هامو تو دستش گرفت و فشار دادتی عصبانبا

 ! رو تخت دستش سمت کمربندش رفتانداختتم
 ! تنم به لرزش افتاده بوديهمه ! دمیترس
 ! افتاده بودی اون شب لعنتادی بازم

 
 ! گفتمی با چه جرئتدونمی نمیول
  ؟ی بازم دستت سمت کمربندت رفته؟یچ_
 ؟ی منو بزنخورمی تا ميریدوباره بگ ییخوایم
  هوم کدومش؟؟ي تمومتو انجام بدمهی که نه؟ کار نای

 ؟ي شدينطوریغزل تو چرا ا _: نگام کردناباور
 ... که انقدتو
 !رسمی نماتی تو سنگ دلي که باشم به پای من هر چ؟یانقد چ_

 ؟یزنی حرف و منیمن من سنگ دلم؟ چرا ا_فرهود
 ی مرس؟ي منو به قصد کشت و زدی ممنون که گرفت؟ي کردمی زندوننجای بگم؟ بگم که ممنون که منو چند ماهه ایپس چ_

 ... که بهم تی مرس؟ییکه منو از خانواده ام دزد
 ! ساکت شدمدمیز که رس.و.ا.ج. تبه
 !نکهی چه برسه با اکردی اسمشم حالمو بد میحت
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 ر؟ی دنقدری چرا ایول! نمی رو تو نگاهش ببیمونی پشیاالن تازه تونستم به خوب! کردی نگام مفرهود
 !کنمی دلم من که گفتم جبران مزیعز! غزل خانوم_:فرهود

 ...  جبران کردنونی انمیبی پس چرا من نم؟یکنیجبران؟ جبران م_
 ! وسط حرفشدمی خواست حرف بزنه پرتا
 ؟ی جبران کنییخوایم_

 ! آره تکون دادي به نشونه سرشو
 ! خانوادهمشی منو برگردون پی جبران کنییخوایپس اگه م! باشه _
 ! اخم نگام کردبا
مگه !  پدر ومادرمشی پي تهران منو ببرمی برگشتی از اولم قرار بود که وقت؟یکنی نگام منی چرا همچه؟یچ _: گفتمي تندبا
 نه؟ی اریغ

 !برمتیم! ستی ننی ارینه غ _فرهود
 ! ناراحتای خوشحالم دونستمینم!  لحظه نفسم گرفتهیکه  شدی چدونمینم

 ! بند اومده بودنفسم
 !نجاستی ای مشکلهی یول _فرهود

 ؟یچ_
 
  افتاده؟ي االن نگاه به چه حال و روزی سالم بود ولمی دزدی دخترشونو می که من وقتنجاستیمشکل ا _
 ! گچ گرفته و سر وضع نامناسبم اشاره کردي پابه
 ! چون حال و روز االنم بخاطره شماستی موضع حرف بزننی اي درباره دی نبایکیمگه حال و روزم چشه؟ بدم شما _

 تیی بش بگه داستی نیکی( کنه؟ی نمی که روبه رو مو ببرم از گلگي دخترنی ایی من به دایدرسته ول_: زدي خسته البخند
 )واال به خدا.  خود داردي کردن که جایگلگ! کنهی خفت مارهی بری اگه تو رو تنها گي جورنیهم
 .. کهستی ني رسم امانت دارنی من؟ خب آخه اي دختره خوش برو رونهی اون دختر مو بلند من؟ انهی مروت ای بگهینم

 !گردونمی من برت مییای از وضع در بی تو اگه بتونزمی جان عزغزل
 !نی دادادی قول ها زنیشما از ا_
 ! قولهگهی قول دنینه نه ا_
 ! بهت اعتماد ندارمگهیمن د_
  ی دستم بکشنه چطور دلم اومد بزنمت؟ ببخش خانومیاله _: که زده بود رو نوازش کردیی دستش رو گونه امو جابا

 !دمی تکون دادم و خوابالیخی هامو بشونه
 !دی کردم کنارم دراز کشحس
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 ! نخوابنجایا_: حرص گفتمبا
 !یکنیتقال هم نم! خوابمی منه هرجا هم که بخوام مي خونه نجایا _: پشت بغلم کرداز

 ! ری بخشب
  با حرص دندون هامو رو هم فشار دادم و چشمامو بستمو
 

 . بسته بودچشمام
 .دادی با دستاش داشت صورتمو قلقلک ميڪي انگار

 .  نه نوازش بودیول
 هاش صورتمو یلی روزا آقا فرهود با سنی انکهی بخاطر ادی چم شده که فرق نوازش و قلقلک فراموش کردم ، شادونمینم

 .کنهینوازش م
 ! گونه هام شدههی دست باعث سرخيحس کردم گرما. زننی از سرخ کردن گونه هام نمی دستا حرفنی ایول

 . بابام افتادمادی ناخودگاه
 ...  دستانی اشهی مینی

 ! بابام باشهيدستا
  حرفا؟نیغرورو ا اون؟ کوه رهیگی از تصورش هم خندم می فرهوده؟ حتنکنه

 . شباهت به پورخند نبود زدمی لبخند که بهی فرهوده نکهی فکر ابا
 . چشمامو باز کنمخوامی اگه فرهوده نمنه

 ! فک کنه خوابمبزار
 . زنگ خوردشی از صورتم برنداشته بود که گوشدنی دست از دست کشهنوز

 الو _: جواب دادعی رو از صورتم برداشت و سردستاش
 

 !یمی عظيسالم آقا_:فرهود
 )به تو چه؟( گه؟ی دهی کیمیعظ
 

 ن؟ی داشتيکار.. من خوبم_:فرهود
 )  |: گهی دستیحتما ن( کنه؟ ی احوال پرسستی نبلد
 

 ...خب_:فرهود
 ... :)  به جمالتخب
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 )ترسو( بکشم نی بود از ترس هکی بلند شد که نزدکمی فرهود يصدا
  قبول کرد؟؟یچ _:فرهود

 
 !يآخه چجور! شهیباورم نم _: انگار خوشحال باشه گفتفرهود

. 
 ؟یچه شرط_: صداش کلفت شدهوی
. 
  عاقالنه اس؟نی بعد طالقش بدم؟ ارمی شدم؟ زن بگوونهیمگه د_: گفتتی عصبانبا
. 
 تو سرشه؟ اون به من تجاوز کرده حاال که ی چای طالقش بده؟ خداره؟ی زن بگخوادیزن؟ فرهود م. دی لحظه نفسم برهی

 گه؟ی دیکی بره با خوادی کرده مشیخوش
 ی چستمی نی دختر معمولهی گهی که دی منفی تکلی ولدم؟ی داره؟ چرا من دارم بهش واکنش نشون می به من چه ربطاصال

 شه؟یم
 ! حالم بدهدونستمی فقط مدونمینم

 !  قطع کردی خدافظهی باشه گفت و بعد با یه بود که با کالفگ تموم نشدیمی عظاروی مکالمه اش با اون هنوز
 .  کنهکاری چخوادی بفهمم فرهود مدی بامن

 .رهی تورو از من بگی کسزارمیاون موقع نم! یشیبالخره مال من م_:دمی دم گوشم شنصداشو
 .شمی مجی دارم کم کم گگهید! گهی می داره چنی اایخدا

 غزل؟:  بعد صدام زدکمی
 . زدمي باشم خودمو به کردهی که نشنانگار

 غزل خانوم؟ _: صدام زد دوباره
 .دمی دطونشوی شيچهره !  چشمام باز کردمآروم

 . ریصبح بخ. به به ساعت خواب _:فرهود
 . نگاهش کردمفقط

 .پاشو! یپاشو خانوم _:فرهود
  بردیی بعد با گرفتن شونه هام بلندم کرد و سمت دستشوو
 

 ..شروع کرد به شستن صورتش صورتم.  تحمل کنم تونستمیحرکاتمو نم و ومدی خوابم مهنوز
 ! شست و با حوله خشک کردصورتمو

 !می صبحونه بخورمیبهتره بر_:فرهود
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 ! آوردتمرونی بیی از دستشودی دستم کشو
 .می اومدرونی اتاقم باز
 ! زانو گرفت و بلندم کردمری که فرهود از پشت زمیای بنیی از پله پاخواستمیم
 ؟یکنی مکاری چيآ فرهود دار_

 چه عجب خانوم زبون باز کردن؟_:دی خندفرهود
 !نیبذارم زم_:نیی انداختم پاسرمو
 ؟يری و باال منیی پات پانیچقدر با ا. نوچ_:فرهود

 . بزنمی نتونستم حرفگهید 
 !می و سمت آشپزخونه رفتمی اومدنیی پله پااز

 !و نجمه هم باال سرشون بود!  بودنزی مدنی مشغول چگهی و چندتا خدمتکاره دترگل
   چشه؟گهی دنیا!  به فرهود کرد و روشو برگردونی اخمدی منو فرهود تو اون وضع دی وقتنجمه
 .نمی بشی و کمک کرد رو صندلنی گذاشتتم زمفرهود

 .  خودش هم کنارم نشستو
 ! گفتری جلو اومد و بهم صبح بخترگل
 !ی بگریبهتره ظهر بخ _: زد و گفتي پوزخندنجمه

 . انداخته بود و باعث شد که کالفه شمکهیت
  فرهود خان؟دنی خوب خوابشبید _: رو به فرهود کردنجمه

 
 !  گفتن حرفش سرخ شدمبا

 !نجمه _: هشدار دهنده گفت فرهود
 ! نجمه چشم غره بهش رفتو

 !ي شدفی ضعزمیبخور عز_: لقمه گرفت و دستم دادهی فرهود
 ! لقمه گرفتم بهش کردم ويزی تشکر آملبخند
 ! و معذب شمنیی سرم بندازم پاشدی و باعث مکردمی نگاه فرهود و نجمه رو حس مینیسنگ

 ! از خوردن صبحونه امو خوردم که نجمه فرهود صدا زدکمی
  فرهود؟_:نجمه
 بله؟ _:فرهود
 ! کارت دارمایبا من ب_: نجمه
 !امیبزار صبحونه ام تموم شد م _: نگاه بم کرد و گفتفرهود
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 ! فقط صبحونه خوردنت تموم شهیمطمئن _: گفتهی با کنانجمه
  ه؟ی چنکارای منظورش از انیا

 !امیاالن م _: و گفتدی کشی پووففرهود
 !تو اتاقم منتظرتم_: که گفت رفتی مرونی زد و داشت از آشپزخونه بي لبخند تندنجمه

 !  رفتو
 !ادی زن خوشم نمنی از انکهی الی دلدونستمینم!  فرستادمرونی بنفسمو
 !امیصبحونه اتو کامل بخور تا من ب_: بوسه کوتاه زدهی مو یشونی پفرهود

 . ازم باشه رفتی بدون منتظره حرفو
 ! کار کردن ترگل چشم دوختمبه
  داره؟کاری نجمه باهاش چینی

 .ارمی دوتا سر دربنی اي از کارادی باگهی بهم می حسهی!  استرس داشتمی ولدونمینم
 ! رفتمرونی جام بلند شدم و از آشپزخونه باز
 
 ! از پله ها باال رفتم و خودمو به اتاق نجمه رسوندمی سختبه
 ! باز بودمهی اتاق ندر
 ! فرهود و نجمه مکالمه گوش کردمبه

 ؟یکنی مکاری چيتو دار! فرهود  _:نجمه
 کنم؟ی مکاریچ_:فرهود
 !دهی می چه معننکارتیا _:نجمه
 ! نزدی حرففرهود

  ختره قاتل مادرته؟ مگه قرار نبود از نی انگار که ايفراموش کرد! يزاری دختره منی اي به الالی لی قدر لنیچرا ا_: مهنج
  نکنه ه؟يری دختره انتقام بگنیا

 
 !ي رو فراموش کردشگاههی آساي که باباتو که گوشه هی چند وقتی تو حت؟ي رو فراموش کردی چمه

 ؟یکنی فکرو منیچرا ا! فراموش نکردم! نه_: محکم گفتفرهود
 !یکنی رو فراموش می همه چي دختره دارنی شدن به اکی فکرو نکنم؟ تو با نزدنیچرا ا_: گفتی با کالفگنجمه
 !کنمی فراموش نمگمیم _: گفتتی با عصبانفرهود
 ! ی لعنتیکنی ميد دار _:نجمه
 ! کنمیخواهش م!  بحثو تمومش کننیا! نجمه _:فرهود
  تو سرته؟یفقط بگو چ! کنمیباشه تمومش م _:نجمه
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 ! غزل رو عقد کنمخوامیمن م _:فرهود
 ؟ي امکان داشته باشه؟ چجورتونهی نمنیعقد؟ نه ا!  چه خبرهنجایا!  خداییوا

 مگه شهر هرته؟! ی عقدش کن؟ی بکنییخوای می چه غلط؟یچ_: داد نجمه بلند شديصدا
 ...من _:فرهود
 ؟یتو چ_:نجمه
 من:فرهود
 !یبه بابات رفت! نیآفر! ی باهوشیلی پسر تو خنیآفر!  تو سرتهی چدمیآهان حاال فهم_: فکر کرد و گفتکمی نجمه
 ! نگاهش کردجی گفرهود
 ...هی فکر خوبنیآفر!! ی دختره همش به خودش و پدرش صدمه بزننی با عقد اییخوایتو م: نجمه

 ! منتظره ادامه حرفشون باشمنتونستم
 !  کنهنکاری با من اتونهیفرهود نم!  نهنه

 !دمی به اتاقم رسوندم  رو تختم دراز کشخودمو
 ؟ي چجوریول!  بهونه برم و فرار کنمنی از ادی زود تر بای حساب من هرچنی ابا
 
 . شده بودم که متوجه حضور فرهود تو اتاق نشده بودمرهی گچ گرفته ام خي پابه
 ؟ییخوای میچ _: نگاه نکردم سرد گفتمهشب

 چته غزل ؟_: برخوردم تعجب کرداز
 !یچیه_: زدم و گفتمپوزخند
 ! هستتیچرا اتفاقا تو طور _: و از رو تخت بلندم کرد و نشوند رو تختدی کشدستمو

 .. شوالمیخی بستی نگمیم_: گفتمباحرص
 !شمی نمالتمیخیهست و ب _:فرهود

 .  حرص رومو ازش گرفتمبا
 !ی نگام کندی بازنمی باهات حرف میوقت _: نگاهش کنم و اون چونه مو گرفت سمت خودش گفتخواستمینم
 !  نفرت نگاهش کردمبا

 ه؟ی چنکاراتی الیدل _: دادادامه
 ..فقط!  یچیگفتم که ه_
 ؟ی ؟ فقط چیچ_: طاقت گفتیب
 داری هر روز که از خواب بخوامینم!  صداتو بشنومخوادیدلم نم!  م حست کنم هر لحظه کنارخوادیفقط دلم نم _: تنفر گفتم با
 !نمی نحستو ببافهی قشمیم
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 ! تموم شدن حرفام با دهن باز نگام کردبا
  بسنجمتی عصبانزانی که به صورتم خوردم باعث شد مي ادهی اش باد کرد و کششهی چشماش قرمز شدن ، رگ کنار شقهوی
! 

 !دستمو رو سوزش صورتم گذاشتم تخت افتادم، و گوشه
  بهت بدهکارم شدم نه؟يزی چهیانگار  _:دمی دادش رو شنيصدا
 !ي بدهکارلمیخ! يآره بدهکار_: از خودش داد زدمبدتر

 اونوقت چرا؟ _: گفتي بلندي صدابا
! يتو منو زد! يتو منو کتک زد! يچون تو بهم تجاوز کرد! ي کرداهیچون تو روزگارمو س_: ستادمی شدم و رو به روش وابلند

  چرا؟يدیحاال فهم! يتو منو از خانواده ام جدا کرد
! ستمی نمونی شد اصال هم پشنطوریحاال که ا! خوب کردم! آره من کردم _:شدی و باال منیی اش پانهی سي حرص قفسه با

 !ه نهمگ! گهی ددادی پس مي جورهی رو که خورده بود رو ي.ه. تاوان گدیپدرت بالخره با
 من از جون يبابا ! یفهمی فرهود؟ چرا نمیفهمی من مادرتو نکشته چرااااااا نمي چون بابادادی پس مدینه نبا! نههه_: زدمداد

 ! بفهمممنووویبفهم ا!  دوست دارهشتریشم خواهرشو ب
 !  آوردی بال رو سرش نمنینه دورغه اگه دوس داشت ا _: از من داد زدبدتر

 
 
 فرهود؟_

 ها؟ _:فرهود
  من قاتل مادره توئه؟ي که بابای مطمئننقدری از کجا ای بهم بگشهیم _
 !گنیچون همه م _: تخت نشست و دوتا دستش رو موهاش فرو کردرو
  رو که همه ان؟یینای ام ادهی وقت من ندچی که هنی کن؟ی همه کنی بدونم اتونمیم_

 ... بابامی و حتينجمه ، طاهر _:فرهود
 قت؟ی دنبال حقي بري نکردی وقت سعچیه _: زدميپوزخند
 ! معلوم بودقتیچون حق! نه_:فرهود

 ؟ی چیعنی_
 ؟ی چیعنی یچ_:فرهود

  معلوم بود؟ي چجورقتی حقنکهیمنظورم ا_
 !گهی ديجوری _فرهود؛

 ؟يخب چجور_
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 موضع هر لحظه نی سر اخوادیچون دلم نم!  نکششی رو پي بحث تکرارنی اگهیلطفا د! اه بسه غزل_: کالفه گفتفرهود
 ! خراب کنممونوی زندگي روز هانیهر موقع بهتر

 مون؟یزندگ _: دهن باز گفتمبا
 ! پاهاش نشوندي و رودی زد و دستمو کشيلبخند

 !مونیزندگ! زمیآره عز_: دستاش گونه امو نوازش کردبا
 !کنمی نمیمن که با تو زندگ_

 !یکنی می من زندگي  تو خونهنجای ایوقت! چرا اتفاقا _:دمی خونسردشو شنيصدا
  کنم؟یمگه من خواستم باهات زندگ_

 ..ینه تو نخواست_:دی تو موهام کشدست
 !خوامی وقتم نمچیه _: وسط حرفشدمیپر

 ! موهام متوقف موندي رودستش
 !دهی برام کشي چه نقشه ادونمی که من مدونستی که نماون
 ..فعال!  کنههی که پاتو معانارمیامروز دکتر م!  کار دارمیی برم جادیمن با _: بلند کرد و مجبورم کرد رو تخت دراز بکشممنو

 ! رفتو
 !ي برنگردگهی که ديبر_: لبم زمزمه کردمریز
 
 
 ! اومدمرونی تخت بلند شدم و از اتاق باز

 ! نرفته بودرونی هنوز از خونه بفرهود
 !زدی با ترگل حرف مداشت

 .دمی شنی مصداشونو
 ! حواست بهش باشه! و راحته انگار فقط با تنیا _:فرهود
 ..چشم آقا_: انداخت وگفتنیی سرش رو پاترگل
 !دنی انجام مهی کارا رو بقهیفقط مواظبش باش بق!  کنمی تکرار نمگهید _:فرهود
 ! کرد و رفتی خدافظي ای باز چشم گفت و فرهود با لحن راضترگل
 !شمی راحت منی از دست ایک!  ای خداپوف

 !ستی راحت نالشی خودشم خي تو خونه یحت
 !ینیبی حاال مشهی من از دست تو می مراقب باعث راحتنی همیدونی و کج کردم ، هه آقا فرهود نملبم

 ترگل؟_: زدمصداش
 !بله خانوم_: سمتم و با لبخند گفتبرگشت
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 ? نیی پاامی از پله ها بیکنیکمکم م!  زدم و گفتمی مصنوعلبخند
 !البته _: زد و گفتيلبخند

 !می اومدنیی بهم رسوند و دست گرفتم ،  کمکم کرد پاخودشو
 ؟ي قرض بدي بهم داريتو دار! ترگل من لباس گرم ندارم_

 ن؟یخوای می چي برایبله خانوم ول_: تکون دادسرشو
 ! پشت عمارت قدم بزنماطی برم تو حخوامیراستش هوا سرده م_

 ....  پاهاتوننیاما خانوم با ا _: ترگل
 من خوبم _: وسط حرفشدمیپر

  سرد حتما سرماي هوانی تو ایباشه ول_:ترگل
 !نیخوریم
 دم؟ی رو ندرونی چند وقته که رنگ بیدونیم! دنی باور کن خسته شدم از دراز کشی ولدونمیم_

 .. آقیول_:ترگل
 !کنمیخواهش م_: گفتمی وسط حرفش و با چهره معصومدمیپر

 ! گفت و سمت اتاقش رفتباشه
 ! کنمیمو عمل نقشه ادیبا
  بتونم خودمو نجات بدمدیبا
 

   ژاکت که دستش بود طرفم اومدهی با ترگل
  بهش زدم کمکم کرد بپوشمشيزی تشکرو آملبخند

 .  رفتمرونی در عمارت باز
  هوا سوز داشت.  داشتی قشنگیی نماچه
 . برف شده بودمدنی بارالیخی وقته بیلی خی ولخواستی برف مدلم

 ... يِزیی پاشتری زمستون هاش بتهران
 خواستــی خودمو مي خونه دلم

 خواسـتـی خودمو مي خـونه اطی قدم زدن تو حدلـم
 خــواستـی پر نوازش مــادرمو مي دست هادلــم

 خواستـی آغوش گرمِ پدرمو مدلم
 خواستــی نگاهِ نــفرت بار خــواهرمـو می حتدلــم

 مـیاری پنهان کردنـ خواسته هامــون آنهارا به زبون بي به جاشدی وقتا می بعضی کـاشو
 .خوامی مگه من صدبار نگفتم پـدر و مـادرمو میول
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  کرد؟کاری آقا فرهور چیول
  با دورغا هاش سرگرمم کردهمش

 ... عقدم کنهخوادی مدمی فهمآخــرم
 .. و بعد کتکم زد و بعد بهمدی که منو دزديمرد

  کنهـ عقــدمخوادی تجاوز کرد مبهــم
 ...رهی کنه کـه انتقام بگعقدم
 .. خون مادرشانتقام

 .. که به دست پدرم آلوده نشدهیخون
 ا؟یخدا
  ـدم؟ی مروی تاوان چدارم

 ؟ی کمکم کنشهیم
 ؟ي نجاتم بدشهیم

  دارم، کمکم کـــــنازی بهت نمن
 .. در آوردالی ترگل منو از فـکر و خيصدا

 !نینی بشقی تو آالچمی بهتره برنی راه برنیتونی گچ گرفته نمي پانیخانم با ا _:ترگل
 !می رفتقی گفتم به سمت آالچباشه

 . خودش سرپا موندی ولنمی کمک کرد بشترگل
 ؟ینیشیچرا نم_: تعجب نگاهش کردمبا

 !اجازه ندارم_:نیی انداخت پاسرشو
 خواد؟ی مگه نشستن هم اجازه م؟ی چیعنیوا _

 .بله خانوم –:ترگل
 !ي بدحی توضشتری بشهیم:  گفتممتفکر

 
 به دی از ما باال تره باالستی ونی که مهمان ایهرک.  خونه استنی اي جز قانون هانیا –: گرفته اش گفتنیی همون سر پابا

 ستمیاحترامش وا
  حرمسرا است؟نجایمگه ا–: زدمپوزخند
  قانونِ  مسخره رو باب کرده؟نی ایک–: نداز که ادامه دادمجوابمو
 !خانم –:ترگـل

 ه؟ی خانم کخانم؟–
 ..شونهــی دست اری امور زي خونه است و همه نیخانم ا. نجمه خانم –:ترگـل
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 .هه خانم: زدمپوزخند
  اون؟چرا–

 که مربوط به خونه باشه ارو به خانم ی اسن عمارت ان و آقا چون بهشون اعتماد داره هر چیِمی خدمتکار قدشونیا_:ترگـل
 !واگذار کرده

 .می با هم حرف بزننی قانون مسخره شو بشنی االیخی االن بایب_: لبم گفتميگوشه  همون پوزخند که با
 ..اما_:ترگل

 !نیبش _: گفتممحکم
 . گفت و کنارم نشستیچشم
 میمن آدم تنها! دونمینم _: بهش زدم يلبخند

 !ی زود به دلم نشستیلی تو خیول! شمی زود جور نمی هر آدمبا
 . زدي غم گرفته البخند

  ؟ي عمارت درآوردنی سن کمت سر از انی که با ادهی چشی بگییخوای نمقیخب رف_
 .  غم گرفتچهرش

 
 ! زدمي ترگل؟ حرف بديچرا ناراحت شد_: به گونه اش بردم و نوازشش کردمدستمو
 . گذشته ام افتادمادیراستش ! نه خانم _: زدی پر بغضلبخند

 . بودهيگذشته ات؟مگه گذشته ات چجور_
 .ی شتی اذخوامینم..  نگوییخوایاگه نم: گفتم من من کرد و کمی

 ! نه خانوم_:ترگل
 . گمیم _: مکث کرد ادامه دادی کمبا

 . کردم و به حرفاش گوش کردمنگاهش
 . سالم که بود پدرم مادرمو ترك کرد10 _: گرفته گفتنیی سر پابا

 . اومدی زن پدرم از من خوشش نمیول!  کنمی کردم که با پدرم زندگي هرکاراولش
 .. پدرم نتونست سرپرستم شهنی همبخاطر

 . همش حواسش بهم بودیول
 . نشدي و ترك کردن و ازشون خبررانی  پدرم و زنش ای اش باال سرم بود تو دوازده سالگهی دوسال ساتا

 .. نهایزنده اس ! کنهی مکاریچ!  کجاستدونمینم! دمشی که ندچندساله
 

 ! زنهی دلم براش داره پر پر مدی گرفت من که چند ماه پدرمو نددلم
 !دهی کشی چچارهیب
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 .ومدی مرد با مادرم خونه مهیهر شب !  داشتيدی جدي رفتار هایمادرم بعد چند مدت _: دادادامه

 ... رفتم اتاق مادرمو اون و مرده باهمی برم مادرم صدا کنم  وقتخواستمی شب تب کرده بودم مکی
 . ادامه بده که فکش منقبض شدخواستیم

 ؟يشدیترگل؟ ترگل دختر؟ چ _: زدمصداش
 !  بزنحرف

 ! حرف بزنهتونستینم
 . دیلرزی اش مچونه

 !   کنمکاری چدی بادونستمینم
 ! تویه:  که تو باغ بود رو صدا  زدمیی از خدمت کارایکی

  افتاده؟یبله خانوم اتفاق _: سمتو و با عجله طرفم اومدبرگشت
 !اریبرو براش آب ب! ستیحال ترگل خوب ن! آره _: گفتمتند

  ارمیاالن قرص شو م! شهی مي جورنی اشهیاون هم_: باشه گفتافتادهی نيدی که اتفاق جدانگار
 .  رفتو

 .  تموم شده آروم باشیهمه چ! ترگل _: و بغل کردمدیلرزی که میترگل
 !  اومدری کار با تاخخدمت
 .  رو ازش گرفتمقرص
 .ص رو گذاشتم تو دهانش منقبض شده اش رو بزور باز کردم و قرفک

 . که گذشت حالش بهتر شدکمی
 !ي بریتونیم _: به خدمت کاره کردمرو

 !  نازك کرد و رفتی پشت چشمدختره
 
  ترگل؟یاالن خوب _:کمرشو نوازش کردم 

  آره... آ_: و تند تکون دادسرش
 ..خداروشکر _: و گفتمدمی راحت کشنفس
 !  نزدمیحرف

 . حالش بد بشهخواستمینم
 ! حالم بد شددمی مادرمو تو اون وضع دیوقت _: خودش ادامه دادیول
 ! بودممارستانی چند روز تو بتا

 ..اونم ده روزه!  بودنغهیص!  دورغ گفته بودیول!  قانعم کرده بود که با اون مرد عقد کردهمادرم
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 .. سپرددونستمی اسمشم نمیتمنو به اون مرد ح!  رفترونی از خونه بدی خري مرخص شدم مادرم برامارستانی از بیوقت
 ...دمیترسی با اون میی تنهامن

 ا.. او _: بغض گفتبا
 

 ... به منون
 ..آروم باش آروم باش_: تو بغلم و نوازشش کردمدیپر
 

 اون مرد ي به جادی صحنه رو دنی ادی رسدی از خریمادرم وقت! یاونم تو دوازده سالگ! خانم اون مرد به منم تجاوز کرد_:ترگل
 !گفت من اون ازش گرفتم! به من گفت خراب! منو سرزنش کرد! بزنه منو زد

 ! کنهنکاروی مادر با دخترش اهیچطور امکان داشت !  وا مونده بوددهنم
 ! کنهیمنو سپرد به اون تا منو تنب!  دائم اون مرد شدي غهیمادرم بعد از اون ماجرا ص _:ترگل

 ! زن فروختهی مرد منو به اون
 !کردنی می تا  بزرگ اونجا زندگکی کوچيدختر ها!  زن خونه فساد داشتاون

 !فروختنی مواد مدی سال براش با15 دوازده تا يدخترا!  بود نی خونه اش اقانون
 !کردنی می خود فروشدی سال هم با18 تا 16 از
 !دادنیاونارو به زنه م! شون نبود هودي برااوردنی که بدست میی پوالکردنی که براش کار میی کدوم از اون دختراچیه

 ! اونجا بودمی سالگ16 تا من
 شروع کنم و خودمو دی رو باگهی دی شم اون زن اومد تو اتاقم و گفت از فردا زندگی سالگ16 وارد نکهی شب قبل از اکی

 ! آماده کنمي هر کاريبرا
 ! کردمهی تا خود صبح گرردمی حرفش داشتم منی ادنی شنبا

 ! سالم شد16 یوقت
 ! و درو روم قفل کردنی زمری زن که اسمش ملوك بود منو برد زصبح
 !ی بهتره تا شب خودتو آماده کنگفت

 !. غمای دنهی بعد من بودم و
 !اوردمی باز شد داشتم از خوشحال بال در منی زمری در زی وقتظهر

 !  نجمه خانم باشن اوندن تو اتاقگهی زن دهی و ملوك
 . عمارت آوردنی و به ادیمنو از ملوك خر! برندازم کرد و ازم خوشش اومد کمی خانم نجمه

 ! بودمجی حرفاش گاز
 

  ماجرا داره؟نی به ای چه ربطنجمه
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 ده؟یاون ترگل رو خر...  اونیعنی
 ... چرا اونآخه

   ممکنه؟چطور
 ده؟ی دخترو خرهی که فهی حد کثنی زن تا انی ایعنی ایخدا

 .  نگاه کردمدیلرزی که تو بغلم می به ترگلناراحت
 ! ات باشندهیفکر آ.  تموم شد یهمه چ! فراموشش که ترگل _:دمی به صورتش کشدست

  نده؟یبه کدوم آ _: گفتگنیغم
  به پخت و پز بگذره؟دی که باي اندهی آبه

 !کردمی مدرك
 ! عمارت گره خورده بودنی هر دومون به اي ندهیآ

 ! باشهی آدمنیچنی همکردمیفرهود فکر نم! فرهود
  دختر چرا؟نی ایول.  ظلم کرده باشهنقدری به من ادیشا
 ! عمارتمیبر!  سردهیلیهوا خ! ترگل_

 . گفتو کمکم کرد که از جام بلند شدیچشم
 !می ساختمان شدداخل
 ؟ي بوديتا االن کدوم گور _: سر ترگل داد زددنمونی با دزدی قدم می عصبنجمه
  م..خان.. خ_: با ترس گفتترگل

 !فقط جواب منو بده! خفه شو_: تر از قبل داد زدبد
 ! نکردهیاون کار اشتباه!  نجمه خانمدیآروم باش _: گفتم ي بلندي جراتمو جمع کرد و با صداتمام

 !نیشما دخالت نکن _:نجمه
 !چون فعال خانم خونه منم! کنمیدخالت م _: گفتمي خونسردبا

 !نی خانم خونه شدی بدونم از کشهیخانم ؟ م _:ت با تمسخر گفنجمه
 ! خونهنیاز همون موقع که فرهود من آورد تو ا _: گفتممی خونسردبا
 

 ...بعدم من چند! اوال که آقا فرهود_:نجمه
 

 ... امانی و حرمت دارنی کردی زندگنجایشما چند سال ا! درسته_:دمی حرفش پروسط
 و من به عنوان مهمان نیشما هموز مستخدم!  عوض نشدهيزی همه سال چنی گذشت ااما با _: نگاهم کرد ادامه دادممنتظر

 !شمی خونه محسوب منی فرهود خانم اییدختر دا
  مگه نه نجمه خانم؟ادی نشی پی سطح خودشو بدونه و اندازه قدرتش حرف بزنه تا مشکلی هرکبهتر
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 !دادی منقبض شدن نجمه نشون از حرص خوردنش مفک
 
 !  زننی داشت حرص دادن ای چه لذتدونمی که نميوا

 ! کم آورده بودانگار
 ) \: اسم خدمت کارشون خب!( کمک کننتی و زمیتو تو آشپزخونه به مر _:دی ترگل پربه
 ! رو کنهنکاری اتونهیترگل نم _: ترگل خواست بگه چشم زودتر گفتمتا
 چرا؟ _: گفتي طلبکاربا
 !چون فرهود به  ترگل گفت مراقب من باش_

 ..مراقب تو _:نجمه
 ..شما_

 ؟یچ_: نجمه
 !  من برات شماهم! به من تو نگو ! نیلطفا با من راحت نباش_
 ! قرمز شده نگاهم کردي و با چشمادی حرص دندون هاش رو هم ساببا

 ! بره به کارش برسهدی ترگل بایول_:نجمه
 ! برگردگهی دیکیدنبال ! کارش مراقبت از منه! گفتم که_
 ..مطمئن باش_: تو صداش مشخص بود گفتیتی عصبانبا
 !نی راحت نباشنقدریلطفا ا _: گفتم ي تندبا

! ی نکندی و منو تهدنی به کارتون برسنیبر! نی درك کننوی باهام راحت حرف بزنه استی که در سطح من نی کسخوامی نممن
 !ندیبی مي بدجهیچون خودتون نت

 
 ! اتاقم استراحت کنمکمکم کن برم تو ! ترگل جان _: به ترگل گفتمرو

 !می قرمز شده بود رو تنها گذاشتتینجمه که از شدت اعصبان! می تکون داد و بازند گرفت، از پله باال رفتسرشو
 ! انتقام ترگلنمیا

 ! اولشه نجمه خانمتازه
 ! باخت باشهی منتظر

 !کشهی به گند متوی که زندگیباخت
 
 .میدی اتاقم رسبه

 ! که ترگل بهم داده بود بهش پس دادم و ازش تشکر کردمیژاکت
 !کنمیخواهش م_:ترگل
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 .دمی مو پوشی خونگي هالباس
 !نی تند رفتیلی خدیکنی فکر نمدیخانم ببخش: ترگل

  ؟یدرباره چ_
 ... که به نجمه خانومیی حرفانیدرباره هم _:ترگل

 ؟ی از من مراقبت کنستی مگه قرار نو بعدم!  که زدم همشون درست بودییحرفاها _: وسط حرفشدمیپر
 ..چرا ول _:ترگل

 ! و اما و اگه ندارهی ولگهید _
 ! نزدی تکون داد و حرفي سرترگل

 ترگل؟ تلفن خونه کجاست؟_
  خانوم؟کاری چنیخوایتلفن خونه؟ م _: هل شد و گفتترگل

 !  زنگ بزنمخوامیوا خب م _: تعجب به رفتارش نگاه کردمبا
 ن؟ی زنگ بزننیخوای میبه ک _:ترگل

 !دیخشی گرفته گفت بنیی کردم بهش که با سر پایاخم
 !اری رو بی برو گوشدمی خب بخشیلیخ_

 خانم..خا _: که لرز توش بود گفتي با صداترگل
  ترگل؟هی چه؟یچ_:  رفتم و دستم رو شونه اش گذاشتمجلو

 ! رو بدمی به شما گوشدنینجمه خانم اجازه نم _:ترگل
 ! زدمی تلخپوزخند
 !  کم نبود؟ حاال نجمه خانمم شده  زندانبان منفرهود

 ! اون ندارمي به اجازه يازیمن ن _
 !نیشناسی رو نمشونیخانم شما ا! من دارم... من..  منیول _:ترگل

 !شناسمشی من دارم مدونستی نماون
 !ه فرهود زنگ بزنم بخوامیمن م! زمیترگل جان عز_: ترگل رو تو دستام گرفتم و فشار دادمي دست ها شونه هابا

 به آقا؟ _:ترگل
 .. آره_

 !انی بنیخانم اگه منتظرشون بمون _:ترگل
 !رهی بگيزی چهی بهش بگم برام خوامیم!  ترگلشهی نمییوا _: به خودم گرفتمي چاره ای بافهیق

 ! رمی خودم االن برم بگنی بگنی دارازی نیهرچ _:ترگل
 ؟یتونیم _: گفتمی خوشحالبا



              رمان زندانبان                                                     اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 165 

 !بله خانم_
 ! میری باهم برم بگپوشمیپس منم م_: گفتم ی ذوق زدگبا

 !نه نه خانم_: شدهل
  چرا؟گهید _: گفتمي لحن پنچربا

 !دنیآقا و خانم اجازه خروج شما رو از خونه نم_:ترگل
 !دمی و به موهام دست کشدمی کشیپوف

 ! نداشتمي حبس شده بودم و راه فرارنی ارسما
 !خوامینم!  با فرهود عقد کنمخوامی نممن
 !کنمی فرار منجای شده از اي هرجورمن
 
 ! کندیباشه پس تو برو برام خر_

 ! بخرم براتونیچ! چشم خانم _:ترگل
 پسی با چیدونی مری هم بگریاممم ماست موس! ی بعد پفک نمکيریگی می گوجه و نمکپسیبرام چ! ام آها...نمیاوم بزار بب_
 !چسبهیم

 چارهی من بی دارن ولیحی تفرهی ایتو زندان حداقل زندان! دی خونه پوکنیوصله ام تو اح! ری بگیینمای سمی چندتا هم فلیراست
 .. ندارم سرمو باهاش بگرممي کوفت و زهرمارچی همی زندونی بزرگنیکه تو قصر به ا

 ! تند حرف زده بودم بنده خدا ترگل دهنش وا مونده بودانقدر
 ! رفترونی گفت از اتاق بي اباشه

 !ترگل_: زدمصداش
 !بله خانم_: طرفمبرگشت

 ...ایایزود ب _
 ..چشم خانم_:ترگل

 ! رفتو
 !  رفتمرونی از اتاق ببزور
 !نیی اومد پامی راحت از پله با چوپ دستالی با خرونی مطمئن شدم ترگل از خونه رفت بیوقت
 ! نبوديکتاتوری از اون زن ديخبر
 ! خوبهاوم

 ! راحت تر به تلفن برسمتونمیم
 ! تلفن گشتمیشمام دنبال گوش چبا
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 !نجاستی اآها
 !به آشپزخونه انداختم!  مبلکنار
 !با مستخدم ها سرگرم بود)   منظورم نجمه ستی ولواریرو به د(   ندالرای سی ناتنننه
 ! رو بردارمی گوشعی سردی اوه بااوه

 !ادی مرونی داره از آشپزخونه بندالرای سی ننه ناتندمی شدم تا خواستم برش دارم دی گوشکینزد 
 ! رو روشن کردمي وی رو مبل نشستم و با کنترل تعیسر

 ! خودت درستش کنیی خداییوا 
  نکنه؟می وقت قهوه اهی شده؟ حاال ی نگاهش کردم اوه اوه چرا انقدر فلفلی چشمریز

 ! شدمينجوری اهوی چرا
 ! چه کنمکهی زننی با ادی بانمی ببدیبا! ستی نمهم
 ! تر اومد و با اخمش نگاهم کردکینزد
 
  افتاده؟یبله نجمه اتفاق _: بخودم گرفتم ي خونسردي افهیق
 !نجمه خانم _: اخم نگاهم کردبا

 !يانگار فراموش کرد_:دمی کشیپوف
  رو؟یچ_:نجمه

 ... من خانمم نه تونکهیا_
 !ینیبی بد مي دختر اگه پاتو رو دمم بزارنیبب _: کردکی لباسمو گرفت و به صورتش نزدي قهی اومدو جلو
 !ینیبیمن اگه پا رو دمت بزارم خودت بد م! ی خوب گفتدنیدرباره بد د_: همچنان خونسرد گفتممن

 ! نگاهم کردگنگ
 !ي فرهود دم تکون بدي خب برایتونی و نمرهیگیدمت درد م! من اگه پا رو دمت بزارم_
 !یبهتره اندازه دهنت حرف بزن _: گفتزدی موج م که تو صداشیتی صورت قرمز شده و عصبانبا
 کنه که تهش هم ي به فرهود بگم باهاتون برخورد بدشهی صورت مجبور منی اریدر غ! نیشما هم بهتر حد خودتونو بدون_
 !شهی شما خوب تموم ميبرا
 ! بهم گفتي فخش بدهی حرص رو مبل پرت کرد و با
 !خارهیانگار تنت م_: جوابش فقط گفتمدر

 !يدی رو پس مي که زدی حرفنی تقاص اامروز
 ! زد خفه شو رفتداد

 ... نجمه خانم بدینیبیبد م _: لب زمزمه کردمریز
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  کردممی قارهنمی تلفن رو برداشتم و تو پیگوش
 
 ...نجای بگم ادی بفهمه به خونه مون زنگ بزنم بای کسنکهی قبل از ادیبا
 !  راحت شمنجای از ادیبا
 .د زدم و خودمو به اتاقم رسوندم لبخندمی فکر پلبه
 !يری تخت نشستم و تند تند شروع کردم به شمار گيرو

 ! اول برنداشتنبوق
 ...  دومبوق
 ... سومبوق
 ... چهارمبوق
 ... برداری لعنتبردار

 ! حرص قطع کردم و دوباره گرفتمبا
 ... بوق سوم برنداشتتا
 .دمی مامان شني شدم که سر بوق ششم صدای مدی داشتم نا امگهید
  ذوق کرده بودم که زبونم بند اومده بودنقدریا

 !نیبله بفرما _:مامان
 مان..ما_:دیلرزی اراده صدام میب

 !دمی شنی مامانمو نميصدا
 !مامان_: زدمصداش

 ..غزل_: گفتناباور
 يرات تنگ شده برامامان بزام حرف بزن دلم ب! دخترت.. غزل تو! آره من غزلم_: تو چشمام حلقه زد با بغض گفتماشک

 ! تی همه چي غرغر هات برايصدات برا
 !دمیشنی اش مهی گري صدافقط

 ؟یکنی مهیمامان چرا گر_
 !رهی مادرت برات بمیاله!غزل _: گفتی پر بغضي و صداهی گربا
 شده؟یخدانکنه مامان چ_
 ...غزل_
 !دمی حرف مامانم و نشنهی شدن تلفن از دستم بقدهی کشبا

 ! سرمو نگاه کردمباال
 ! بود سکته ناقص رد کنمکی فرهود با سرم نزددنی دبا
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 !فرهود..فر_: ترس گفتمبا
 ! افتمی بنی که به صورتم زد باعث شد رو زمیلیس

 ! پرت کردواری دهی و تلفن
 ؟يکردی می چه غلطیداشت_
 !دمیلرزی ترس تو خودم جمع شده بودم و ماز
 !ی کنی خبر مرگت زندگي بريخوای داره که می چیاون خونه لعنت! ی زندگنی تو اییخوای می چ؟ي کم داری چنجایتو ا _

 ؟چرا؟یکنی رو فراموش نمی جهنمي چرا اون خونه یلعنت
 !  فراموش کردمترسمو

من ! یمن لعنت!  کم دارم؟ من یچ_: شده بود رو پاك کردمی خونشهی جراتم رو جمع کرد و گوش لبم که مثل همي همه
نگاه نا !  بابامو کم دارميدست ها! بغل مادرمو کم دارم!  خانواده نو کم دارمزی همه چیمن ب!  مصرف من هرزهیآشغال من ب

 !مهربون خواهرمو کم دارم
 ی چ؟يخوای میتو چ!  فقط خانوادممممممخوامی فقط خانواده مو می زندگنیمن تو ا! من خانواده مو کم دارم _: زدمداد

 نی ایعشق داره ول!  گرم دارهیکرس!  داره؟ اون خونه پدر و مادر دارهی اون خونه چیدونی ها؟ ممی از منو زندگییخوایم
 حق نداره یکس! ستی شاد نیکس! خندهی نمیکس! همه سردن!  سردهینت عمارت لعنیا!  حرمسراسهیفقط ! یعمارت لعنت

 !اش گل بکاره برگ ها رو جمع کنهباغبون نداره که تو باغچه ! پرده هاشو کنار بزنه تا آفتاب بهش به تابه
 !  زنکی صاحب خونه داره و هی فقط نجایا

 !زنی که حرف نمي و خدمت کاراگادریبا باد! کنهی خونه اداره منی که ایزن
 ! آخر جهنمهنجای جهنمه، انیجناب فرهود خان ا!  نشدهختهی سال توش آب رنی استخر که چندهی
 ! غزل_: درشت شده و دهن باز گفتي چشابا

 ! یکنی مری تحقییخوای چقدر م؟ی بگییخوای می چگهی ده؟یچ_: زدمداد
 !به من دست نزن عوض بهم دست نزن _:دمی کشغی بهم دست بزنه که سرش جخواستی شد و مکی نزدبهم
 !م دلزی عزي شدينجوری اهویچرا ! آروم باش غزل:  اومد و بغلم کرد، کنار گوشه گفتجلو
فقط دنبال ! نی همنیهمتون ع!  جنس تو متنفرمیاز هرچ! ازت منتفرم!  ازت منتفرمیولم کن لعنت _: اش مشت زدمنهی سبه
 که يبه فکر دختر! نیفکر لذت خودتون! نیفقط فکر خودتون!  دخترهی ي و چنبره زدن رونیخوای تخت مهیفقط ! نیزی چهی

 !نیستی نشی زندگهیفکر نابود! نیستین فکر خراب کردن اسمش! ستنی ننیری مانهیبهش تاز
! نی مشت آشغالهیهمتون ! نی مشت گرگ صفتهیهمتون  _: که خودمم از خودم سراغ نداشتم و سرش زدميادی فرنی تربلند

 !متنفرم! ازت متنفرم فرهود
  کرده؟ی غلط اضافی افتاده؟ کسیاتفاق!  غزلمشدهیچ _: سرم برد سفت نگهم داشتنی دستاشو بفرهود

 ... کنترلش کنم گفتم آره غلطتونستمی که نمیتی عصبانبا
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 ؟یک _: فرهود
 !یخودت لعنت! ي کردیت خودت غلط اضاف.س.و.م.ا. نیخود ب! خود آشغالت! خود سگ صفتت_

 ! حالم بد بود!  داشتمجهیسرگ
 !دادمی داشتم به فرهود فحش منی و همنی افتادم رو زماری اختیب

 !یکنی تشنج ميدار! آروم باش غزل آروم باش عروسکم _:فرهود
 ! شدکی نزدبهم

 !ایطرفم ن_: گفتم حالیب
 ! اون اومد و از جامم بلندم کردیول

 ! نداشتي ادهی بکنم چون فاتونستمی نمتقال
 !رونهی و فرهودم کنارم داره منمی تو ماشدمی به خودم اومدم دتا

 ! ناخودآگاه بسته شدچشام
 

 فرهود
 ! تماس گرفتمی با عللمی رغم می مو برداشتم علیگوش
 بی هام غزل آسي بخاطر لجبازخواستمی االن حرف غزل بود نمی از اون اتفاق نخواستم باهاش ارتباط داشته باشم ولبعد
 !نهیبب

 بله؟_: از چندتا بوق کوتاه برداشت و سرد گفتبعد
 !یی کجایالو عل_: گفتمتند
 !مارستانمیب _: همون لحن گفتبا
 ! اونجاامی دارم مستیحال غزل خوب ن_

  فرهود؟شدهی چ؟یچ _:دی شد و پرسهل
 !دونمینم! ی علدونمینم_
 آروم باش منتظرتم.. باشه باشه_:یعل
 !نمتیبیباشه م_
 ! فعال_:یعل
نس بردنش  بخش اروژاي توجه کنم غزل رو تو بغلم گرفتم و توابونی که تو خی به مردمنکهی بدون ادمیتا رس!  روندمشتری بو

 ! رسوندمی فقط خودمو به اتاق علدونمی اش نمهیبق! و تو برانکارد گذاشتنش
 ! فتمی مشی خودکشادی شهی دست خودم نبود حالش بد محالم

 .. حس و حاالهمون
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  فرهود؟ غزل گذاشت؟شدهیچ_: گفتدنمی با دیعل
 ! تو بخش اروژانسدونمی نمی علدونمینم _
 ! رفت و منم پست سرشیعل
 شه؟ی حالش خوب میعنی

 ! شدينجوری که اشدیچ_:یعل
 ! زدی بود داد میعصب!  قبل فرق داشتي دفعه با دفعه هانی ایول!  بازم طبق معمول باهم جروبحثمون شددونمینم_

 ! میدی سر غزل رسباال
 . کردنش کردنهی شروع به معایعل
 ! باش لطفارونیب _:یعل
 ! با سرش باشمدینه نه من با_
 !رونیب_: گفتتی با جدیعل
 ! کردیی راهنمارونی مرد به بي از پرستار هاکی بعد هم و
 

 ؟ی علشدیچ _: اومد، سمتش رفتمرونی از اتاق بی ربع علکی از بعد
 ! ازش مراقبت شهشتریگفتم انتقالش بدن بخش که ب! بهش آرام بخش زدن!  تشنج ساده بودهی یچیه_:یعل
 !ش بودازش تشکر کردم و جوابم فقط لب کج شده ا 

 ! فرهودمی باهم حرف بزندیبا _:یعل
 !البته_: زدم ، بعد مدت ها قرار بود با برادرم حرف بزنمی از سر خوشحالي لبخند

 ! اتاق منمیپس بر _: یعل
 !می گفتم و سمت اتاقش رفتي اباشه
 !عوض شده بود مثل صاحبش!  کردمونشی به دکوراسی نگاهمی داخل اتاقش شدیوقت

 !نمی کرد که بشدعوتم
 ! قهوهای يچا _: که گفت نشستم

 !رهی نمنیی از گلوم پایچیه _: لبخند محوم گفتمبا
 ! سر اصل مطلبرمیم!  خباریبس _:یعل
 ؟ی کنکاری چییخوایم
  کنم؟کاری چرویچ_
 !کنمیدارم درباره غزل صبحت م _: گفتي خونسردبا

 !ی زندگیچیه _: مثل خودش خودنسرد گفتممنم
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 ! کنهتی ازت شکاتونهی اگه پدرش بفهمه میدونیم!  فرهودیگی میچ _:یعل
 !دونهیپدرش م_

 !همه ماجرا رو براش گفتم!  نگام کردگنگ
 ! نکردي کارچی هدونهی منکهی پدرش با ایعنی_: یعل
 !  کهینیبیم_
 !شهی باورم نمی ولنمیبیآره م_: یعل
 فعال! ستیمهم ن_: جام بلند شدماز

 ! بازش کنم که برگشتم سمتشخواستی شد مکی در نزدي رهی به دستگدستم
 !ییای بمی عروسي براشمی خوشحال میراست_
 ت؟یعروس_:یعل
 ! میآره عروس_
 ؟یبا ک_:یعل
 !با غزل_
 
 خوشگلش بسته يچشا!  اومدم خوندم باال سر غزل رسوندمرونی نگاه نکردم و از اتاقش بی علي شده جی گي به چشاگهید

 !بود
 !  با مادرش حرف بزنهزاشتمیکاش م! زدمی سرش داد نم وگرفتمی ازش نمی گوشکاش

  رو کردم؟نکاریپس چرا ا!  قراره اون با پدر مادرش رو به رو کنممن
 !یم به همه چ.ن.ي.ر.ي. می و به عبارتکنمی وقتا بدون فکر کار میبعض

  بود؟ی حرکاتش و حرفاش چنی الی دلیول
  جوش آورد؟چرا
 ! و موهاشو نوازش کردمدمی به سرش کشیدست

 ! زنم شهي من قراره بزودی دوست داشتنکوچولو
 !  اون عمارت بزرگ شهخانوم
 ! که تو اتاقش بود نشستم و چند ساعت قبل فکر کردمي های از نوازش کردنش برداشتم رو صندلدست

 
 )چند ساعت قبل(

 شده؟ی چیمی عظيآقا_: گفتمدنشیشه  با د منتظر موندم تا سوار یمی دفتر عظي با عجله عمارت دور شدم جلویوقت
  راست بود؟نیزدی که پشت تلفن مییحرفا
  پسر؟ی هولنقدریچرا ا _: و دستش رو شونه گذاشت دی خندیمیعظ
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 . با ترس و استرس نگاهش کردمفقط
  پسر؟هیچ _: و گفتدیخند

 !  سر اصل مطلبنی بریمی عظيآقا_
 که شش ماهه تموم شده نیاولش گفت عقد موقت کن!  نی مساعد به عقد تو و دخترش عقد کنيآقا!  خباریبس_:یمیعظ
 !نیری و بعد شش ماه طالق بگنیگفتم ازدواج کن!  باشهی من قانعش کرد که دائمیول
 ! قبولي اون چجوری ولیمی عظي آقادونمیم_

 !رهی زود تر سر بگ هر چهدی عقد شما دوتاست که بازی چنیفعال مهم تر! ستیمهم ن_:یمیعظ
 
 ! شدی ازدواج راضنی من چطور به ایی که دانی بگکنمیخواهش م!  من مهمهي برایول_

 ! شدهی عقد شش ماه راضهیفراموش نکن که اون به !  نشدیاون کامال راض..  فرهودیول!  یبه سخت_: یمیعظ
 تو شناسنامه ام ادی فقط منتظرم اسمش بدمی وقت اون طالق نمچیمن ه! نی تکرار نکنگهیخواهشا د! دونمیباشه باشه م_
 ! شهی اسمش پاك نمگهید

 ! زودتر بهتریهر چ! ینیبهتره برنامه عقدتو بچ! خوبه _: زد و گفتی تلخلبخند
 !کنمی رو درست میباشه امشب همه چ_

 ! به پدر خانومت خبر بدم به هر حالدیبا! خبرشو بهم بده! خوبه_: یمیعظ
  اد؟یاونم قراره ب_: گفت زدم کهی به پدرخانوميپوزخند

 !ادی بدینبا!  دخترشهیعروس_یمیعظ
 ! خباریبس _: فقط پوزخند بودجوابم
 ! شدادهی پنی زد و از ماشلبخند

 شب منتظر تماست هستم_:یمیعظ
  رفتو
 ! بودومدهی ساعت نگاه کردم تازه بعد ظهر شده بود و غزل به هوش نبه

 !چشاش بسته بود!  سرش رفتمباال
 ؟ینیبی می بدون من چيآخه تو دار_: لب زمزمه کردمریز
 .. توی آرامش داره بشتری حداقل تو خواب بدونمیفقط م! نهیبی می چدونمینم _
 ! برگشتم سمتشی علي صدادنی شنبا

 ! زد و جلو اومدپوزخند
 !ي برییخواینم_: گفتکردی منهی که داشت غزل معاينجوریهم
 کجا برم؟_
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 !اختاندی که عرب نییجا_:یعل
 !یواا عل_
 ! خونهي برییخواینم_:یعل
 !مزاحمم _: اخم گفتمبا
 !دی  غزل شایول! مزاحم من که نه_:یعل
 شه؟ی مرخص میک _: و گفتمدمی کشیپوف
 !به هوش اومد مرخصه!  بهش وارد شدهی فشار عصبکمی! حالش خوبه_:یعل
 !ادی به هوش میحاال ک_
 !ادیاالناست که به هوش ب _:یعل
 ؟یعل! باشه من با سرش هستم تا به هوش_
 ها؟_: حوصله گفتی بیعل
 !ی شو بکنصی ترخي لطفا کاراشهیم_
  کنم؟ حالت خوبه فرهود؟صشی بعد من که دکترشم برم ترخیتو همراه ش _: زده گفترونی از حدقه بي چشمابا

 !شمی داغون منمیبی حال منی غزل رو تو ای وقتستینه حالم خوب ن _: گفتمنیغمگ
 

 ! نگفتیچی زد و هپوزخند
 ؟یزنی پوزخند مقهی چرا دم به دق؟یچته عل_
 !سیاالن وقتش ن_: یعل
 ؟یوقت چ_
 !وقت حرف زدن_: یعل
 ؟ی چيحرف زدن درباره _
 ! نگفتيزی همون لب کج شده اش نگام کرد و چبا

 !دی لحظه پلک غزل پرهی کردم حس
 ! آروم چشاشو باز کردآروم

 ! کرد از جاش بلند شهی سعدنمونیباد
 !دراز بکش استراحت کن _: مانع اش شد رو تخت خوابوندیعل

 ؟یعل_: ناباور صداش زدغزل
 !بله_: یعل

 ! اهم کردم که باعث شد سمتم برگردهاهم
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 ! اخم کرد روشو اونور کرددنمی دبا
 !گهی مرخص شه دتونهیاالن م!  شدنداری جان غزل خانم هم که بیخب عل_

 !ص شم؟ مگه کجام مرخ؟یچ_:غزل
 !مارستانی حالت بد شد آوردتم بست؟ی نادتی! زمیغزل عز_

 م؟یمارستانی بیعنیاالن  _: غزل
 !زمیآره عز _: بودنش لبخند زدمجی گبه

 زم؟ی عزیگی به من منقدریاه چرا ا _: کرد گفتاخم
  بگم؟گلم خوبه؟یچ_

 !رینخ _غزل؛
 خانوم کوچولو خوبه؟_
 نههههههههه_
 ! اومدادمیآها ! باشه باشه_

 ! نگام کردگنگ
 !ییتو موش کوچولو_
 !دی حرص نگام کرد و دندون هاشو رو هم ساببا
 ! برم فعالدیمن با _:یعل
 ! خونهمی بردیآره ماهم با _

 ! خونهبردمی زود تر می هر چدی بزنم بایفعال جاش نبود حرف.  غزل غم گرفتنگاه
 ! ممکن  بود فرار کنهنجایا

 ! کرد و رفتیدافظ خیعل
 !  کمک کردم از رو تخت بلند شهبهش
 !می خارج شدمارستانی شو انجام از بصی ترخيکارا

 
 غزل

 ! سوار شدعی شدم و خودش هم سرنی کمک فرهود سوار ماشبه
 فرهود؟_: نشستنش نگاهش کردمبا

  جانم؟_:فرهود
  ؟شهی تموم میک _: تفاوت گفتمی جانم گفتنش عادتم شده بود ، بگهید

 زم؟ی عزشهی تموم می کیچ_: فرهود
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  از انتقام گرفتن؟يتو خسته نشد!  شدنچهیمن که خسته شدم از باز! گهی انتقامت دي بازنیهم_
 ! حرکت کردتی اهمی هاش بهم گره خورد و بابرو
 ؟ي جوابمو بدییخواینم_: گفتممی کامل خارج شدمارستانی از بیوقت

 نه_: گفتخشک
  اومدادمیچرا؟ آها _
 ! نگام کردی سمتمو پرسشگشتبر
 !میمن به زندان_

 !ارهی معلوم بود از حرفام سر در نمکامال
 ! دارمی خوبی که چه زندانبانییوا!  هم زندانی اون عمارت به اون بزرگمی زندانهیمن  _: دادمادامه

  نخورده؟ییغزل ؟ تو سرت امروز به جا_:فرهود
 !زنمیمن کامال در سالمت عقل دارم حرف م! نه آقا فرهود نخورده_: زدمپوزخند
 !شک دارم _: زد و گفتی جذابلبخند

 ؟ي شک نداریشما به چ _: گفتممیشگی همون پوزخند همبا
 !يریگی پاچه منقدری غزل خانوم؟ چرا اشدهیچ _:فرهود

 ! که با سگ ها هم خواب شدمهیآخه مدت_
  سگه؟یک_:دمی گردنشو شني صدا برگشت طرفم که شکستنچنان

 س؟یمعلوم ن_: لب کج شدم گفتمبا
 !هی سگ کدمینشونت م_:دی حرص دندون هاشو به هم ساببا
 ! دی ته دلم لرزی ولشدی چدونمینم
 !دمیترسی اش باد کرده بود مقهی که چشمام سرخ شده بود، رگ کنار شقي فرهودنی ااز

 ! چند برابر شده بودنی ماشسرعت
 ...آروم تر برو! فرهود..ف_: که لرزش توش معلوم بود گفتمیی صدابا
  فقط خفهههههه شووو؟يدیفهم! خفه شو_: شدخی بدنم سي موهاي همه ادشی فراز

 ! شدمرهی باز شده بود و به مرد رو به روم خدهنم
 

 ... شدشتری و بشتری بسرعتش
 !شهی به شخورمی دارم مدمی که گذشت دکمی

 ! که بسته بودم جلومو  گرفتيکمربند
 ! که جلومون بود صندوق عقبش داغون شده بودینیماش
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 ! شدادهی پنی با حرص نگام کرد و از ماشفرهود
 

 داغون نموی ماشي زدکه؟یچته مرد_:دی فرهود چسبي قهی عی شد و سرادهی پنشی از ماشتی با عصبانیی جلونی ماشراننده
 !يکرد

 ! شو گرفتقهی هم فرهود
 ! عده از مردم قصد جدا کردنشونو داشتنهی

 ! به سرم زدی شدم فکر شومرهی در خي رهی دستگبه
 ! فرارهي وقت برانی بهتراالن
 !شدی بره فرهود شلوغ بود متوجه نبود من نمدور

 ! پر کرده بودابونی خداشونی داد بي شده بود و صداادی اون مرده و فرهود زيدعوا
. 

 
 .تم آروم بازش کردم پامو رو آسالفت گذاشتم درو تو دوستم گرفرهیدستگ

 ! شدمرهی بود خاروی با اون يری گقهی که در حال ي فرهودبه
 ! دلم براش تنگ شهدی شادونمینم
 .. حال پسر عمه امهنی با ای کرد ولتمی اذیلی دوماه خنی اتو
 !. ،کتکم زد و در آخر بهم تجاوز کردتمی شم که دزدي مسخره باشه دلتنگ مرددیشا

 .. حس مسخره اس ،آره مسخره اسنی وابسته اش شدم؟ نه گفتم که انکنه
 !  برگشت سمتمییهوی سرش
 ! کنمکاری چدی االن بادونستمی شدم نمهول
 ! تا تو دست و پاش بنده برمبهتره

 ! کردمدنی تفاوت به نگاه کنجکاوش شروع به دویب
 ؟يری ميکدوم گور! غزلللللل_:دیچی پابونی دادش کل خيصدا

 !ادی که دورش جمع شدن بودن فرار کنه و دنبال میتی از اون جمعکنهی می داره سعدادمی نمیتی و اهمدمیدوی میول
 !ادی دور تر از من داره دنبالم میلی خدمی ددمیرسی مگهی دابونی داشتم به خگهید
 ... نهییوا
 !دمی دوابونی سمت خبه

 ! تکون دادمی تاکسي برادستم
 !دربست _
 ... برو فقط بروعیسر! آقا دربست_: سوارش شدمعی سرستادی که جلوم وانی ماشنیاول
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 !شدهیچ! یآروم باش آبج_:ی تاکسراننده
 که دوس یآقا برو جون هرک_: نگاه کرد و به راننده التماس کردم شدی مکی نزدی که داشت به تاکسي به فرهودباترس

 ... برويدار
 ! تکوني با تعجب نگام کردو سری تاکسندهران

 ! با سرعت جت حرکت کردنی که ماششوی مکی داشت نزدفرهود
 ! شدشی چنمی بببرگشت

 ! شدنی نداره نقش زمدهی فادنی دودی دی ، وقتادی داره دنبالمون مدمید
 !دمی کشی از آسودگینفس
 ! راحت شدمگهی خدارو شکر داوف

  کجا برم؟ی نگفتیآبج_
 ! تکون دادي خونمون بهش دادم و سرآدرس

 ! افتادممی خالبی جادی تازه
  کنم؟کاری االن چییوا

 !گمی منو برسونه بعد بهش مي حدودهی تا بزار
 ؟یآبج_:دی پرسهی گذشت که راننده تاکسکمی
 بله؟_: سمتش برگشتمجیگ
 ؟ي بوددهی ترسنقدریچرا ا_

  بترسم؟یمن؟ نه خب از چ_: دهنمو قورت دادم آب
 !از همون پسره_
 ..راستش اون.. اون_
 ؟ی آبجیاون چ_
 !بزور تونستم بعد دوماه ازش فرار کنم!  بوددهیاون من دزد_
  چرا؟دت؟یدزد_
 دونم؟ینم_
 !يچه جور_
 ! بهش فک کنمخوامی نمیحت! هه نپرس _
 ... نگویشی متیباشه اگه اذ_
 !میدی گذشت که نبش کوچه مون رسکمی

  نگه داره؟نجای گفتم همبهش
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 !راستش من! دیآقا ببخش_
 ؟ی آبجشدهیچ_
 رمیگی از بابام میستی اگه وای ندارم که بهت بدم ولیاالن پول!  پول برنداشتمکردمی داشتم ازش فرار میراستش من وقت_

 !دمیبهت م
 !ی نداره آبجبی زد و گفت عی مهربونلبخند

 ! به سالمتبرو
 ! کردمی تشکر ازش خدافظی نگاهش کردم و با کلی خوشحالبا
 
 ! کردممی پشت درخت ها خودمو قانهی منو نبی که کسي سر کوچه جوراز

 ! نهای فرهود هست نمی نظر گرفتم ببری امونو زخونه
  که جناب خانییصرفا از اون نفس ها(دمی کشقی نفس عمهی راحت شد الی از نبودش خیوقت
 
 )کشهیم

 ! نبود فرار کردن از دست فرهوديزی چکم
 ! حقشهیول! شهی زندانبانم تنگ مي دلم برایآخ
 !ستادی وای وحشت ناکي در با صداي فرهود جلونی خواستم برم خونه امون ماشتا
 !نهی کردم تا منو نبمی خودمو پشت درخت قادنشی دبا

 ..به به!  هم داره ی سرعتچه
 ! زنگ خونمون سوختي هووگفتمی چندبار زنگ زد اگه اونجا بودم متی عصبانبا
 ! جوابشو داد در باز شد و رفت توي گفت که فرهود با تندی چدمی برداشت نفهمیکی
 نجا؟ی اون بخاطر من اومد ایعنی

 ! اومدی اون از بابام بدش نممگه
  بگه؟ی اون اومده چاصن

 ! رونی بادی و همون جا منتظر موندم تا بدمی کشیپوف
 !رونی ربع بابام با فرهود اومد بهی از بعد

 !يدیفهم! ارهی نشه پدرتو در مدایاگه تا شب غزل پ _: گفتي واردی با لحن تهدبابام
 !آدمام حواسشون بهتون هست! نجای اادیاون حتما م_: جوابش نداد و فقط گفتفرهود

 !فعال
 !بابا صبر کن_: بابا در ببنده جلو بستنش و گرفتمنکهیتا قبل از ا!  از رفتنش مطمئن شدم سمت خونه رفتمیوقت!  رفت و

 ! نگام کرد و با ذوق خودمو بغلش انداختمی با خوشحالدنمی با دبرگشت



              رمان زندانبان                                                     اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 179 

 !نمتیبی دوباره داره مشهی باورم نمییبابا_
 ! بابازی عزنطوریمن هم_: تو موهام کردسرش

 ! اتدهی ندی تو بابا تا کسایب _: بترسه گفتيزی انگار از چبعد
 ! شدمالیتکون دادم و داخل و سرمو

 ! نکرده بودریی تغیچی خونمون هاطیح
 ... منیی بابادیببخش_: دوباره بغلش کردم و با بغض گفتمی خوشحالبا
 !دونمی رو میهمه چ!  نگویچی بابا هي نگو کوچولویچیه_
 ...یعنی_

 ! تکون دادسرشو
 ! نتونستم خوب از خودم مواظبت کنمیی بابادیببخش_: تو چشما حلقه زد و با بغض گفتماشک
 !ي نکردی اشتباهچیتو ه!  نکن دخترمهیگر _: گرانه دستشو رو شونه  گذاشتتیحما
 !دهی تاوان شو پس ماون
 ! نگرانتهیلی تو مامانت خمیبهتره بر_
  با لبخند جوابشو دادم و دست هامو گرفت 

 !می شدالی وارد وباهم
 ! اومدهی کنی ببایخانم؟ ب_:بابا

 !گشتمی توش تابلو بود دنبال مامانم می که ذوق زدگی چشماماب
 ! دکش کن حوصله ندارمیهرک! مانی اومده پیک_:گفتی که مدمی مامانو شنيصدا

 ! من مامانیحت_: مثال ناراحت گفتم ي صدابا
 ! و با دهن باز نگام کردمرونی تو آشپزخونه اومد باز

  مادر؟یخودت! لغز_:صداش بغض داشت! سنی کردم گونه هاش خحس
 !آره خودمم مامان _: بغض با ذوق گفتم ونیم

 !. دستش رو روسرش گذاشت و ناگهان افتادهوی و دیخند
 

 مامان؟_: و صداش زدمدمی دوطرفش
 رو دی رو از دست بابا گرفت و با دستام آب پاشوانی آب برگشت لوانی لهی رفت سمت آشپزخونه با عی نداد با سرجواب

 !ادیصورتش که بهشون ب
  خورد و چشماشو باز کردي مختصرتکون

 ! مینیبیدارم خواب م _: حال گفت ی به صورت اش زدم و بي لبخند 
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  اومد صورتمورونیدخترت از آغوشم ب. من غزلم!  ستینه مامان خواب ن _: بغض گفتمبا
  کردبرانداز

 !ستیخداروشکر خواب ن_:دی کشی از سر آسودگینفس
  همه مدت مادر؟نی ايکجا بود!  مرگت شمشی من پیاله! رهی مادرت برات بمیاله_: کردبغلم

 !نپرس مامان نپرس _: باز به گلوم چنگ زد بغض
 !ی جوون مرگ شیاله!  خدام ازت نگذرهگذرمیمن ازت نم! خدا لعنتت کنه فرهود _: زدزجه

 !اون جوونه گناه داره!  فرهود زود بود مردنيبرا! ختی دلم رهوی
 !نیی حرف نزدم و سرم و انداختم پایول

 و سالمه نجاستی غزل انی تموم کن همنیبسه نسر _: کشوند و رو به مامان گفترونی سمتم اومد و منو از بغل مامان ببابا
 !ادهیاز سرمونم ز

 !میزنیف مبتال تو هم برو استراحت کن بعدا باهم حر _: من گفتروبه
 ! زدم و سرمو به نشون باشه تکون دادم و  از باال رفتم و خودمو به اتاقم  رسوندمي خسته البخند

 ! براش تنگ شده بوددلم
 ! عروسکامم تنگ شده بودي برای من دلم حتی مسخره باشه ولدیشا
 . هنوزم دوسشون دارمی ازم گذشته ولی سن و سالنکهی ابا

 ! تونستم از دستش در برمی سادگنیا هنوزم که به شهی نمباورم
 ! استراحت کنمکمی خسته شدم بهتر یلی خامروز
 ! تنم کردم و به خواب رفتمموی خونگي هالباس

 
 فرهود

 ؟یینجایچرا هنوز ا _: باال بردمي و صدامو سر طاهردمی دندون هامو رو هم سابتی عصبانبا
 کجا برم آقا؟ _: شد و با ترس گفتهول

 ! سررهی خير برو دنبال اون دختره . خکهیخب مرد! قبرستون _:ی حرص و کالفگبا
 االن.. چ چشم آقا_: لکنت گفتبا
 ! رفترونی از اتاق کارم بی حرفچی بدون هو
 ! دمی کوبزی مشت وستمو رو مبا

 !یلعنت
 !یلعنت
 !یلعنت
 ! خراب شدی نود همه چي قهی دقییهوی چرا
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 !  گند زد به همه محاسباتموونهی دختره دشدی داشت رو به را می که همه چتازه
 ! رسمی خانم خودم حسابتو مغزل
 ! هوس فرار تو کله پوچش نرسهگهی که ددمی بهش می درسفتهی اگه دوباره تو چنگم بفقط
 ! ندارهیی و خاله جایی داي جز خونه اون

 ... اونجارهی محتما
 ! اون جاها آدم گذاشتمنی هميبرا
 .  به در خوردیتق

 ! توایب _: و گفتمبرگشتم
 ! اومد تو اتاقي چاینی سهی باز شد ، نجمه با در
 ! تنها باشمخوامی ندارم، ملیم _: سرد گفتمیی چادنی دبا
 ! روبه رونشستی گذاشت ، رو صندلی عسلزی رو مینی تفاوت به حرفم سیب

 !دی شو نوشیی و برداشت و آروم چایی گرفت و فجون چای جذابژست
 . ندارهبیع!  زمی عزی ات فرار کرد؟ آخ طمعهشد؟یچ _:نجمه

 !دادی مهی کناي بوحرفش
 !مومدی باهاش حرف بزنم خوشم منکهی از اشهیهم.  هام بهم گره خوردآبرو

 .شناسمی که روبه رومه رو اصن نمي نجمه انی ای ولشدی باعث آروم شدنم محرفاش
 

 ؟ی کنکاری االن چییخوایم_:نجمه
 درباره ؟ _

 !غزل _: نجمه
 !معلومه_

 .کنمی کنم، باهاش عقد مداشی پیوقت _: مکث ادامه دادم ی نگام کرد، بعد از کمپرسشگرانه
 !ستی نیکنی که تو فکرشو می سادگنی به ایهمه چ _: کرد و گفتی از سرمستي خنده

 !گردمیدارم دنبالش م! هست_: خونسرد گفتمی حال که استرس داشتم ولنی عدر
 ! کجاستدونمیمن م! زور نزن  _: زد و گفتي پوزخندنجمه

 ! پدرشيکجاست خونه _: گفتمي اانهیی حرفش رو از چشماش بخونم با لحن بازجوینگاهش کردم تا درست 
 ! نبودی من اونجا رفت ول؟ي اونجا؟ چجوریچ _: صدام رفت باالناخودگاه

 ! که حاال هستینیبیم _: تفاوت گفتمی بنجمه
 ؟یدونیتو از کجا م_
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 ! من از تو زرنگ ترمنکهیبزار رو حساب ا _: خونسرد گفتی لحظه هول شد ولهی حس کردم ی ولدونمینم
 ! جاش بلند شد و رفتاز
 
 

 . رو گرفتمي طاهري رفتم، شماره می و سمت گوشدمی کشیپوف
 بله آقا؟ _: از دو تا بوق کوتاه جواب دادبعد
 ؟ییکجا_

 ! آقارونیتازه عمارت اومد ب_:يطاهر
 ! مطمئن شم که اونجاستخوامیم! برو خونه مساعد حواست به اون خونه باشه! خب یلیخ_

 ؟يدیفهم.  یکنی از پا خطا نمدست
 !بله آقا و قطع کرد _

 !دمی کشی می عصبي هانفس
 ...ي دختره

  احمق فکر کرده االن مثال از دستم فرار کرده؟ياه دختر 
  کنم؟داشی پتونمی فکرشو نکرد دوباره ماصال
 ..  دخترنی از دست ااوف
 !ارمی امروزو سرت در می خانوم تالفغزل
 .نی ببحاال

 . داشته باشمدنی باز کردم تا راه نفس کشرهنمی پي کرواتمو باز کردم،  دکمه هاي گره ی کالفگبا
 . دمی نکشمی سال از زندگ26 نی قد ادمی که من امروز کشیعذاب
 ...  کهزنمشی فقط دستم بهش برسه چنان مهیکاف

 )؟ي عمل کردمیلینه خ!( دست روش بلند نکنمگهی نه من قول دادم که دزنمش؟ی می چیعنی
 ..هی نکنم منفجر شدنم حتمی کرده که اگه خودمو خالمی و عصبي کفري کار اون جوریول

 !ستادمی رفتم و جلوش وانهی آيجلو
 . شدمرهی خودم خي شکست خورده ي چهره به
  ترسناکم که ازم فرار کرد؟نقدری ایعنی
  بد بودم که ولم کرد؟نقدری ایعنی

 م؟یی کردم که سزاوار تنهاکارمی من چمگه
  کردم؟کاریمگه من چ _: که کنترلش از دست خارج شده بود گفتمي بلندي صدابا
 فرهود؟ _: گوشم صدام زدکی نزدیی صدابه
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 ! پشت سرم نبودی کسبرگشتم،
 فرهود؟ _:ار شد همون صدا کنار گوشم تکربازم

 ! نکردمدای پی خودش نبود نشونی که صداش بود ولي بازم خب از اون مردی چپ و راستم و نگاه کردم ولسمت
 !دمی و ندی کسی نظر گرفتم ولری اتاق و زي همه
 !زنمی که توهم مدهی کارم به کجا کشنیهه بب _:  کردمي مسخره اي خنده

 !نجامیمن ا! ستمی من توهم نیول _
 . مرد رو به روم زبونم بند اومده بوددنی انداختم با دی نگاهي نهی آبه

 .. کهاون
 ؟ي چطور؟ی چیعنی

 
 ه؟ی کوفته کی و بدنیو لب زخم!  مرد، با چشمان خون گرفتنیا

  منه؟ي هی شبنقدری اچرا
 !یکنی مکاری چنجای و ای توان نداشتم بگم که تو کی نگاه کردم، حتنهی آي مرد توبه

 !ي تعجب کردهیچ _: زد و گفتیخ لبخند تلمرد
 !کردمی باز نگاهش می من همچنان با چشمان گرد شده و دهنو

 !من تو هم. فرهود فرجام! من فرهودم _: زد و گفتيپوزخند
 ؟یچ_: گفتم ی به سختکردم،ی دستام رو حس مدانی وضوع لرزبه

 !دمیدارم تقاص تورو پس م! من توام _: لبخند زدفقط
 ؟یتقاص؟ تقاص چ..ت_: که تو صدام مشهود بود گفتمی ترس و لرزشبا
 چارهی بي و آخر سر اون دختره يدی جنگانتی عمر با خودتو اطرافهی که ییتقاص تو! آره تقاص_: نفرت نگام کرد و گفتبا

 !ي انتقام مسخره ات کردي   بازچهیرو باز
 .. برزخنی افرهود، منو نجات بده از_: که بغض و نفرت توش معلوم بود گفتی لحنبا

 ..شی آتنی اری زسوزمی دارم ممن
 .. آتش انتقامت رو خاموش کن و منو نجات بدهنی و اایب

 .خفه شو_: صدام رفت باالناخودگاه
 .نجاتم بده _: اون گفتیول
 خ _:دمی کشادیفر
 
 خفه شو..  شوفه

 !نجاتم بده _: گفتهمچنان
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 !یخفه شو لعنت _:دمی صدام داشته باشم عربده کشي روی کنترلنی دفعه بدون انیا
 ... شوخفه
 . کردمکهی رو هزار تنهی ادکلن خورد و آشهی دستم به شی کدمینفهم

 . اتاق با شدت باز شددر
 !  خدمتکار روبه رو شدمهی نگران نجمه و بقي برگردونم با چهره سرمو
 !  نجمه رو بدهي جواب سوال هاخوادی می کحاال
 ست هاشو دو طرف صورتم گرفت اومد دجلو

   فرهود؟شدهیچ _:نجمه
 .من خوبم تنهام بزارم_: حال گفتمنی با اد،ی لرزی مفکم
 .کامال مشخصه _: هاش توهم گره خوردابرو

 .اری بلی و گاز استرانی برام بتادنییبرو پا _: که پشتش بود گفتي توجه به من رو به خدمت کاریب
 !چشم خانم _:خدمتکاره

 ! رفترونی با عجله ازت اتاق بو
  رو جمع کننایتو هم ا_: رو به ترگل کرد و گفتبعد

 .  گفتی وچشمنیی انداخت پاسرش
 

 .نمی کرد رو تخت بشمجبورم
 ! پر کرد و طرفم گرفتوانی آب و برداشت و لپارچ

 !  ازش گرفتم و تا آخرش خوردمی حرفچی هبدون
 .  نجمه داد و رفتلی داخل اومد و تحونی رفت و دختره با باند و بتادرونی ب هارو جمع کرد و از اتاقنهی خورده آترگل

 ! کردن دستمی رفتنش نجمه شروع کرد به زد عفونبا
 . شدی دستم زخمی کدمی نفهمیحت

 ارزش داره؟ _:نجمه
 ؟یچ_

 ..ارزشو داره بخاطر اون دختره_نجمه
 !کنمینجمه خواهش م_

 ؟يدوسش دار_:نجمه
 ..ویک_:یالیخی زدم به بخودمو
 !بن بسته _: زد و گفتپوزخند
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  بن بسته؟یچ_
 ! چپیکوچه عل _نجمه؛
 ! نزدمی زدمو حرفی تلخلبخند

 !شناسهی زن منو از مادرمم بهتر منیا
 !تونمی که بدون  اون نمدونمی منوی ای نه ولای دوسش دارم دونمینم

 .. دروغم نگویول!  باشه نگو؟ی بگییخواینم _:نجمه
  به دلم ببره؟ی که تا تو چشماش نگاه نکنم که پنیی انداختم پاسرمو

 ...یباشه بهش فکر کن ول _: زد و گفتي صدا دارپوزخند
 !ی چیول _: سرمو باال بردم کنجکاو

 مونی پشدی شدن پدرت و گرفتن خانواده ات فکر  کن ، شاوونهیبه د!  که با مادرت هم کرد فکر کني به کاریول _:نجمه
 !تیم از تصیش

 . رفترونی منتظر جوابم باشه از اتاق بنکهی ابدون
 .دمی کشیآه

 دم؟ی که مادرمو کشته ضعف نشون می دختر کسي شده که برادهی کشنجای چرا کارم به اایخدا
 . آرامش داشته باشمی از فکر کردن خالص شوم و کمکمی بستم تا چشمام

 . زنگ خوردمی که گذشت گوشکمی
 ! چشمامو باز کردمباحرص

 . تو حال خودم باشمتونمی ام نمقهی دقهی
 ! داشته باشهي از غزل خبردی شانکهی اي بار خوشحال شدم، اونم برانی اولي براي اسم طاهردنی دبا

 ؟ي کردداشی پشدی چ؟يالو طاهر_: دادمجواب
 ..بله_
 ؟ي چطور؟يواقعا؟چجور_
 ! دفتر وکالتهیغزل خانم همراه پدرشون _

 . می کردبشونی آدمام تعق ومنو
 
 

  آقا؟می کنکاریحاال چ_: گفتي تکون دادم و طاهريسر
 !نی و گزارش هر لحظه اشونو بهم بدنی کنبشونی تعقرنی مییشماها هر جا_
 ..چشم آقا_

 ! قطع کردمی خدافظبدون
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 ؟ی چي ، دفتر وکالت؟ برادمی کشیپوف
 !شدهی زنگ بزنم و بهش بگم چیمی به عظدیبا

 ! برداشتم و شماره اش رو گرفتممویگوش
 . از سه بوق کوتاه جواب دادبعد

 !دیچی شادش تو گوشم پيصدا
  آره؟گه؟ی دي و خبر بدی عقد عروسخی تاريزنگ زد! به شاه دوماد_

 ! زدمي کج کردمو و پوزخند صدا دارلبمو
 ..ی کنم وليزی برنامه رمی عروسي برادی بااالن
  شده؟يزیچ_:دمی نگرانشو شنيصدا

 !آره _: گفتمی کالفگبا
  فرهود؟شدهیباز چ _: و گفتدی کشی از خستگیآه
 ..غزل_
 ..گهی بگو د؟یغزل چ_: طاقت گفتیب

 !غزل فرار کرده_
 ؟ي فرار کرده؟ چطور؟یچ _: رو از گوشم دور کردمی دادش باعث شد گوشيصدا
 . کردمفی ماجرا براش تعرکل
 ! فرهودمی شدچارهیب _:دادی مشی خسته اش خبر از ناراحتيصدا
 ! شده بودمچارهی بي مو فرفري من بودم که بدون اون دختره نیا!  نشده بودچارهی اون بالبته

 ! پدرش برسهي پاش  به خونه می بزاردینبا! می کنداشی زود تر پی هرچدیبا_
 ده؟یرس_
 ؟یچ_
 ! پدرشهيغزل خونه _

 ! باعث شد آه بکشمدشی نا اميصدا
 !ی غزل فراموش کندیبا!  تموم شدی همه چگهی دیچیه_
 !کنمی نمنکارویمن ا_

 _: اس چون گفتدهی فای بحث کردن با من بدی فهمانگار
 ! دفتر وکالتهیغزل با پدرش رفته _
 ! کننتی ازت شکاخوانیمطمئنم که م_
 ! ندارنیاونا که مدرک_
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 ... ندارن فرهود؟ حالت خوبه؟ آه فرهود آهی ندارن؟ مدرکیمدرک_
 !شدهیچ_
کتکش !  ي دارن؟ دخترشون دزدی مگه مدرکیگی و بعد مي همه مدرك دست غزل و پدرش دادنی تو اکنمیازت تعجب م_
 یگی بعد خونسرد مي کرددشیتهد! يبه پدرش تهمت زد!  خانواده اش محروم کردمدنیاون از د! ي بهش تجاوز کرد،يزد

  دارن؟یاونا مگه مدرک
 ! خبیلیخ_
 ! ترسمی نمچکسی و هیچی من از هیول _

 !خوامی فقط و فقط غزل رو ممن
 
 ... کهيتواقع ندار_
 ! تواقع رو دارمنیچرا اتفاقا هم_
 باریشما اگه !! چرا هست_!ستی نری امکان پذگهی دنیا!  خراب شدهی و فرار غزل همه چي که تو کرديفرهود با کار _

 !نی اونو راض کننیتونی پس حاالم منیتونست
 ..یول_
 !نی نکندمی لطفا نا امنی شمادمی من االن تنها ام،یمی عظيآقا کنم،یخواهش م_
 ..اما_
 !کنمیخواهش م_

 !دمی قول نمی ولکنمی میسع! باشه_: و گفتدی کشیپوف
 !ممنونم! ممنونم_
 !ششی پرمیفردا م! کنمیخواهش م_

 ! قطع کردمی کردم بعد خدافظبازتشکر
 

  بتونمی راحت مالی با خحاال
 

 غزل
 . زد آروم پلک هامو باز کرددمی اسمو صدا می کسي صدابا
 ! بخوابمگهی دکمیاه فرهود بزار  _: فرهود گفتمدنی دبا

  غزل؟ فرهود؟یچ_: شهی نبلکي متعجب مامان باعث شد چشمام اندازه يصدا
 ! شدخی داشته، نداشته تنم سي موهاي مامان همه دنی ددیبا! دمی از جام پرییهوی
 . گند زدمي وايا
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  به مامان گفتم فرهود؟من
 !ي ابولقاسم سعدای

  زدم؟توهم
 .ی لعنتت کنه فرهود که آبرو برام نذاشتخدا

 ..  ماماندیببخش_: گرفته گفتمنیی زدم و با سر پای خجللبخند
 ! چشاش غصه گرفته بودمامان
 !یکنیزود فراموش م!  دلمزیاشکال نداره عز _: بار دستشو رو موهام گذاشت نوازش

 ..ی ولدیی تای دادم به معن تکونيسر
 ! روزا سخت شده بودنی اانی فراموش کردن اون زندانیول

 ! بهش عادت کرده بودممن
 !..ستمی نمونی از کارم اصال پشکنمی که ادن باهام کرد فکر مي با کاری وقتیول
 غزل؟_ 

 بله مامان؟_: چشماش زل زدمتو
 !یچیه_
 !گهیااا مامان بگو د_
 ...راستش_

 ؟يدوسش دار_:هش کردم، ادامه داد نگاکنجکاو
  ؟ویک _: خودم رو زدم به اون راهگهی رو می کدونستمی منکهی ابا
 !فرهود_

 !نه _: و مطمئن گفتمخونسرد
 ... نه بزرگههی سوال نی اجواب

 ؟ینگران شده بودم نگران چ!خداروشکر_: لبخند زد گفتی خوشحالبا
 !ی شده باشکهی عاشق اون مردنکهینگران ا_
 ! افتهی اتفاق نمنی وقت اچیه! نه مامان _
 !خوبه_: راحت گفتالی خبا

 !کنمی صبحونه رو حاضر مزی ميتا تو دست و صورتتو بشور _: بلند شد و گفت ازجاش
 ! رفترونی گفتم و از اتاق بي اباشه

 . رسوندمی بهداشتسی و از رو تخت بلند شدم و خودم به سرودمی کشیآه
 . شدمرهی گره خوردم خي ام و موهاختهی به هم ري و به ابرو هاستادمی وانهی آيجلو
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 ! عوض شده بودمچقدر
 .  به خودم برسمی حسابدیبا

 ... انگار از تو زندون آزاد شدمواقعا
 . خودمو عوض کنمشگاهی برم آردیبا

 .  و صورتمو شستمدست
 .دمی هم به موهام کشی دستهی
 . آشپزخونه رسوندمهی خودمو رونی اتاقم اومدم باز

 . و بابا نشسته بودن و منتظر من بودنمامان
 
 
 ..ریصبح بخ _:دمی بابا  لبخند زدم و گونه اشو بوسدنی دبا
 .کنارش نشستم.  دی و بوسمیشونی جواب مو داد و پی مهربونبا

 . ختی ري برام چادی جدمستخدم
  بابا؟يدیخوب خواب _:بابا
 ..بله بابا_: تکون دادميسر

 . نداشتمیاصال خواب خوب. بود دورغ
 . بودمداری تا صبح بشبید

  شده بودمينجوری جام عوض شده بود ادیشا
 . دورغ بگمتونمی به خودم که نمیول

 .بردی اون خوابم نمبدون
 .کشمی از فکر بهش خجالت میحت

 گدره؟ی داره دنبالم مکنه؟ی مکاری داره چاالن
 کنه؟ی مکاری چنجامی بدونه ااگه

  دوباره منو بدزده ، نکنه دوباره کتکم بزنه؟نکنه
 ؟یکنی که میی چه فکرانی غزل اییوا

 .ترسمی ازش منقدری اچرا
 

 ! بکنهتونهی نمی غلطچی توئه پس هي کاره چی االن هاون
 . منو ببخشایخدا
 .کنمی گناهکاره فکر می ببخش که دارم به کسمنو
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 .. هم خاطرات شو فراموشکنمی پاك ممی هم فرهود از زندگمن
 .  فکر کنمخوامی بهش نمگهی داصال

 . شدممیی خوردن چامشغول
 ... صبحونه ام کامل خوردمیوقت
 . جام بلند شدماز

 . وقت گرفتمشگاهی از آرروزیغزل د_:مامان
  مامان؟یگی ميجد _: ذوق گفتمبا
 .آره برو آماده شو منتظرم_
 .شمیباشه باشه زود آماده م_
 . اومدم و بدو خودمو به اتاقم رسوندمرونی از آشپزخونه بعی سرو

 . سرم کردمدی شال سفهی اسپرتم تنم کردم و ی مشکمانتو
 . رونی زود از اتاق اومد بنی کردن نداشتم بخاطر همشی آراحوصله
 . کردن بودشی هنوز در حال آرامامان

 . شروع شدباز
 .شهکی ساعت طول ممی برگشتنش ننهی آي بره جلومامان

 . حوصله کنار بابام که در حال روز نامه خوندن بود نشستمیب
 . بهم زد و روزنامه رو کنار گذاشتی مهربونلبخند
 . تنگ شده بودطونمی دختر شيدلم برا _: کردبغلم

 .  مهربونم تنگ شدهي بابايمنم دلم برا_
 .دی بوسمویشانی تکرار کرد و پشویشگی همعادت
 . رفت اتاقش تا مانتو بپوشهمامان

  نه؟ای شرکت يری خواستم بپرسم امروز متا
 . رجب اومد داخل و مانع حرف زدنم شدمش

 
 

 ! مش رجبشدهیچ _:بابا
 ! اومدنیمی عظيآقا، آقا_

  اسم آشناست؟نی چقدر ا؟یمیعظ
 ! کنشیبه داخل راهنما _: گفتي با خودنسردی بابا خوند ولي تعجب و از چشماشدی منکهی ابا
 .چشم آقا_
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 !هی کیمیبابا؟ عظ _: از رفتن مش رجب رو به بابا کردمو گفتمبعد
 ش؟یشناسینم_
 !دمی جا شنهی اسمشو کنمیفک م! دونمینم_

 گمیفعال با مادرت برو بعدا بهت م _: تکون داد يسر
 باشه _
 . جام بلند شدماز

 .رونی از اتاقش اومد بمامان
  مامان؟میبر _: رفتم سمتش

 !زمی عزمیآره بر_
 . رو به رو شدمي با مرد نا آشنامی بررونی از در بمی خواستتا

 . و هل شددی بود رنگش به وضوح پریمی اسمش عظای که گوي مرددنی با دمامان
 ! کردنی جلو اومد با پدرم دست داد و باهاش سالم احوال پرسیمیعظ
 . کردی سمت منو مامان اومد و با ما سالم و احوال پرسبعد
 . جوابش دادمی من با مهربونی جوابش و داد ولي با طرز بدنماما

 ! آوردرونی منو از خونه بدی بازومو کشمامان
 . شده بودبی مامان عجي هارفتار

 ه؟ی چي همه ترس برانیا
  داره؟ی اون مرد چه ترسمگه
 . مامان شدمنی ماشکینزد

 ! سوار شدری با تاخمامانم
 . روشن کردنیماش
 مامان؟_
 جانم؟_
 ه؟ی کیمیعظ_
 اگه کمربندمو نبسته بودم ال!  ترمز کردهوی

 
 ]21:23 31,07,16[, زندانبان

 !شهی رفته بودم تو شان
 هو؟ی شدیمامان ؟ حالت خوبه؟ چ_
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 !آره، آره من خوبم_
 ! دورغ بود خوب نبودیول

 !دمی بد بودنشو دایخوب ! شناسمی مادرمو ممن
 ! بمالهرهی شتونهی ساله دخترشم و نم17 منو که سر
 !اوردمی خودم ني نگفتم و به رو يزیچ
 ...رونی بمی زدالی که از وتا
 .مامان دستشو برد سمت ضبط و روشنش کرد 

 سی خي جاده هی توفتمی مراه
 

 ستی نیچکسی هوونهی جز منه ديانگار
 

 شتهی جا ساکته فکرم پهمه
 
 ی دل بکني بردمی ترسی بگم عشقه منخواستمیم
 

  که عاشقته منمی اونی بدوندی تا شازنمی مشی به آبو آتخودمو
 
  باهامی برام که بمونالهی خهی

 
 شمی پیمونی که نمی وقتشمی می که چه حالیدونیم
 

  آروم ندارمقرارمی بیلی دارم خدوست
 

  بار سرمو رو شونت بذارمهی دارم که دوست
 

  بگمنوی شم بذار اوونهی نذار دری بگدستامو
 

  با توام کمه کمالی خوابو خهی توي چه نخواي بخواچه
 

 سی خي امو باند جاده دی آهنگ جدشعر
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  که عاشقته منمی اونی بدوندی تا شازنمی مشی به آبو آتخودمو
 
  باهامی برام که بمونالهی خهی

 
 شمی پیمونی که نمی وقتشمی می که چه حالیدونیم
 

  آروم ندارمقرارمی بیلی دارم خدوست
 

 رو شونت بذارم بار سرمو هی دارم که دوست
 

  بگمنوی شم بذار اوونهی نذار دری بگدستامو
 

  با توام کمه کمالی خوابو خهی توي چه نخواي بخواچه
 

  دارمدوست
  
 
 .میدی رسشگاهی در آري جلونی تموم شدن آهنگ ماشبا
 .شگاهی آرامی شد و باهم رفتادهی و پارك کرد و رو پنی شدم مامان ماشادهی پنی ماشاز

 . کردمزی نا مرتب کوتاه بلندم و تميموها
 . هامو هم اصالح کردمابرو
 . بودمی شکلم راضریی از تغدمی دنهی آي خودمو جلویوقت
 . خونهمی رفتشگاهی بعد از آرعیسر
 . راحت شده بودالیخ

 ! نکردهدامی هنوز پفرهود
 . نذاشته بودی خونه امونم کسدم

 !  شدهالمیخی بگهی دپس
 !  چم شدهدونمینم

 ! ناراحتم که فرهود فراموشم کردهچرا
 !دونمینم
 .زنمی دارم خودمو گول مدیشا
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 . خونه بابا هنوز خونه بودمیدی رسیوقت
 !رهی امروز نمپس

 ... حوصله رفتم تو اتاقمیب
 .. تمومشون کنمدی کار نا تموم دارم که بایکل
 ! کنکور آماده کنمي خودمو برادیبا
 .  االن حوصله نداشتمیول

 .. نشستمیامو عوض کردم ورو صندل هلباس
 . دوماه نوشتمنی دفتر خاطراتمو برداشتم و از ازی از رو مو
  فرهوداز
  کارهاشاز
  کتک هاشاز
  ش.ز.و.ا.ج. تاز
 ! همه نوشتم و با خودم عهد بستم که خودشو کاراشو فراموش کنم و ببخشمشاز

 . کاراش اون دست خودش نبوداون
 ! مونهی پشخودشم

 .هی برام کافمونهی که پشنیهم
 ! خدام ببخششداورمی امدمی بخشمن

 ..زی آخر خاطرتم امضاش کردم و درشو بستم گذاشتم رو مورق
 .رونی از اتاقم اومدم بی ناهار صدام زد منم با خوشحالي برامامان

 ...هی خانواده ام برام کافشی که االن پنیهم
 

 . ناهار صدام زدي دوباره برامامان
 . اومدم رفتم آشپزخونهرونی اتاقم باز

 ! و بابا نشسته بودنمامان
 .دنیرسی داشتن، کالفه و سرگردم به نظر میبی عجي دو انگار حال و هواهر

 . نظر گرفتمری نشستم و رفتاراشونو زسرجام
  رو ناراحت کرده؟ی عصبنقدری افتاده که مامان و بابا رو ای اتفاقیعنی شده؟یچ
 . شو حس کردی استرس و نگرانشدی حرکات مامان ماز

 .دیکشی وآه مدیکشی دائما به موهاش دست مباباهم
 ! افتادهیاتفاق _:شدمی داشتم نگران مگهید
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 !ی چه اتفاقزمینه عز _: به بابا کرد و بعد رو به من گفتی دو برگشتند نگام کردن، مامان نگاههر
 ن؟ی اختهی بهم رنقدریچرا ا! دونمینم_

 !غذاتو بخور! زمی نشده عزيزیچ _: گفتشیشگی با لحن خونسرده همبابا
 ! نکنمالی فکر و خشدی مگه می شدم، ولالیخی تکون دادم که فکر کنن بيسر
 ! کردم و شروع کردم به خوردنی جلو روم نگاهي غذابه

 . نشستنزیانگار که به زور سر م! کردی مي که اصال غذا نخورد، باباهم با غذاش بازمامان
 ! بلند شدمزی غذامو تموم کردم از سر مزود

 ! شدنزی کارا شروع به جمع کردن مخدمت
 ! کردممی از پله ها رفتم باال خودمو پشت گلدون دم در اتاق مشترك مامان و بابا قاعیسر
 .ارمی ازش سر در بدی افتاده که بای مطئمنم که به اتاقمن

 ! و بابا اومدن باال و رفتن تو اتاقشونمامان
 ! فندك بابا اومدي که به سکوت گذشت صداکمی

 . شدلی تبدنیقی به شکم
 !دیکشی مگاری سخوردی شکست مای شدی ناراحت ميزی هر وقت از چبابا
 ! بابا شدههی که باعث ناراحتشدهی آخه چیول

 ! به در اتاقشون چسبوندم و به مکالمه شون گوش دادمسرمو
 !مانی پستی نی کار درستنیا_:مامان

  کنم؟کاری چیگیم_:بابا
 !  غزل از کشور خارج کندونمیچه م!  کنتیازش شکا_:زدی که تو صداش موج میمامان با بغض و التماس 

 ! آروم باشنینسر! آروم باش _:بابا
 !نمی شدن بچه مو ببچهی بازتونمی مادر نمهیمن ! تونمینم! مانی پتونمینم _:مامان

!  با دخترم بکنمي کارنی من آسونه که همچي برایکنی تو فکر منینسر _:دادی متشی زد نشون از عصبانزی که بابا به میمشت
 ! ندارمي کنم؟ چاره اکاری چی از تو ناراحتم ، ولشتری بیمن اندازه تو حت! ستیبخدا که ن

 ! ماستي اون بچه مانیپ!  ندارمي که چاره ای چیعنی _:مامان
اون فرهود !  خانمم  خوب فکر کنزم،یعز! نینسر!  ماست عوض کنهي که غزل بچه نوی اتونهی نمزمی چچیه! درسته _:بابا

 نمونه اش هی کنه،ی من همه کار کرده و مهی نابودياون برا!نهیبی االن منو قاتل مادرش مدونستی مشی روز منو دائهیکه 
 . که با غزل کرديکار

 !زدی فقط هق ممامان
 ..رنه با فرهود ازدواج کنه وگدیغزل با: بابا
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 ! شدنیکی با هم غمی شدم و جمی که پشتش قای شکست گلدونيصدا
 ! اتاق مامان بابا به شدت باز شددر
 ! من پشت گلدون شکسته هل کردن و بهت نگام کردندنی دبا

 !ننی من خراب بود برام مهم نبود مامان و بابا منو فضول ببحال
 ! کمکم کرد که از جام بلند شممامان

 !دمیبگو که دورغ بگو که اشتباه شن! بابا _: پهنون کنمتونستمی و خودمو بغل بابا انداختم ، بغضمو نمادمستی بابا وايجلو
 ! کردم گوشه چشم بابا نم داشت، اونم ناراحتهحس

 !  بابا تروخدا اجازه نده دستش بهم برسه _: چنگ زدم رهنشی پبه
 نوی من طاقت ادم،ی کشی چیدونیبابا نم!  به اون زندان برگردمخوامی نمگهیبابا من د _: گرفته ام از بغض گفتم ي صدابا
 ! ندارم  تروخدا نزار من باهاش ازدواج کنم تروخداگهید

 !کردمی خنده هام داشته باشم فقط هق هق مي روي اراده انکهی و بدون انیی انداختم پاخودمو
 . بلند شمنی کمکم کرد از رو زمبابا
 !ياری براش آب بي برشهی منینسر _: به مامان کردرو

  و پاك کرد و رفتسشی خي گونه هامامان
 ! کمک بابا رفتم تو اتاقشون و رو تخت نشستمبا

 غزل؟ دخترم؟_: زدصدام
 . باال بردم و نگاهش کردمسرمو

  حاضرم جونمم برات بدم؟یدونی دوست دارم؟ میلی تورو خیدونیم_: دو طرف صورتم برددستاشو
 .ادم به نشونه آره تکون دسرمو

 ... اونزارممی دفعه نمنیا!  مواظبتم بابا جونشهیمن هم_
 ..نه بابا نه_
 ! به حرفا گوش کنزمیغزل عز_

 ! به حرفاش گوش کنمخواستمی وار تکون دادم ، نمونهی دسرمو
 !غزل خوب به حرفام گوش کن _: با دستاش سرمو نگه داشتمحکم

 ! برسونهیبی اون بهت آسزارمینم! من مواظبتم _: شدمرهی خشی مشکي چشمابه
 ! عقد شش ماهههی شش ماه فقط

 !ستی اون فرهود سابق نگهی فرهود دنیا! بابا _: التماس نگاهش کردمبا
 ! دونمیم_

 !می نداري چاره ایول _: مکث گفتی از کمبعد
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 ! میای راه بدیبا
 چرا بابا؟ چرا؟_

 ...ي کهیچون اون مرد _: به همدی هاشو با حرص سابدندون
 ! حرفش خوردي ادامه
 !کنهی که قانون بزور حکم عقد صادر مکنهی مي کاریاگه تو باهاش ازدواج نکن _: هامو گرفتشونه

 ! شهیمگه م! بزور  _: بهت گفتمبا
تا اون موقع فقط !  تا اوضاع درست شهمی از فرهود کنیتی شکادیفعال نبا!  بگم دست نگه دارهلی به وکدیمنم با! آره شده_

 ..فقط صبر! صبر کن دخترم
 بعد شش دمیقول م!  شهری ختم به خیبزار همه چ!  نگوچیه _: ساکت تکون دادي بزنم دستش به نشونه ی خواستم حرفتا

 !رمیماه طالقتو ازش بگ
 !بابا _:دمینال

 !دتم تا اتاقم بررونی بامی نوازش کرد و کمک کرد از اتاق بصورتم
 !خوب استراحت کن دختر بابا _:بابا
 
 ! شب آماده شويبرا

  شب؟ مگه شب چه خبره؟؟یچ_: نگاهش کردممهبوت
 !تی خواستگارانیقراره ب_

 !دمی نزدم و داخل اتاقم رفتم و درو محکم به هم کوبیحرف! نیی انداختم پاسرمو
 ! بهت فرهود، لعنتلعنت

 !يدی بدم پس ميدی کارتو پس متقاص
 

 فرهود
 . سفت بسته بودم و اصال هم قسط نداشتم بازشون کنمچشمامو

 .... کوفته بود و مغزم خستهتنم
 . رو نداشتميچکاری هحوصله

 کنه؟ی مکاری داره چاالن
  دل اونم برام تنگ شده باشه؟شهی میعنی

 . اونم االن به فکر من باشهدیشا
 ! به خودم زدميپوزخند

 !کنهی االن دلتنگته ، بهتم فکرم مي همه بال سرش آوردنی که ای حتما غزلآره
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 !دونمی مالمی خوش خیلیخ
 بله؟ _: جواب دادملی بسته ام سمت موباي کالفه از جام بلند شدم با چشماخورد،ی بار هزارم زنگ مي برامیگوش
 !يدیالو فرهود؟ صدبارت بهت زنگ زدم چرا جواب نم _:دیچی تو گوشم پیمی عظی کالفه و عصبيصدا

 ! خواب بودمدی ببخشیمی عظيا سالم آقا _: پشت خط بوده چشمام تا اندازه ممکن باز  شدیمی عظنکهی ادنی فهمبا
 !یکنی میخواب؟ شوخ_:دی تعجب پرسبا

 !نه واقعا خواب بودم _: گفتميجد
 يمن از صبح خروس خون دنبال کارا! خجالت داره واال _: پنهون شده بود گفتشی که پشت لحن جدیطنتی با شیمیعظ

 ! واقعا متاسفم! ي دارفی خواب تشریتو هم بعد جناب عال
 ؟يکارام؟ چه کار _: خاروندمسرمو
 !یمعلومه هنوز دست و صورت نشست _:دیخند

 آره_
 !امی به بدن بزن تا ما بيزی چهیور برو دستت و صورتت و بش! ستیتو حالت خوب ن_:دی تر از قبل خندبلند
 ن؟یایب_
 !میای نیناراحت _: که ته صداش بود گفتي خنده ابا
 ! ننشسته امي قدمتون رو تخم چشماه؟ی چه حرفنینه ا_

 !پس فعال _: کرد و گفت ي خنده اتک
 !بنمتونیم _

 ! و قطع کردممی کردیخدافظ
  دنبال کدوم کارام رفته؟یمیعظ

 کار؟ی چنجای اادی ماالن
 .رونی اتاقم دست و صورتمو شستم و از اتاقم اومد بی بهداشتسی رفتم سرودمی کشیپوف

   چه خبره؟1:30:  خودم زدمي برای نگاه کردم و سوتمیبه ساعت مچ 
 ! اومدم ، سمت آشپزخونه رفتمنییتند از پله پا 

 . اونجا نبودگهی دختر دهی جز ترگل و یکس
 ست؟ینجمه ن _: تو جلورفتم
 ..بله آقا _: گرفته اش گفتنیی برگشت و سر پاترگل

 کجا رفته؟_
 !امروز صبح چمدونشون جمع کردن  و رفتن _
 رفتن؟ خب کجا رفته؟ _
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 ! آقادونمینم _
 ! خبیلیخ _
 !رونی آشپزخونه اومدم باز

 ! نجمه گرفتمي آوردم و شماره رونی ببمی از جمویگوش
 الو فرهود؟ _: جواب دادی از چند تا بوق طوالنبعد
 !.الو سالم _
 !يری زودتر باهام تماس بگکردمیفکر م! زمیسالم عز _

 ؟یکجا رفت! دمی از خوابشتریآره ، امروز ب _: گفتمی خاروندم با خجالت زدگسرمو
 !بعد برگردم!  خواهرم باشم شی هفته پهی گرفتم میتصم! کردی متمی خونه اذيفضا  _
  هفته؟؟هی_
 !ی فکراتو بکنيتا اون موقع من تو وقت دار!  دارمازیآره بهش ن_
  فکر کنم؟دی بایفکر؟ درباره چ _
 ! اون دختريدرباره  _

  بکنم؟دی بايدرباره غزل چه فکر _: غزل بودمنظورش
 !يری انتقامتو از غزل بگدی انتقام مادرت ، بايمعلومه برا _
 !خورهی کلمه  بهم منی حالم از اگهید

 ؟ی چي انتقام براانتقام،
  بهش بفهمونم؟نوی ايچجور! نه انتقامم! خوامی غزل رو بخاطر دل خودم ممن
 . فعالم،یزنیبعدا باهم حرف م!  برمدینجمه من با _

 ! ازش باشم قطع کردمی منتظر جوابنکهی ابدون
 !  و رو مبل نشستمدمی کشیآه
 ...و تشناختمی که نمي و پسریمی خونه باز شد و نگهبان با عظدر
 ! برهتونهی جام بلند شدم به نگهبان اشاره کردم که ماز

 !سالم _: دست دادمیمی رفتم با عظجلو
 !سالم شاه دوماد _
 ! بزنمی باعث شد لبخند دورغی بود ولای بود کهی تدونستمینم

 . که همراهش بود زدي به پشت پسریدست
 ! پسر منهنی حسری امنیفرهود جان ا _

 !خوشبختم _: به پسرك جلو روم زديلبخند
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 !ی صدام بزنری امیتونی ، منیهمچ _: جلو آورددستشو
 ! حتما _

 !ننی مبل بشي تعارف کردم روبهشون
 ! رو به روشون نشستمخودمم

 شده؟ی چیمی عظيخب آقا_
 طون؟ی ششدهی چیدونینم _: زدیچشمک

 !نه واال_
 !ي بره خواستگاردیبابا ظاهرا شاه دوماد خبر نداره امشب با _:ریام
  ؟يخواستگار_:دی رنگم پرهوی
 ؟یکنیآره پسر چرا رنگ عوض م_:ریام
 ه؟ی چهی قض؟ی کي خواستگارگه؟ی می پسرتون چیمی عظيآقا_: نشستمیمی بلند شدم و کنار عظاز

  نخورد ؟یی سرت جاشبیفرهود تو د_: چونه اش و متفکر گفتری دستشو زیمیعظ
 !دونمینم_:دی به سرم کشیدست

 . اشونو بزور نگه داشتنخنده
 ! غزل خانمي خواستگاريقراره امشب بر _: به شونه ام گذاشتی دستیمیعظ

 غزل؟!  منقبض شدفکم
 ؟ي چجوریغزل؟ ول_

 ! امشب آماده کني نداشته فقط خودتو براشی به چجوريتو کار! آره غزل_: یمیعظ
 ن؟یکنی نمیبا من که شوخ! یمی عظيآقا_

 !ي شدي بازنی اي که برنده ي دارم؟ انگار خودتم باور نداریمگه با تو شوخ _: کردی سرمستي خنده
 !ي کدوم باز؟يباز_

 !  تلخ انتقامتيباز _:نیی و انداخت پاسرش
 ! نزدمی و حرفنیی انداختم پاسرمو

 !  جاشون  بلند شدن و منم به دنبالشون از جام بلند شدماز
 !کنهی هست و کمکت منجای اریام!  کار دارمییخب فرهود جان، من برم جا _:یمیعظ

 !نیفقط بچه ها تا ساعت هفت آماده ش _: هر دومون کرد و گفتروبه
 ! راحت باشه باباالتونیخ _:ریام

 ! کرد و رفتی باهامو خداحافظیمیعظ
 ! ترگل رو صدا زدمیمی رفتن عظبا
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 ترگل؟ _
 بله آقا؟ _:گفت گرفته اش نیی و با سر پانیی آشپزخونه اومد پاعی سرترگل
 ! بهش زدميلبخند
 ! دارمی دختر حس خوبنی به انسبت

 ! هستمنطوری باهاش اندازهی غزل مادی چون اون منو دیشا
 با
 
 ! اتاقماری ما دو تا قهوه بيلطفا برا _: خندونم گفتم يلبا
  و رفت. چشم آقا _

 !ری سمت امبرگشتم
 . شده بودرهی در آشپزخونه خبه
  پسر چش شده بود؟نیا

  پسر؟ییکجا _: رو شونه اش گذاشتمدستمو
 !نجامی همیچیه _: خودش اومد و سرش تکون دادبه

 .می اتاق من تا راحت تر حرف بزنمیبر _: تکون دادميسر
 . گفتي اباشه

 ! کردمشی اتاقم راهنمابه
 !نهی اتاق بشی راحتيتعارف کردم که رو مبل ها 

 ! از خودت بگوکمیخب _
  بگم؟یچ _:ریام
 ...7 تا ساعت نی خودمونو سرگرم کنکمی دونمیچه م _
 ! تو ترگلایب _: به در خوددیتق
 .. قهوه اومد توي و فنجون هاینی باز شد ، ترگل با سدر
 ! تعارف کردنش فنجونمو برداشتمبا
 !رهی نمرونی از اتاق بدمی گذشت دکمی

 ! فنجونشو بردارهری خم شده بود و منتظر بود که امکمرش
 ! دی لرزی لبو شده بود و لباش منی ، بنده خدا ترگل عدادی با چشماش قورتش منجوری همری امیول
 !فنجون شو بردار!  جانریام _: کمکش کنمنکهی اي بزنه ، برای حرفتونستینم
 !بله بله _: به خودش اومد ریام
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 ! زی فنجونشو برداشت و گذاشت رو معیسر
 ! قدردان ترگل خس کنمي نگاه تونستمیم

 ! رفترونی گرفته اش از اتاق بنیی با سر پاترگل
 !  امو پنهون کردمخنده

 ؟ی داداش خوشحالهیچ_: متفکر نگام کردریام
 .. پسرمینباشم؟ شب خواستگار_: چپی زدم کوچه علخودمو

 !ی ناراحتم باشدیتازه با!  نداره ی خوشحالنکهیاوو داداش ا _
 ؟ی چيناراحت برا_
  نداره؟ی ؛ ناراحتيری زن بگییخوایداداش م _
 ..نه واال _
 .. دختره تورو خام خودش کردهنیداداش فکر کنم ا _
 چطور؟ _: لبخند گفتمبا
 !یستیچون اصال از ازدواجت ناراحت ن _

 !دونهی نمیچی اون هپس
 ! به خواست منه تا غزلشتری ازدواج بنی ادونستی مکاش

 .. از خودت بگوکمیخب _
 ...گهی دمیگذرونیم! بگم  یچ_
 ه؟یشغلت چ_
 .  عالقه دارميشگری به آری ولخونمیمثل بابام وکالت م _

 امی که امشب قراره بدونستی میعنی ساعت مونده بود و من به فکر غزل بودم، 5 بود تا 14:30 تکون دادم ساعت تازه يسر
 ش؟یخواستگار

 .دمی کشیآه
  داداش؟ی چيآه برا_ریام

 ! من به آه گذشتی پسر نصف زندگي کارییکجا!  باز رو لبم نقش بستپوزخندم
 م؟ی کارمونو شروع کنیموافق _: زدمی مصنوعلبخند
 !آره داداش_: کردشی به ساعت مچینگاه
 ...ی داداش ولگفتیاونم بهم م!  افتمی می علادی داداش، گفتی بهم می داشتم وقتی خوبحس

 !مهی داداش انگار بردار واقعگفتی بهم مری امی وقتیول
  بزنم؟شتوی ریفرهود موافق _
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 ! دوسشون داشتمی بلند شد بود ولیلی خدمی هام کششی به ریدست
 !نه بزار باشن _
 ! بزنشونییشنوی از من می ول،یباشه هرجور راحت _
 چرا؟_
 ! عروس خانم بترسه فرار کنهترسمیم _

 . پوزخند بزنمدی انگار فقط باامروز
 !فرارشم منو داغون کرد!   وقته فرار کرده یلی داداش عروس خانم خآق
 ! برام بزارمشی ته ریول.  بزنیلیخ _
 ! به چشميا_

 ! حموم نشستمي نهی آي حموم جلورفتم
 ! زد و حاال وقت اصالح سرم بودشمویر

 ! درآوردی نظمی کوتاه کرد و از اون بزی تمموهامو
 .... تشکر کردم وازش

 !می اومدرونی اتاقم بیبهداشت سی از سروو
 .  افتمی بشبی دای خورد شده باعث شد نهی آادی که نمی ببنهی دوباره خودمو تو آخواستم

  ها ولو شدمی گرفتم رو صندلنهی مو از آرو
  شده داداش؟يزیچ_: ریام

 .. یچیه _: زدمی الکلبخند
  ؟یخوب_: نشست و دستشو رو شونه م گذاشتکنارم
 ..راستش نه. آره_: زدمي خسته البخند
 .. رفتيعاشق شد_: اش بلند شدقهقه
 .زنهی می داره حرف از عشق و عاشقخوردی االن داشت با چشماش دختر مردمو منی پرور هميپسره .  گاز گرفتملبمو

 ! رو دست ماي زدیشما که تو عشق و عاشق_
 من؟ _:دی گردش پرسي چشمابا
 ..بله شخص شما _
  کردم مگه؟کاریمن چ_

 !يخوردی با چشمات دختره رو مکردمی ولت می ولي که فعال نکرديکار _: چونه ام گذاشتمری زدستمو
  کدوم دختره؟ _: عرق کرد ه اش بفهممي اش و دستادهی از صورت رنگ پرتونستمیهل شدنش م 

 نه؟!گمی کدوم دختره رو میدونی االن نمیعنیآها  _
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 .. و پشت گوش رو خاروندنیی انداخت پاسرش
 !یگی داداش ، ترگل رو مزهیچ _
 ؟یدونیاووو تو اسمش رو از کجا م _
 !يخب داداش خودت ترگل صداش زد_
 ؟يدوسش دار...  خویلیخ _
 ! من من کردکمی
 ؟يدوسش دار_:دوباره تکرار کردم 
 ی حسچی فرق داره باعث شد نگاش کنم وگرنه ههی خوشگله و با بقدمیچون د...  خو داداش دونمینم _:دیدست هاشو مال 

 !بش ندارم
 .. دنبالش باشهی هر چشمشهی خوشگله و باعث میلی خب ترگل خگهی مراست

 ! مراعات کنکمیباشه در حال  _
 ... کنمی نگاش نمي اونجورگهی دیاوک _

 ! به روش زدميلبخند
  4:47 _: به ساعتم نگاه کردمبازم

 ...کت کردن ندارن انگار عقربه ها امروز قصد حرنیا
 ! دادمکهی تی و سرمو به صندلدمی کشیپوف
 ! داد به مبلهی از من سرشو تکدی به تقلرمیام
 فرهود؟_:ریام
 !بله_
  تا آخر عمرم بت بگم داداش ؟یشیناراحت نم _: حرفش بود گفتی که چاشني لبخندبا
 ؟ی چيبرا! نه_
 .. کس تا بحال نداشتمچی که به تو دارم به هی حسدمی ، فقط من امروز فهمیچیه_

 !ی برادر واقعمانگار
 . نزدمی زدم و حرفی تلخيپوزخند

 .. کرددای پی ما حسیکی شده بارمی ي براپس
 . داداش کوچولو هم دارمهیپس از حاال  _: به  روش زدميلبخند

 ...اا من کجا کوچولوم؟ حاال انگار چند سال ازم بزرگتره _: گفت تی شکابا
 چندسالته؟ _
_ 21 
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 ..ي بچه ایلیخب پ هنو خ _
 م؟یمگه چند سال اختالف دار_
 ... سال5 کینزد! ام بزار فکر کنم _
  امشب؟ي براي داری چنمیحاال بلند شو بب! ی تو بگی خب داداش بزرگه هر چیلیخ..  همه راهونی ارهی میاوووو ک_

  از من بلند شد و سمت کمدم رفتزودتر
 
 .. کالی منو بارنی ، نه خوشم اومد نه ببکالیبار _: برگشت سمتم و گفتی حسابی بازرسهی کمد باز کرد، بعد در
 شده؟یچ _
 .دمی صفت رو تا االن فهمهی من یچیه _
 !یچ _
 ...یسی خسنکهیا _
  من؟یک _
 !نه عمه م _
 چطور ؟ _
 ؟ي خواستگاري بريخوای لباسا منی تو با همنمیبب... نطوری اتاقتم همونی شده، دکوراسیمی همه لباست قدچون مدل _

 ..نی بخوابنجای اییخوای از ازدواجتم حتما مبعد
 !میپس کجا بخواب _
واال بخدا دختره حق داره اگه امشب بهت بله . دی زدم مخم پوک؟یکنی منی بابا داداش چرا همچيا _: زد پس کله اش دونهی

 .رو نده
 چرا؟ _: ابرو هام گره خوردنیب

 ... سالمندان راه بندازه  کهي خانه خوادی ازدواج کنه، نمخوادیچون دختره م _
 ... رمی من پیعنی _: وسط حرفشدمیپر

 ؟یستین _: زد و گفتیچشمک
 !کنمیبچه پرور آدمت م _

 ! یکنی بابا داداش چرا رم ميا _: اوضاع خرابه پا به فرار گذاشتدی دی وقت حمله  ور شدم اونمسمتش
 !کنمی متی حالکنم؟ی رمم مرم؟یمن پ _
بعدم ...  که نگووینی اسمش هان جاستی چی قرتي تو انقدر اون پسره یستی نرینه واال تو که پ _:دی و دورونی اتاق اومد باز

 !ی تو کامال اهلیی وحشی فکر کنشمیناراحت م
 !ستای واياگه مرد _:دمی و سرش داد کشدمی حرص دندون هامو به هم ساببا
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 ...دیدوی دور خونه متی اهمی اون بیول
 ..دی شدم انگار جون دوباره باشه سمت آشپزخونه دوکی بش نزددی دی که وقتشدی داشت خسته مگهید
 !ي راه فرار ندارگهی درخانی خوبه امام

 ...ختهی همه جارو به هم رری امدمی تو آشپزخونه بزرگ خونم که داومد
 ...  کهکردی داشت فرار مينجوریهم
 

 .. که تو دست ترگل بود از دستش افتادي اوهی به ترگل و ظرف مخورد
 .. شدنی تعادلش و از دست داد و پخش زمریام

 ... به من نگاه کرددهی ترسترگل
 دنی خودمو تحمل کنم با تموم وجود شروع کردم به خندتونستمی نمگهید
 ... هاشون واقعا خنده دار بودافهیق

 . بودفی شده بود و لباساش همه کثختهی آرد رری صورت امرو
  بوددهی رنگش پرترگل
 ... افتم به جونشی منم مثل نجمه با شالق مکردی خدا فکر مبنده

 ... با تته پته گفت آقا بخدا منترگل
 تا حموم ری ترگل برو آقا امستی نحی به توضازین _: دستمو به نشونه ساکت آوردم باالدمی خندی که داشتم ميرجویهم

 .. دارهازی کن که بدجور بهش نییراهنما
 ...رونی زدم و از آشپزخونه زدم بی چشمکری خندونم به امي لبابا
 

  غزل
 . بشمي بکوبم و مرگ مغزواری سرمو به دنقدری اخواستی دادم، دلم مکهی تواری به دسرمو

  که من دارم؟ی چه زندگنی اایخدا
 .. شدم ، بهم تجاوز شدری ، کتک خوردم ، تحقدمی همه دردسر کشنی ادم،ی همه زحمت کشنیا

  زندان تحمل کردم با هزارتا باون
 

 . فرار کردمیدبخت
 شد؟ی چآخرش

 .. بگردمدی حکمم صادر شد و بابازم
 ...درد نی نجاتم بده از اایخدا
 . زن اون زندانبان سنگدلم بشمخوامی نممن
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  ازت؟خوامی می چمگه
  ؟يدی بودکه انقدر عذابم مي بدي تا االن برات بنده مگه
  من به فرهود گره خورده؟ری تقدچرا
 . هدف داشتمی اومد تو زندگی شد، از وقتکی به من بخاطر انتقام نزداون
 .کردی کارو نمنی بهم حس داشت باهام ااگه

  من حق آرامش رو ندارم؟یعنی
  روز خوشحال باشم؟هی ندارم حق

 . گونه مو پاك کنمي روي های که به در خورد  باعث شد اشکیتق
 .. بخوريزی چهی ای بزمیعز_: پر از غمش و با لبخند خسته اش گفتي ، با چشابابا

 .اشتها ندارم _: پوزخند زدمي هی شبيلبخند
 غزل؟ بابا؟ _: دادکهی تواری از من سرشو به ددی به تقل زد و کنارم نشست وی تلخيلبخند

 بله بابا؟ _
   دوست دارم؟یدونیم_
 . کار امروزش هنوزم دوسش دارمبا
 .بله _
  بهت اعتماد دارم؟یدونیم_ 

   که سر خودم  آوردم هنوزم بهم اعتماد داره؟ییبا بال.  بهش کردم ینگاه
 ... با اتفدونم،ینم_
  مگه نه؟،ی  که برات افتاده باشه تو درش نقش نداشتیفاقهر ات_: وسط حرفمدیپر

 . تکون داددیی تاي به نشونه يسر
 .دی برداشت و سمتم چرخواری رو از دسرش

 .. چون دختر من از برگ گل هم پاك ترهشهی اعتمادم کم نميزیپس چ _: دستاش صورتمو نوازش کردبا
 نشه ، می زندوني اشکاختنی هم گذاشتم تا بغض تو گلوم باعث ري چشمامو روشدی هام هر لحظه پر رنگ تر از قبل مپوزخند

 بابا؟ _:با بغض صدام صداش زدم
  عمر بابا؟يخوای می چره،یگی غصه ام میزنی صدام مينجوری ایجون دل بابا؟ وقت _
 ... زنههی ، همه منو به چشم امی دختر حساب نمهیمن تو مملکت  _

 .ی حرف بزنينطوری دختر من اي درباره ي تو حق ندارشیه _: لبم گذاشتي رو روانگشتش
مردم .  جامعه هرزه امنی اي کنم تويمن هر کار _: دادم دنی باري اشک هام رو مهار کنم ، بهشون اجازه تونستمی نمگهید

 .  زننی ، بهم انگ خراب بودن مدنی ، با انگشت هاشون نشونم مزننیپشت سرم حرف م
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 ... منی نگام کرد ولناراحت
  نیا

 ن؟یریگی مي دهن مردم چجوري جلونی دهن منو گرفتيبابا جلو _: دادمادامه
 ؟ی بدشون رو چی نگاهيچجور
  زخم زبون هاشونو چطور؟يچجور
 .دهی جواب  می باشه ولی فکر عجولدی باشه، شای کار اشتباهدیشا _: صورتم برد و فشارم دادنی شو بدست

 .  نگاش کردمکنجکاو
  رو بدم؟کهی عقد تو و اون مردتی برام آسونه که راحت رضايفکر کرد_

  برام راحته تورو زن اون بدونم؟فکر
 . که برات افتادههی ازداوج پهنون کردن اتفاقنی اي برالمیمن تنها دل...  من سخت تر ازتوئه ي مردم مطمئنا براهی غزل من نه
 ... پس _
  ، نه کمترشتری سکوت من تا شش ماه دوام داره نه بی ولکنمی خودت فعال سکوت مندهی آيمن برا. آره _
 ... بابایول_
 .. بکنتوی عمرت راحت زندگهیشش ماه تحمل کن بعد بق.  و اما نداره، فقط شش ماهیغزل ول_
 . عوض کنمتوی تصمکنمیخواهش م.  کنمی اونجا زندگتونمیبابا من نم _: نکنم ، با هق هق گفتمهی طاقت نداشتم گرگهید
 ..  مهم ترهيزی تو برام از هر چيآبرو.  غزلتونمینم_
 . گرفته اش از جاش بلند شد و رفتنیی سر پابا

 .ستی برام مهم نیچی هگهی دکردم،ی مهی رو صدام داشته باشم بلند بلند هق هق گری کنترلنکهی هامو بغل کردم و بدون ازانو
 .کنمی مهی همه بفهمن دارم گرستی نمهم
  کنمهی گردی بامن
 .  جام بلند شدم و سمت لپ تابم رفتماز

 . با آهنگ گوش کردن آروم شمدیشا
 . انتخاب کردم و آهنگ بخش شدآهنگ

 
 
  یمونی اون نمشی،پیتونی کن تو مهیگر

   رفته، بسه تمومش کنگهی داون
 
 تمومش کن  نشسته گهی دیکی رفته ،تو دل گهی کن ته خط عشق تو دهیگر

  خونهادینم  اون گهی نکن دهی تنها،گرگهی دیونمی منجا،ی انی به راه نشچشم
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 دونهینکن حالتو م  خوشه،فک گهی دل داغون، اون دی از اون طفلکگهی بکش ددست
 شهی نمدای مثله اون پیدونی منوی آخه ا،یمونی متنها

  شهی قلبت همي توزهی آخه اون واست عززهیری ماشکات
 شتی کاش برگرده پیگیره،میگی مشی دلت آتیوفتی مادشی

 شهی نمیدونی آخه م،ياری طاقت بدی تو باي نداریراه
 یمونی اون نمشهی ، پیتونی کن تو مهیگر

   رفته ، بسه تمومش کنگهی داون
 
 تمومش کن  نشسته گهی دیکی رفته ، تو دل گهی کن ته خط عشق تو دهیگر

  خونهادینم  اون گهی نکن دهی تنها ، گرگهی دیمونی ، منجای انی به راه نشچشم
 دونهینکن حالتو م  خوش فکر گهی دل داغون ، اون دی از اون طفلکگهی بکش ددست
 شهی نمدای مثله اون پیدونی منوی آخه ا،یمونی متنها

  شهی قلبت همي توزهی آخه اون واست عززهیری ماشکات
 یمونی اون نمشهی ، پیتونی کن تو مهیگر

   رفته ، بسه تمومش کنگهی داون
 
 تمومش کن  نشسته گهی دیکی رفته ، تو دل گهی کن ته خط عشق تو دهیگر
 
  کردن داشتنهی گري زهی انگشتری از قبل خراب شد و چشمام انگار بشتری تموم شدن آهنگ ببا

 . نشستمنی رو زمدوباره
 
 . منو تو بغلش گرفتی حرفچی سمتم اومد و بدون هونشی گري اتاق باز شد و مامان با چشادر
  من دارم؟هی چه اقبالنیمامان؟ ا _:لش هق زدم بغتو
 .ختیری اونم مثل من اشک مدی بوسمویشونیپ
 دخترش دی حاال بای کرده بود وليزی برنامه ری عروس کردن دخترش کلي ؛ اون براسوزهی مامانم مي از خودم دلم براشتریب

 .رو با وضع خونه بخت بفرسته
 .ختمیری از قبل اشک مشتری دلم انگار تازه شده باشه بداغ

 .زمی نکن عزهی نکن مامان، گرهیگر _:مامان
 .ی تو زن اون بشزارمی نممن
 . شو گرفتهمی بابا تصمیول _
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 .کنمیخودم منصرفش م..خو _:مامان
  خوامشی نمخوامشی کنم؟ من نمکاری چدیمامان؟ من با _: تو بغلش فشردم و انگار قصد جداشدن ازش نداشتمشتری بسرمو

 ..زمی عزدونمیم. دونمیم _
   کنم؟کاریچ_

 !کنمیمن کمکت م_: گفتری سکوت کرد و با تاخیکم
 ؟ي چطورن؟یکنیکمکم م_:دمی بند اومد منگ حرفش شدم با سرعت قطره که رو صورتم بود پاك کردم و پرساشکم

 .دمی متیفرار _
 ؟یچ _: گفتمي بلندبای تقري صدابا

  بابات بفهمه؟يخوای م؟یزنی چرا  داد مسیه _: جلو دهنش آوردانگشتش
 !نه نه _: تکون دادمنی به طرفسرمو

 ... يامشب بعد از خواستگار _
 . بزن، لباستو عوض کنی آبهی به دست و صورت می برای بگمیبعدا بهت م _: قطع کرد و گفتحرفش

 .  و صورتم شستیی برم و کشون کشون منو برد دستشورونی کمکم کرد از اتاق بو
 .دمی که مامان انتخاب کرد و پوشی ، لباسمی اتاقم برگشتبه

 .زدمی تو دلم بهش لبخند مدمی لبخند خوشحالشو منهی امو برداشت و شروع به شونه کردن موهام کرد، از تو آشونه
   شونه کردن موهات تنگ شده بود؟ي چقدر دلم برایدونیم _:مامان

 .دی شو تو موهام کرد و نفس کشینیب
 . موهاتم تنگ شده بودي بوي برایدلم حت_:

 . غرغر کردنات تنگ شده بوديمنم دلم برا_
 .اقتتی لیخاك تو سر ب _: گفتی زد تو سرم و به شوخآروم
 .نیی کردم و سرم انداختم پاي اخنده

 . باشهنیی سر دختر پانمینب _: چونه ام برد و سرمو باال آوردری زدستشو
 .  زدنید غمگ زدم اونم جوابمو با لبخنی تلخلبخند
 .زی و برداشت گذاشت رو مشمی لوازم آرافی توالتم و برداشتم و از توش کزی ميکشو
 . کردشمی نشستم و مامان آرانهی آجلو
 . زدمی بخشتی نگاه کردم و لبخند رضانهی کارش تموم شد تو آنکهی از ابعد
 . به در خوردیتق

 .. توایب _:مامان
 نیی پانیایخانوم، آقا گفتن ب _: داخل اومداختمشنی که من نمي باز شد و خدمتکاردر
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 .اومدن _: مکث ادامه دادی کمبا
 . از جام بلند شدم نگران به مامان نگاه کردمعیسر

 . من هل شد ، دست هاشو رو شونه هام گذاشتدنی با دمامان
 ! ي بریتونیتو م _: به دختره گفترو

 . تکون داد و رفتي سردختره
 
 .  حفظ کنتویخونسرد. زمیآروم باش عز _:منو تو بغلش گرفت و فشرد  

 .  به منو پدرت بسپاری نزن همه چی اصال حرفتو
 . در پهنون کردنش داشتم سرمو تکون دادمی که سعی استرسبا

 م؟یبر _: بم زدی بخشهی روحلبخند
 .میبر _: هامو آروم رو هم گذاشتمپلک
 .  فرهود رو حرص بدم موهامو باز گذاشتمکهنی اي سرم کردم، برادموی سفشال

 .می رفترونی اتاق باز
 .ذاشتمی آروم رو پله ها پا مآروم

 بابام که اخم کرده ي رو مبل  روبه روشناختمی که نمي ، با مردلهی وکدمی که حاال فهمیمی عظیی پسر و آقاهی همراه فرهود
 .بود نشسته بودن

 .دادی با استرس پاهاش رو تکون مفرهود
 _: زدی با شوق از جاش بلند شد و لبخند خوشحالدنمی انگار وجودمونو حس کرد سرش باال آورد، با دمی اومدنیی پایوقت

 .سالم
 . زدم و از کنارش رد جوابشو ندادمي گرفتن، پوزخندلی همه تحونی بود ادی زندانبان بد اخالق بعاز
 . فخر قدم برداشتم و کنار بابا نشستمبا

 .  بزنميدی باعث شد از کارم شاد بشم و لبخند پلدی که رو لبش ماسي کرد، لبخند و نگامبرگشت
 . تفاوت نگاهش کردم و رمو ازش گرفتمی به روم نشست برو

 .نیخوش اومد _:مامان
 ، نگام کردرهی فرهود ساکت موند و خی و پسره جوون تشکر کردن ، ولیمیعظ

 . حس کنمتونستمی نگاهش رو مینیسنگ
 .ارهی بیی از خدمت کارو صدا زد که براشون چایکی کردم، مامان ي و با انگشت هام بازنییتم پا انداخسرمو

 دوست داشتن بود ، اگه ي خواستگارنی بود، اگه پشت ای رسمي خواستگارنی رو لب نقش بست ، االن اگه ای پر رنگپوزخند
 .کردمی تعارف میی خدمت کارام خودم چاي درصد مرد رو به رومو دوس داشتم االن به جاکیفقط 
 . شدیی وارد سالن شد و شروع به تعارف کردن چایی چاینی خدمتکار با سدختر
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 . سر اصل مطلبمیخب بر _: کردي سرفه ایمی عظي از رفتن دخترك آقابعد
 ..شه نی که دخترم زن اکنمی شش ماهه قبول مغهی صهی گفتم من فقط با ينطوریهم _: تکون دادي سربابا

 غه؟ی  سرمو سمتش بگردوندم، صباشدت
 . نزدمیبغضم رو پشت پوزخندم پنهون کردم و حرف.  خودم سوختي برادلم

  باشه؟می اغهی دختر زن صيخوای تو میعنی ؟یچ _: ازجاش بلند شدتی با عصبانفرهود
 ؟یکشیخجالت نم 

 !یی از خجالت حرف نزن که خودت ته پرویکیتو _بابا
 ! نبودغهی قرار ما صیمی عظيآقا _: برگشتیمی رو به عظفرهود

 . نی بشایدرسته فرهودجان تو خونسرد باش ب _: تکون دادي سریمیعظ
 . به حرفش گوش داد و نشستفرهود

 .می مساعد ما قرار عقد گذاشته بوديآقا _: رو به بابا کردیمیعظ
  نظرم عوی ولم،یآره گذاشته بود _
 

  شش ماه تموم شد طالقش نده؟ی کجا معلوم وقت اعتماد ندارم، ازنیمن به ا.  شد ض
 ... خوب قبولیلیخ _:یمیعظ
 .  اشونو بخونهغهی که صنهی حاال قسمت ای عقد آورده بودمشون ولي آقا حاج رحمان هستند برانیا _: کردشی به مرد کناررو

  االن؟یچ _: رو رفتارش داشته باشه از جاش بلند شدی که کنترلنی بدون امامان
 .نیشما شروع کن _: توجه به حرف مامان بکنه رو مرده گفتنکهی بدون ایمیعظ
 
 ن؟یکنی مفی تکلنیی من تعي برایبه چه حق _: از جام بلند شدمتی عصبانبا

 !درست حرف بزن غزل _:فرهود
 ... کهای ؟یزنی مثال؟ دوباره کتکم می چه غلطییخوای م؟یاگه نزنم چ_

 . م گذاشتم صورتم باعث شد و دستمو رو صورتسوزش
 .زمی مرد رو به روم اشک بري جلوخواستی دلم نمسوختن،ی مچشمام

 تقال نبود ي برایی بازومو گرفت ، جای کنم، ولهی برم باال تو اتاقم تا سر حد مرگ گرخواستمی بهش کردم می پر از نفرتنگاه
 . نداشتمی سفت گرفته بودتم که قدرتيچونکه به قدر

 .  سمت مبل و انداختمکشوندمت
 . نشستکنارم

 ؟ي رو دخترم دست بلند کردیبه حق _: فرهود گرفت و بلندش کردي قهی از جاش بلند شد، بابا
 .  نزدی نگاهش کرد و حرففقط
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 م؟ی با هم حرف بزنشهی مساعد ميآقا _: فرهود جدا کردقهی از جاش بلند شد و دست بابا رو از یمیعظ
 . رفتناطی داخل حیمیرفت و همراه عظ چشم غره به فرهود بابا

 . اومد خودم سمت اتاقم رسوندمرونی به سرعت از سالن بمنم
 . زار بزنمتونمی تا مشی پقهی چند دقنی عخواستی رو تخت انداختم ، دلم مخودمو

 . که فرهوده از جام به سرعت بلند شدم و سمتش برگشتمدمی افتاده بود فهمواری که رو دهی اتاق باز شد از سادر
  تو اتاقم؟ي اومدی کيبا اجازه  _:دمی کرد و طلبکارانه پرساخم

 .ی قراره زنم شی خودم، نا سالمتيبا اجازه _
 .. دراري همه راهو؟ حاال که نشدم هر وقت شدم قلدر بازنی ارهی میهه ک _

 اتویمن قلدرم  _: کرد و گفتي شادي خنده تک
 ..معلومه تو_
  کل کل کردنات تنگ شده بوديدلم برا_
 . نحست تنگ نشده بودافهیاتفاقا برعکس من دلم برا ق_

 ؟يجد _:دی اش رو لبش ماسخنده
 . کنمی باهات شوخادیبه من م _

 !ی ام شغهی قراره ضیستیناراحت ن_: دی سکوت پرسی تکون داد و بعد از کميسر
 . ناراحتم که قراره زن تو شمنی اش شدنم از اغهی از صشتریب_
 اونوقت چرا؟ _: و گفتدی حرص دندون هاشو به هم ساببا
 .زارهی خواسته هاش رو احساسات همه سرپوش مي گرگ صفت که براهیچون شوهرم _

 . حمله کرد و باز هامو گرفتسمت
 خانوم ي کور خوندیول. يبون باز کردمن گرگ صفتم آره؟ دو روز ازت غافل شدم دوباره ز _: تخت افتادم و اون رو افتادرو

 . اونم به روش خودمکنمیمن زبونت کوتاه م
 .نیحاال بب 

 .ی بکنیتونی نمی غلطچیه _
 . نیحاال بب _
 .مینیبیم _
 .يبرو عقب خفه ام کرد _: اشو هل دادمنهی سي حرص قفسه با
 . روم بلند شداز

 .. به راه رفتن کردشروع
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 . طول و عرض اتاق رو متر کردقهی تو پنج دقیعنی
 رونی بي برای ینی بششهیم _

 ..رینخ _: بهم کرد گفتي تندنگاه
 . و سرم تکون دادمدمی کشیپوف

 .  دادمکهی دراز کردم و سرم و به تخت تپاهامو
 .می عقد کندیما با _: و کنارم نشستبرگشت
 .محاله _: گفتمخونسرد

 . کنمی خطی شناسنامه و خطخوامیچرا اون وقت؟ چون من نم _
 . بودن بزنني اغهی که بهت انگ صنکهی بشه بهتر از ای خطیشناسنامه ات خط_

 !ی بد بزنیی نداده حرفتو بجوادینجمه جونت بت  _: پهنون کرد و طلبکارانه گفتمبغضم
 . بهم کردینی خشمگنگاه
 .اوردمی خودم ني به روی بودم ولدهیترس

 .نمی بش رفتم رو برگردنم که صورتش و نبي غره اچشم
 . همه اونو شوهرم بدوننخوادی دلمم نمی باشم ولشی اغهی زن صخوامی خودمم نممن
  کنم؟کاری چایخدا

 . بزنميدی پلي تو سرم خورد باعث شد لبخندي فکربا
 .کنمی منکاروی من اآره
 ..ی با عقد ندارم ولی خب، من مشکلیلیخ _

 ؟ی چیول _:دی نگام کرد و پرسکنجکاو
 . چند تا شرط بزرگ دارم _
 .شنومیم _
 .نمی هفته حداقل دوبار خانواده امو ببدیبا.  شیاول _

 .نمشونی ببدمیتو خواب اجازه م _: اس سر داد خنده
 .ینی صورت منم اجازه تو خواب عقد کردن مونو ببنی اری غدر
 ؟يقبول بعد _: و گفتدی کشیپوف
 .ی برام فراهم کنی آرومطی محنکهی درسمو ادامه بدم و اي که بزاري بد قول دیبا _
 . آموزشگاهي برزارمی من نمی تو خونه درس بخوندی ندارم فقط بایمن مشکل _
 . یاوک _
 ؟يبعد _
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 .ی بهم دست بزني که تو خونتم حق نداری ششش ماهنی و تو ايدی اتاق جدا بهم مهی تو خونت نکهی ايبعد _
 .باشه _: پوزخند زد گفتهی شبيلبخند
 . آماده امم،منی برمیتونی زدم خوبه می بخشتی رضالبخند
  بانومیبر _: زدي شادلبخند

  افتاد؟یشی نمکی و نزدیمی هم صمیلیدر ضمن با من خ _: کردم یاخم
 ..حتما _: زد وگفتیی تابلوپوزخند
 ..نیی و از پله ها اومدم پانیی رفتم و زود تر ازش از در اومد پاي غره اچشم

 . پشت سرم اومدی کمری تاخبا
 .میستادی هم واکنار

 .کردنی کنجکاو نگامون مهمشون
 

 . بود و متعجب نگامون کردندستادهی که گوشه سالن وایمی و عظبابا
 ؟ياری شناسنامه رو بشهیمامان م _: که رو به لبم بود رو مامان گفتمی لبخند مصنوعبا

 ؟ی چيشناسنامه؟ شناسنامه برا_: با تته پته گفتمامان
 . عقديخب معلومه برا _: کردم ي خنده اتک

 . نگران و ناراحتش باعث شد حالم از خودم بهم بخورهچهره
 ؟یگی می چیفهمیم! نی عقد کن؟یچ_: جلو اومد و شونه هام گرفته با بغض آشکارش گفتمامان

 .دمی شدن نجات مي اغهی ، دارم خودمو از صگمی می چفهممیآره م_
 !غزل _:بابا
 حاضرم د،ی به دلم چسبشتری بتونی قبللی دلنی شدنم قبول کني اغهی صمتی باور کنم شما به قتونمی  بابا من نم؟یغزل چ_

 ! فرهود نهي اغهی زن صی ولنی آبروتون کنيمنو فدا
 شناسنامه ام کجاست؟ _

 . نگام کرده بودرهی بود و با دهن بازش خسی گونه اش خمامان
 . نداشت خودم دنبال شناسنامه رفتمدهی فاينجوریا

 .   دراور دراورمي تو کشواز
 . حاج رفتم و شناسنامه رو سمتش گرفتمسمت

 . مبل سه نفره نشستم و منتظر به فرهود نگاه کردمرو
 . مهبوت من بود و سست سمتم قدم برداشت و کنارم نشستاون

 .کنم لرزش دست هاشو حس تونستمیم
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 . زدم، تازه اولش فرهود خانی آرامش بخشلبخند
 !شمارنی مزیی رو آخر پاجوجه
  ما نشست ، و شروع به خوندن عقد کردي رو مبل کنارعاقد
  ؟1377 هی مهرتعداد

  بگه پولداره؟خواستی االن مثال مهه
 .. هنوز بچه اسی سال سنشه ول30 کینزد
 ! منتظر شدم که خطبه عقد خونده شهدمی کشیپوف

 !بله _: گفتمعی ازم اجازه خواست سری بار سوم نشدم وقتمنتظر
 ! بگهکی که بهم تبری بود که بغل کنم ، نه کسی آغوشنه

 . خودمم هنوز باورم نشده شدم زن فرهود فرجامانگار
 .می گفت رو امضا کردیی فرهود هم بله داد ، به خواست عاقد جاهاآقا
 .می رو امضا کردمی آخر هم سند ازداوج ، سند بدبختو

 ی فرهود به گرمی ازشون تشکر کردم ولی لبری گفتن، زکی جلو اومدن بهمون تبری کدونستمی که هنوز نمي و پسریمیعظ
 .جوابشون داد

 !مبارك باشه _: گفت هی بابا خون جمع شده بود ، با کناي و بابا ناراحت بودن، تو چشمامامان
 .نی باشمونیممنون، منتظر کارت عروس _: که در لب داشت گفتيروزی با لبخند پفرهود

 .ي رو بري زنت رو برداریتونیم _: زدي پوزخندبابا
   نه دخترش؟نهیبی االن من به عنوان زن فرهود میعنی زنتو؟

 ...باب _
 ! از پله باال رفتی حرفچی سکوت باال آورد و بدون هي دستشو به نشونه بابا

 مامان؟: ، مامان و صدا زدمدی ام لرزچونه
 ! غزل بديبد کرد _: به نشون داد و با لحن تلخش گفتي سرمامان
 !! رفترونی ازم باشه از هال بی منتظر جوابنکهی ابدون
 .  زدمی تلخلبخند

 !نی بابا؟ منو ببخشمامان؟
 ! بزنهبی به شما آستونهیم اون ست،ی نیفرهود آدم متعادل!  همش بخاطر خودتونهی به شما بد کردم، ولمن
 !گدرمی بعد از شش ماه برمی که گفتي همونطوربابا

 .دمی مقول
 !گهی دمیغزل بر _: صدام زدفرهود
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 .می رفترونی تکون دادم و همراهش از خونه بيسر
 

 فرهود
 .رونی بمی اومدری و پسرش امیمی و عظمی اومدرونی خونه همراه غزل باز
 . رفتنیمی عظي آقانی اومده بود با ماشیمی عظي که همراه ي و عاقدریام

 .می از رفتن اون ما هم پشت سر اونا حرکت کردبعد
 .زدی نمی توفکر بود و حرفغزل

 . فضا عوض شه ظبط رو روشن کردم و به آهنگ بخش شدنکهی ايبرا
 … ی با منی وقتتا
 
  برام کمهی تمامتم گاهی کن از همه حتي دوری با منی وقتتا
 

  با خودمي برگردي دلواپست شدم تا با خودم برگمی مي برهرجا
 
  دورتم از من فقط بخواهيای به ماه روي بری حتی هوس کندیشا
 
  جز با خودم نکنیکنی مي عشقتو کم نکن هرکاری با منی وقتتا
 
  با من بمون فقطی عشقمی جوونمی نفسمی با منی وقتتا
 

  بخوام ازتيزی چمی تا ته زندگگهی من دنی بعد از امحاله
 
  با من بمون فقطی عشقمی جوونمی نفسمی با منی وقتتا
 

  بخوام ازتيزی چمی تا ته زندگگهی من دنی بعد از امحاله
 
 
 
  برام کمهی تمامتم گاهی کن از همه حتي دوری با منی وقتتا
 

  با خودمي برگردي دلواپست شدم تا با خودم برگمی مي برهرجا
 



              رمان زندانبان                                                     اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 218 

  دورتم از من فقط بخواهيایاه رو به مي بری حتی هوس کندیشا
 
  جز با خودم نکنیکنی مي عشقتو کم نکن هرکاری با منی وقتتا
 
  با من بمون فقطی عشقمی جوونمی نفسمی با منی وقتتا
 

  بخوام ازتيزی چمی تا ته زندگگهی من دنی بعد از امحاله
 
  با من بمون فقطی عشقمی جوونمی نفسمی با منی وقتتا
 

  بخوام ازتيزی چمی تا ته زندگگهی من دنی بعد از امحاله
 . ستادمی رستوان دنج واهی يجلو  

 نجا؟ی امی اومدی چيبرا _: برگشت سمتمسرد
 ؟یتو چ. گشنمه _
 . تفاوت نگام کردیب

 . شدم ، خودمو به سمتش روسوندم و در براش باز کردادهی پنی ماشاز
 . شدادهی پنی از ماشی حرفچی هبدون

 . رو به نگهبان دادمنی ماشچیسو
 .  سردشو تو دستم گرفتم و فشردمدست

 . و سر جامون نشستممی شدیی که رزور کرده بودم راهنمایی سر جامی داخل رستوان خلوت رفتیوقت
 ! ی قشنگيجا _: کرد و گفت ی دور و برش نگاه سطحبه

 .. توینه به قشنگ: رو لبم نقش بستيلبخند
 . موند سردش رو صورتم ثابتنگاه

 .دی و نگاهش رو ازم دزددی کشیآه
 . رو دستش گذاشتمدستم

 . تکرار نشهگهی د،ی بهم دست بزنيبهت گفته بودم حق ندار _: گفتي با تنددی کشرونی دستم بری دستشو از زبالفاصله
 . تو دستش اومدي گذشت گارسون با منوکمی

 .خوامی سر آشپز ميمن غذا _: به منو بندازه گفتی نگاهنکهی ابدون
 . انداختمی به منو نگاهنیی انداختم پاسرمو
 ..  پاستویمن آنت _: کردمي اسرفه
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 . تکون داد و ازمون جدا شددیی سرشو به نشونه تاگارسون
 
 
  نقشه اس نه؟نمیا _: به خودش گرفتي با جذبه اافهی اش گذاشت، قگهی دي پاشو رو پاهی حدس بزنم که تونستمیم
 نقشه؟_
 . انتقام از بابامي برادتی جديآره نقشه _

 .یگی می چفهممینم _: نگاهش کردمگنگ
 .ی خنگ باشنقدری اکردمی فرهود فکر نمییوا _: کرد و با پوزخند ادامه دادي اخنده

 خونه ات ی وقتیدونی به خنگ، میزنی خودتو مي داریستی تو خنگ نه؟ی چیدونیم _: رو چونه اش گذاشت و گفتدستش
 .دمی تو و نجمه شننی بيبودم حرف ها

 ؟يدی شنیچ_
 .غزل حرفت رو بزن_:کردی ام موونهی پوزخند هاش داشت دگهی زد، دي اگهی دپوزخند

 ه؟ی ازدواج با من چي برالتی دلدونمی که من می بدونخوامی ندارم فقط میمن حرف_
  دوسش دارم؟دونهی مدونه؟ی اون میعنی.  انگار قلبم کار نکردي الحظه
 . خوردمزی که رو می از آبی کردم و کمي، گلوم خشک بود سرفه ا عرق کرده دستام
 . تو چشاش نگاه کردمدمی کشیقی عمنفس

 . بود جز عشق و عالقهی نگاهش همه چتو
 ؟یدونی میتو چ_
 ... تونکهیا _

 . بش کردمي منتظرنگاه
 ... انتقاميتو برا _: کردي و با انگشتاش بازنیی رو  انداخت پاسرش

 . قطع شدزی غذاها رو مدنی با اومدن گارسون و چحرفش
 باهام ازدواج نی ، اشتباه کردم فکر کردم اونم دوسم داره و بخاطر اکنهی کردم ، اشتباه کردم فکر کردم اون منو درك ماشتباه

 .کرد
 . فراموش کنهتونهی رو فراموش نکرده و نمچی هنوز هاون
 . رو جبران کردم و بلعکس خرابم کردميزیدتر از قبل شدم نه چ هر دفعه بی بهش قول دادم جبران کنم ولمن
 . بهم نکردی غذاش چشم دوخته بود و نگاهبه

 .يخوای که می همونشمی م،ینی از طرف من نبي بدچی هگهی غزل ددمی قول مبهت
 .کردی مي کردم و به خوردن غذام ، اون با غذاش بازشروع
 .می چون خونه غذا ندار،يبهتره شامتو بخور _: بهش انداختمینگاه
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 ؟يتو اون قصردنجت با اون کلفت و آشپز غذا ندار _: زد و گفتيپوزخند
 .ستی ني بدزی کردن که چتیاذ

 .آخه همشون مرخص کردم_: زدميدی پللبخند
 . سرشو باال گرفت و نگام کردبشدت

 .کردی خوشحال مشتری منو باوردی حرصش رو در مشتری بنی و همزدمی لبخند مفقط
 
 . که امشب چقدر بهم خوش بگذرهيوا_
 کنم ی که قراره بااهات زندگی شش ماهنی تو طول اایفرهود گفته باشم اگه امشب  _:دی حرص قاشقشو به بشقاب کوببا

 .ی شمونی کنم که از کارت پشي کاردمی بهت قول می بشکی بهم نزدی کنی سعای ی بشکیبهم نزد
 زم؟ی عزیکنی مکاریمثال چ _: خودش پوزخند زدممثل

 . بکنمتونمی منمی بدتر از اي خودمو کشتم ، پس کار هاباریمن  _
 . اومد جلو چشمامشی خودکشي لحظه صحنه هی
 .  اسوونهی دختر دنیا

 .غذاتو بخور _: کردم و گفتمیاخم
  بم زدي مندانه اروزی پلبخند

 . شروع کرد به خوردن شامشو
 ...يدختره .  خوردمی چدمی نفهماصال
 .کنهی مدیمنو تهد یلعنت

 . کنهی مدی ذره بچه منو تهدهی
 .می و از جامون بلند شدمی خوردغذامون

 .می اومدرونی حساب کردم و از رستوران بزیم
 . رو ازش گرفتمچی و آورد سونی ماشنگهبان

 . سوار شدمعی براش باز کردم نشست، خودمم سردرو
 .می و از رستوران دور شدمی کردحرکت

 . زده نشدی راه حرفتو
 . عمارتمیدی سرعت تمام رسبا

 . آوردمالی داخل ونیماش
 (:  گل مني خودت خوش اومديبه خونه  _: زدميلبخند

 
 . شدادهی پنی زد و از ماشيشخندین
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 . رسوند و در زدالی ازم فاصله گرفت و جلو تر از من خودشو به وعی که سررمی دستشو بگخواستمیم

 .  سمت در رفتمدمی کشیپوف
 . دلم برات تنگ شده بود،ی ترگلییوا _: بغلشدی نگاهش کرد و پری ترگل با خوشحالدنی در باز کرد ، غزل با دترگل
 . طور خانمنیمنم هم _: لبخند زد و گفتترگل

 ؟يتو خونه موند _:دی و پرسرونی بغلش اومد باز
 . ندارمي اگهی دي خونه جانیبله خانم من به جز ا _: تکون داديسر

 ستن؟ی نهی چطور؟ بقهیبق _:دی بم کرد و پرسی و نگاه کوتاهبرگشت
 .ستی نی کسگهیبه جز من با چند دختر د _

 ... دو روتی نهای رو لبم نقش بست، هنوزم همونه شکاك و بي تکون داد ، لبخنديسر
 . اتاق به خانم نشون بده تا توش راحت باشنهیترگل جان لطفا  _: به ترگل گفتمرو

 .   نهای کنهی حسادت منمی و از قصد گفتم تا ببهدی جان کشترگل
 .چی بود و دگر هزی نگاه تعجب انگهی واکشنش فقط دمی دیول
 .ری خستم شب بخیلیمن خ _:دمی کشیآه
 . خودمو به اتاقم رسوندمو
 .دمی به اتاقم رو تخت دراز کشدمی رستا

 . رو باز کردم تا راحت  تر نفس بکشمرهنمی پي هادکمه
 . خودت بم صبر بدهایخدا

 .  رفتم تا آب بخورمرونی عوض کردم و از بی راحتي هامو با لباس هالباس
 .کنهی متوجه شدم که داره اتاق انتخاب مرفتمی منیی داشتم از پله ها پایوقت
 که از کنهی م انتخابی داره اتاقی ولدیخوابی کنار من مدی شب که مال من شده بود بانی و اون االن تو ادمی کشی دردناکیآه
 . ازم دورشهشتری بنیا
 . که به عنر سوختمی در حق مني نامردنیا
 . رو فراموش کردم و سمت اتاق که انتخاب کرد رفتم تا باهاش حرف بزنمی تشنگگهید

 . قفل بودی و باال کردم ولنیی درو تو دستم فشردم و پايریدستگ
 .هی داشتنت کافنقدریهم _: لب زمزمه کردمری زدم و زپوزخند
 . و سمت اتاقم رفتم و درو بستمدمی کشراهمو

 
  غزل

 . نبوددی بعیچی تو، از اون هادی اتاقمو قفل کردم تا نتونه بدر
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 . ی مانتو مو بازم به همراه شالم انداختمش رو صندلي هادکمه
 . بخوابمينجوری مجبورم هماوردمی با خودم نی راحتلباس

  دمی باز کردم و رو تخت دراز کشموهامو
 . امشب شدم زن فرهودمن

 . فرجامغزل
 .کردمی موافقت منی محال بود با اومدی چشمام ني جلوی اگه اون لحظه نفرت ، انتقام و تالفیلعنت
 آب خوش از گلوش هی نزارم ارمی عمارت تلف کردم سرش در ننی که از عمرم تو ای ماه3 نی ای بخودم قول دادم تا تالفمن

 اومد هر ی خوابم   نمی بار از اول نقشه امو مرور کردم ولهی ستی اسم غزل نگهی نکردم دنکاروی اگه من انی بره حاال ببنییپا
 . خوابم نبرد که نبردردم گاو و گوسفند و ستاره هارو شمایچ
 . رو تخت بلند شدماز

 . درو باز کردمقفل
 .  شدنی داده بود نقش زمکهی باز شدن در فرهود که به در تبا
 کنه؟ی چکار منجای انی ، ادمی لحظه ترسهی

 ، چشهنمی شدم ببخم
 . بوديداری تو خواب و بی بسته ولچشاش
  غزل_:زدی صدام مداشت
 . باز مشروب خوردهده،ی مي گندي بوی چپوف

 . با وضع بخوابهنجای نتونستم بزارم ای حال باشه ولنی تفاوت باشم بزارم تو ای بخواستمی روش رد شدم ، ماز
 . بلندش کنم رو نداشتمنکهی ایی بود توانانی المصب انقدر سنگی کردم بلندش کنم ولی سمتش رفتم و سعناچار
   کنم؟کاری چایخدا

 . بخودم زدم داخل اتاق رفتمی به سرم بشکني فکربا
 . دمیچی برگشتم و مالفه ها دورش پششی برداشتم دوباره پدی که مالفه بود دوتا مالفه سفي سبدداخل

 . کرد بکشمشیسع
 ينجوری  داره ای خوبنی به اکلی نداره ، هدهی که فاينجوری بگم بره وزنش رو کم کنه ادبهشیبا  _: لب غرغر کردمریز
 .. اش معلومهندهی بره آشیپ
 ،دمی نفس گرفتم و دوباره کشستادمی واکمی اتاقش بودم، ي هاکی نزدگهید
 .. تو اتاقدمی لگد در باز کردم تا داخل کشبا
 .  دلم بحالش سوختی ولش کنم ، ولنی رو زمي هموجورخواستمیم

 . اش رو گرفتم و بلندش کردم و انداختمش رو تخت و خودمم روش افتادمنهی سي قفسه
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 .نی فرهود خان حاال ببارمی امشب رو سرت در میتالف _: نفس نفس زدن گفتم با
 .م رو فکر کنم هضم کردم خورده ای چهر
 ... و با حرص خواستم از روش بلند بشم کهدمی کشیپوف
 

 .ول کن _: دورم حلقه شد و برگردوند از پشت بغل کرد بهش لگد زدمدستاش
 ..  کردمايری عجب گایخدا

 . که پاهاش دور پاهام افتاد و حبس شدنزدمی پاهم بهش لگد مبا
 ... تا نزنم لهش نکنم مردکودمی کشقی تا نفس عمچند
 . از بس سفتهخورهی غذا سنگ  مي انگار جانی اآخه
 . نداشتم جز صبر بلکه خسته شه دستش رو بردارهي اچاره

 .کنهی لب زمزمه مری که گذشت حس کردم داره زکمی
 . لباش کردمکی گوشم و نزدنی بخاطر همگهی می کردم بشنوم داره چیسع
 .دوسش دارم _: گفتفی ضعي صدابا
  گفت؟ دوسش داره؟ی چنیا

 ؟ي دوس دارویک_:دمی پرسکنجکاو
 .  هامویغزلمو ، عشق بچگ _: و خسته جواب داد حالیب

 .  دهنم رو گرفتمي بکشم که جلوغی بود جکینزد
 !گهی میچ
 .یگی پرت و پال مي دارستیتو حالت خوب ن_
 . کرد بتونه از جاش بلندشه که مانع اش شدمیسع
 . و حالم بد باشهی تو کنارم باششهیمن حالم خوبه ، مگه م _: زد و  گفتي لبخندی عالم مستتو
 .رمی وقتشه که جواب سوال هامو ازش بگ،االنی و راستی گفتن مستمی قداز
 ؟ي باهام ازدواج کردی چيبرا_
 .چون دوستت داشتم و دارم_
 شه؟ی میپس انتقامت چ_
 . مادرمو کشته باشهیی شک دارم که دای رو فراموش کردم، من حتیمن همه چ_

 . شدخی تنم سي حس کردم همه موهاي الحظه
 .ستی فرهود متوجه بشه قاتل مادرش پدر من نشهی میعنی

  بهت گفته بود که قاتل عمه بابامه؟یک _
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 .نجمه _
 .  رو رفتمهی اومدن اسم اون  زن تا ته قضبا

 . ام نجمه نقش دارههی قضنی پشت اپس
 .غزل من دوستت دارم _: کرد نالهفرهود

 . دوسم داره، خداگهی مقهی که دم دقنمی اییوا
 . مونمی که باهات کردم پشییغزل من از کارها_
 ؟یشمونی چطور؟ از اونم پي که کرديتجاوز _
 . نشم، من تا آخر عمرم شرمنده اتمشمونی پشهیمگه م_
 .گردونهی رو برنميزی چتی و شرمندگیمونی که پشفیح _: زدميپوزخند 

 .  عمر پدر و مادر نداشتم حاال که زنم دارم بازم ندارمش، باشهی عمر تنها بودم هیمن . غزل تروخدا تنهام نزار _
 ی ولرمی رو ازش بگی همه چخواستمی رو ازم گرفت ، حاال من می احساس عذاب وجدان داشتم ، اون همه چی ولدونمینم

 . نداره از دست دادن ي برايزیدقت نکردم که اون چ
 ست؟یپدرت چرا کنارت ن_
 .مارستانهیت _
  ؟ی چيبرا _
 . شدوونهیبعد از مردن مامان د _
 ي بسترمارستانی مثل فرهود مادرش کشته بشه، پدرش تو تیکی مثله من تو ناز و نعمت بزرگ بشه یکی ، هی انصافی بنیا

 .بشه
 بدتر از ي اون بودم کار هایی اگه جادی ، شارمیقام بگ انتشدمی مکی مثل نجمه تحری زني اون بود با حرفایی منم جااگه

 .کردمیخودش م
 . که داغون باشهدمی بهش حق ماالن

 . شدمشی انتقام وارد زندگي خودم شرمنده بودم که برااز
 . باشهشی فکر کردم ازدواجش مثل آدم دزدمن
 .ستی هدفش ني ازدواج برانی انکهی مهم ایول
 . نداشتمشی نفرت چند ساعت پگهی چم شده با حرفاش ددونمینم

 . کنم حاال بتونم ببخشمشفکر
 ی وقت نتونم کارهاتو فراموش کنم ، ولچی هدیفرهود ، شا _: گوشش کردمکی هامو نزدلب
 
 .دمتی ساعت ببخشنی االن ، تو همنیمن هم.  ببخشمتتونمیم
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 . ، چشمام رو آروم بستمدمی کنارش دراز کشو
 . فرق دارهشهی که با همی بشم غزلدی رنگ عوض کنم، بادی بافردا

 . بدمادی رو ی هام عشق واقعی به دوست بچگدیبا
 فرهود
 .دادی ماسی ي تو موهاش کردم؛ موهاش هم مثل بدنش بوسرش

 . لحظه هنگ کردمهی ، فشردمش
  تو بغل من؟هی کنکهی ، انمی کن ببصبر

 .ارمی غزل شاخ در بدنی بود از دکی باز کردم، نزدعی سرچشمام
 کرد؟ی مکاری چنجای ااون

  تو تخت من؟ غزل؟نجا،یا
 !یکنی مجمی گي دارایخدا
 دم در اتاق نکهی اادمهی شبی که از ديزی کردم، تنها چی رو خالیمی قدي هاي بطریکی شبی داد،ی مادمی ییزای چهی داره

 .غزل خوابم برد
 . باشهوفتادهی ننمونی بی کنه اتفاقخدا

 .  بزنه تو سرمی هخوادی غزل تا آخر عمر مچون
 غزل؟_: دادمتکونش

 . چشماش رو باز نکردی خورد ولیفی خفتکون
 . هاشو بشونمهی کناهی عمر تکهی دی نکنم بانکاروی اگه ای کنم، ولدارشی اومد بی بود دلم نمدهی ناز خوابیلیخ
 ... شوداریغزل ب_: تکونش دادميشتری شدت ببا
 .یی موخوایهوم چ_: گرفته و خسته گفت ي صدابا
 .  لحظه نفسم براش رفتهی
 .زمی شو عزداریب _: کنمدارشی کردم بی شدم و سعدهی مکث سمتش کشی کمبا
 چال؟ مگه شاعت چنده؟ _: لحن بچه گونه اش گفتبا

 .نه و ربع _: کردميواری به ساعت دینگاه
 . منکه مدرشه ندالمدارسمیاوم خب چال باس ب_
 . خودمو کنترل کنمتونستمی نمگهید

 .دمی بوسیرفتم و گونش رو طوالن سمتش
 .ی موکونمی تف مالادمی انقدر بدم مياه فر _: بسته اش گفتي از جاش بلند شد با چشماعی از روش بلند شدم سریوقت
 . چقدر فرق دارهفروختی تو رستوارن با پوزخنده هاش فخر مشبی که دی غزل با با غزلنیا.  نگاهش کردمجیگ
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 ؟ی نگام موکوني چال اونطورهیها چ _: از چشماش و باز کردمیکی
 .  بگمی چدی بادونستمی نمواقعا

 . مو حفظ کنمي کردم خونسردیسع
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا_
 ...وا خب _
 .  اتاق با شدت باز شد و حرفش نصفه مونددر

 . قرمز شده بود  داخل اتاق اومدتی که از فرط عصبانی با صورتنجمه
 . نگامون کردظی غبا

 .رهی چرا هاپو شده ؟ گازمون نگنی ا،ي فرهودییوا _: شد و در گوشم گفتمی پشتم قاغزل
 .  دخترنی خنده، از دست اری زدم زیپق

 !ي بخندشمی به ردیبله فرهود خان بخند ، با_: بهم رفتي چشم غره انجمه
 . که بهت داشتمي اعتمادي جهی بود نتنیا

 . جون من بهش بخندهي فري ندارشی شما که ریوا نجمه جون _: داشت گفتنتی شطی که چاشنی با لحنغزل
 .  با حرص نگاهش کردنجمه

 ) سخته؟یلی خطی شرانی تو انی نخندنیقبول دار(
 .دنی رو گرفتم و رو تخت افتادم و شروع کردم به خندشکم
 . بهم زد، هنگ لبخند و چشمکش شدمی چشمکغزل

 . بشمرهی و با ترس به نجمه رو به روم خرونی بامی بالشی نجمه باعث شد از فکر خادیفر
 ؟ی دختره رو گرفتنی اي بعد اومد؟ی فکر کنستمی نی مدتنی که قرار تو ای مگه نگفت؟ی نگفتیچیچرا بهم ه_:نجمه
 به هم ی بعدام  چرا وقت؟ي اسمم رو فراموش کردي زودنیوا نجمه جون؟ دو روز نبودما به ا _: جواب نجمه رو دادغزل

 م؟ی از هم جدا باشدی بامیعالقه دار
 ؟يتو واقعا به فرهود عالقه دار _: بهش کردي اومد و نگاه تندجلو

 ...خب معلومه فرهود شوهرمه ها _: نگاه بهش کردهی بهم کرد و ی نگاهغزل
  شوهرته؟ی چیعنیشوهرته؟  _
 . منی و شرعی شده شوهر قانونشبیفرهود از د _

  هم نه عقد؟غهی  صن؟ی عقد کردیچ _: دادش بلند شديصدا
  م؟ی عشقمون رو هم جا ثبت کندی نبامی همو دوست داریآره چرا وقت _
 .دی زنانه کشغی و جدی دندون هاشو رو هم سابتی عصبانبا
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 ي هرزه ایلیتو واقعا خ _: بره که برگشت و با فخر به غزل نگاه کردرونی و خواست از اتاق بدی کوبنی محکم به زمپاهاشو
 !یخوابیکه هنوز مهر عقدتون خشک نشده باهاش م

 .ینیری شی ، عجب هرزگهی هرزهگی بخوابی و قانونیاگه کنار عشق شرع _: زد و گفتی پوزخند تلخغزل
 .رونیو از اتاق رفت ب. دی زنانه کشغی و جدی دندون هاشو رو هم سابتی عصبانبا
 

 ؟ي حرف زدينطوریچرا باهاش ا_: سمتش برگشتم
 زم؟ی باهاش حرف زدم مگه عزيچطور_

 جوابش رو ي انتظار نداشته بودداورمیام.  زنهی می بعد بهم انگ هرزگکنه،ی مغی جغی صبح در نزده اومده تو اتاقمون جاول
 .ندم

 مشترکمونه ي صبحونه نی باو اول؟ی نتیتو آداب رسوم حال!یزنی فرهود، چقدر حرف مییوا _: خواستم جوابش رو بدم گفتتا
 که تا ي گربه ها شدنی انی دست به موهات بکش عهیتو هم . امی گشنمه، برم دست صورتم و بشورم بیلیمنم که خ... ها

 .شهی مخی موهاشون سخورهیآب بهشون م
 . اتاقم رفتی بهداشتسی سمت سروعی ازم باشه سری منتظر جوابنکهی ابدون
 . نشمداری اصال بنوخوابی کن که از اي کارهی خوابه نی اگه اایخدا
 . اومدرونی بیی نشسته بود که از دستشوينجوریهم
 بابا من ؟یکنی فرهود تو چرا منو درك نمیی وا،یتو که هنوز نشست _: نگام کردشهی می بادکنک ها بادشون خالنی انیع

 .گشنمه بفهم
 غزل؟ _: صداش زدممنگ

 هوم؟ _
 .نجای اایب _

 شده؟یچ _: و کنارم نشست اومد
 .دارمیمن ب _
 !ی اول صبحیگیوا جک م _
 .ستمیبگو که خواب ن _
 ؟یستیخب معلومه که خواب ن _
 ؟یمطمئن_
 .مطمئنم _
 .بزن تو گوشم _
 ؟یچ _
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 .گفتم بزن تو گوشم _
 ؟یمطمئن _
 آره؟ _
 .یباش خودت خواست _

  محچنان
 

 . زد تو گوشم که برق از سرم گذشتکم
 ؟ي کردکاریچ_
 .ی مطمئنی خودت گفتدیخو ببخش _
 نقدر محکم؟ا _
 .گهی ددیاا فرهود ببخش _

 . و ازجام بلندشدمدمی کشیپوف
 . هاشو تو دستم گرفتم و از جاش بلندش کردمشونه

 ،یی خسته شدم از تنهاگهیمن د.  باشينجوری اشهیباش غزل ، هم _: چشاش نگاه کردم و بغلش کردم و درگوشش گفتمتو
 .یی خونه، من خسته شدم از تنهانی اي هاياز دل سرد

 . رنگمهی به بعد باهات نی از اکنه،ی رنگ عوض نمگهی غزل رو به روت دنینگران نباش ا _
 .زارمی نمتنهات

 ؟يدیقول م _
 دمیآره قول م _: و باال کردمنیی پاسرمو

 
 م؟ی صبحونه بخورمیحاال بر _:غزل

 . امی فقط بزار برم دست و صورتم بشورم بمی صبحونه بخورمیبر_
 .مونمیمنتظرت م. باشه_
 ... تو بییخوایاگه م_
 . ییای تا بنمیشی منجاینه هم _
 .زمیباشه عز_
 . رفتمی بهداشتسی سمت سروعی سرو
 . رو صورتمختمی مشت آب رهی آب رو باز کرد، ریش

 . انگار تو خوابمهنوز
 .هیداری خدارو شکر خدارو صد هزار مرتبه شکر که همش بیول
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 . نفس راحت بکشمهی تونمی محاال
 .  نکنهمونتی پشدمی جون قول مخدا

 .کنمی استفاده رو متی نهاي که بهم دادی فرصتاز
 .  اومدم که کنار غزل باشمرونی بی بهداشتسی نداشتم ، از سروگهی مسواك زدن دي حوصله

 .کردی شکسته شده نگاه منهی بود داشت به آستادهی واغزل
 ؟یینجایفرهود اا  _: کنم حضورم رو حس کرد، چون برگشت و نگام کردفکر
 . تر رفتم و دستم رو دور کمرش حلقه کردمجلو

 .. چرا شکستهنهی آنیا _: و نگام کردبرگشت
 .ارمی بادی رو به ی اون شب لعنتخواستمینم
 . خراب کردموی زدم همه چشدمی موونهیداشتم از نبودنت د _:دمی کشیآه

 .گهی دمی دکور اتاقمون عوض کندی نداره به هر حال بابیع_: زدی تلخلبخند
 ..  محالهی همه خوشبختنی منو اایخدا

 آره؟_: گفتمی خوشحالبا
 . اوهوم _: و باال کردنیی پاسرشو

 .خدارو شکر که دارمت _:دمی بغلم گرفتمش و سرش رو بوستو
 .می اومدرونی بهم زد دستشو گرفتم و از اتاق بیحی مللبخند
 فرهود؟ _:دی کرد پرسی به عمارت به نگاه سطحغزل

 جونم؟_
 ؟ي رو عوض نکردنجایچند وقته دکور ا _
 . دوست دارهينجوری خونه رو انی نجمه ادونم،یاوم نم _

 ه؟ی خانم کنی خانم انمیخب بگو بب _: گفت و ادامه دادیآهان
 .معلومه خانم ، خوشگل من_: به روش زدم يلبخند

 واقعا ؟_: ذوق گفت با
 . دلم واقعازیآره عز _:دمی کردم و لپ شو کشي اخنده

  بکنم؟تونمی بخوام ميپس هرکار _: و باالنیی پادیپر
 .آره  گلم_
 . خونهي دنبال کارامی پس فردا بر،يآخجون فرهود _:دی بغلم و گونه هام و بوسدیپر
  خونه؟يکارا _
 . خونه و اتاقمونونیاوهوم، دکوراس _
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 . زمیباشه عز _: بهش زدميلبخند
 ..ایقول داد _: باال آورددستشو
 .قول دادم _: و تو دستش گذاشتمدستم

 . بغلمدی و دو پردی کشغی جی خوشحالاز
 . کردم و آروم موهاشو نوازش کردمي اخنده
 . اگه نباشهرمیمی ، مری روزا رو ازم نگنی اایخدا
  ؟شدهیچ _: باعث شد با ترس بهم بچسبهمومدی و التماس که از آشپزخونه مغی جيصدا

 . دونمینم _: تو بغلم گرفتمسرشو
 . می و داخل آشپزخونه رفتمی اومدنیی اومد و باهم از پله ها پارونی بغلم باز
 

 . ناله کردن نداشتي نایحت.  افتاد بود و توان تکون خوردن نداشتنی جون رو زمی بترگل
 .ختیری صدا اشک میب

 
 . آوردی جون ترگل فرو میبند تو دستش بود و اونو رو تن ب کمرهی شبيزی چهی بود و ستادهی باال سرش وانجمه
 .دنیکشی مغی که اونجا بودن جیی دختراهی و بقغزل
 کرد؟ی مادرم مرد موهام نوازش می که وقتی نجمه اس ؟ همون زنیعنی ،شدی نمباورم
 شه؟ی مرحمی زن انقدر بهی شهی ميچطور

 .  بودرممکنی غی ولرم،ی رفتم تا جلوشو بگجلو
 . وار به جونش افتاده بود و ول کن نبودوونهید

 . ستهی مچ دستش رو گرفتم و مجبورش کردم وابزور
   نجمه؟شدهیچ _
 . روز نبودم واسه من دم در آوردههی.  دختره رو آدم کنمنی ادیولم کن فرهود، من با _

 .نی داد، چون نتونستم تعادلم رو حفظ کنم افتادم زمهلم
 ...ه کنه که بهش حملخواستی مدوباره
 که تو آشپزخونه ي که باعث شد هم همه ادمی که  کشي ادی خودش انداخت رو ترگل و شالق به کمر غزل خورد، فرغزل

 .بود ساکت شه
 .غزللل_:دمی کشادی فردوباره
 .  کنار ترگل افتاد سمتش رفتمحالی بغزل
 ؟یزم،خوبیغزل عز _: رو موهاش کردمدستم
 .ه بود، سرشو تو دستم گرفتم و بلندش کردم براش سخت شددنی نفس کشانگار
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 .غزل؟ تروخدا حرف بزن _: زدمصداش
 

 ه.اتش بد..نج...گل ن..ت تر_:  با لکنت گفتبزرو
 .زمیباشه باشه عز _: وار موهاشو پشت گوشش بردمنوازش

 ونه،یزی تلوزی رو مچیسو.  امی تا من بنی تو ماشنی بزارنی ببرنیشماها ترگل رو بلند کن _: که اونجا بودن گفتمیی به دخترارو
 .ارهی غزل مانتو و شال بي هم بره برایکی

 .مگه با شماها نبودم _:دمی کشادی که فرخورنی از جاشون تکون نمدمی دیوقت
 . رفتنرونی بخودشون اومدن و از آشپزخونه بدم،ی که سرشون کشي دادبا
 . بردنرونی دوتا از دختر ترگل رو بیکی

 .بلند کردم نی رو از رو زمغزل
 ؟ی عصبنقدریچت شده نجمه ؟ چرا ا _: شدمرهی خون گرفته  اش خي چشمابه
  خونه؟ياری مي دختره رو دارنی ای ؟ چرا نگفتی نگفتيزیچرا بهم چ.  خودتهرهینباشم؟ همش تقص _: حرص نگام کردبا
 . خونهنی تو اادی بیزاشتی مگفتمینه که م_

 . که کارامو بهت گزارش کنمنمیبی نمیلی من دلبعدم
 .فرهود _: نگام کرد و صدام زدناباور

 ؟ی هم مونده که بزنی مگه حرف؟ی بگییخوای می چ؟یفرهود چ_
 ... منیول_

 . جون زنم رو نجات بدمدی بشنوم فعال بايزی چخوامینم _: به نشونه سکوت باال بردمدستم
 . دمی دونمی و تا ماشمی آوردم و از عمارت اومدرونی ازش باشم غزل رو از آشپزخونه بی منتظر جوابنکهی ابدون

 . نشسته بودننی تا از دختر کنار ترگل تو ماشدو
 . سوار شدمعی خودمم سرنی رو گذاشتم تو ماشغزل

 
 ش _: پارك کردم رو  به دخترا کردمنی ماشمارستانی بنی ترکی نزديجلو
 

 .ارمی تو تا منم غزل بنی ترگل ببرماها
 . شدنادهی پنی باهام چشم گفتن و از ماشهمزمان
 . شدمادهی پنی از ماشخودمم

 . اش کردم و  داخل اورژانس رفتمادهی پنی سمت غزل رو باز کردم و از ماشدر
 .دن برم داخل خواهش و التماس اجازه دای بخش گذاشتنش رو برنکارد همراه ترگل بردنش تو اتاق، بعد از کلي هاپرستار
 .کردی شون مهی باال سرشون بود و داشت معانی خانومپزشک
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 کردمی فقط به غزلم نگاه منی بخاطر همنمی خودم اجازه ندادم ترگل رو تو اون وضع بببه
 .  بوددهی رو تخت دراز کشهوشیب

 . شدمرهی خرختی که ازشون خون مي زخم هابه
 .کردمی میی خود نماي رو بدنش بدجورشونی که کبودیی که خودم درست کردم ، زخم هایی هازخم

 . هام بهم خوردی رحمی حالم از خودم و بي الحظه
  دلم اومد؟چطور
 بله؟ _:امی دکتر باعث شد به خودم بيصدا

  همسرتونن؟شونیا_:دی به غزل اشاره کرد و پرسرو
 .بله_
 . خانوم بهترهی وضعشون از اونکشونیخوشبختانه ا_
 د؟ شهوشیپس چرا ب_
 .یبخاطر ضعف بدن_

 .  تکون دادمدیی تاي به نشونه سرمو
 . هم بزننیتی آمپول تقوهی بهش گمی االن بهشون ممیفعال به خانومتون سرم زد_
 ؟یممنون ، فقط ترگل چ_
 .انی بهوش بشونی معجزه بشه که ادیمتاسفانه با_
 ؟ی چیعنی_
 .کشهی که خوردن زمان طول بهوش اومدنشون طول میی که دارن و کتک هايماریراستش با توجه به ب_
 . انداختمگناهی به ترگل بی ترحم نگاهبا
 .نجاسی ترگل بخاطر من اچارهیب

 .شنی مرخص مانیخانومتون بهوش ب _دکتر
 . از من باشه رفتی منتظر جوابنکهی بدون او

 . و نشستمدهی غزل خوابکنار
 . معصوم شو بسته بوديچشما
 .مارستانی پاهاش تو بهی پاهاش تو خونه ام بود هی شد میزندگ وارد ی از وقتغزل

 .مارستانی تو بارمشی بار که منی آخرنی ایول
 . کرد و رفتقی بهش تزری باال سرش اومد و آمپوليپرستار
 . اش گذاشتمدهی خوابي رو شونه سرمو
 . رو پلک هام داشته باشم بستمشونی کنترلنکهی ابدون
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 . دارنازی انگار ازم خسته شده بودن ، به خواب نچشمام
 

 غزل
 . رو دستم باعث شد چشمام رو با درد باز کنميزی چینیسنگ

 . فرهود که رو دستم خوابش برده بود تعجب گردمدنی دبا
 م؟ی کنی مکاری چنجای کجاست؟ ما انجایا
 .  فرهود بلند شو دستم درد گرفت اه _: شه داری ابروهام گره خورد، دست هام تکون دادم تا فرهود بنیب

 . و از رو دستم بلند شددی چشماشو بهم مالدنمی خورد ، بادیفی خفتکون
 زم؟ی عزي شدداری بیک_
 .االن _:اوردمی به روش نی ولکردی متمی گفتن هاش اذزمی عزنکهی ابا

 .  به روم زدلبخند
 ؟یخوب_:دی پرسد،ی بوسمویشونی شد و پخم
 ترگل کجاست؟حالش خوبه ؟_: دمی تکون دادم وبا بغض پرسيسر

 .خوبه. زمیآره عز_: زدمی به روی تلخلبخند
 کجاست؟_
 . جاستنیهم_: بلند شد و کنار رفتی رو صندلاز

 ..  رو تخت افتاده بود بغض به گلوم چنگحالی ترگل که بدنی با دم؛ی سمت تخت کناربرگشتم
 .زنی رو اشک هام داشته باشم، بهشون اجازه دادم بری کنترلنکهی ابدون

 ؟ي درد دارزمی عزشدهیچ _: هل شد و سمتم اومد و اشک هامو پاك کردفرهود
 . نه تکون دادمي سرمو به نشونه فقط

 . که اشک خانمم رو درآوردهشدهیپس چ _
 ... فرهود اون بخاطر من.  دین درد کش از مشتری بی بود ولگناهی که بيدختر. بخاطر اون دختر _: ترگل اشاره کردمبه
 . حرف رو نزننی ازمینه نه عز _

 .کردمی مهی طاقت هق هق گری و ادامه ندادم و بحرفم
 . نداشتنی بود ، درد من تسکدهی فای بی قصد داشت آرومم کنه ولفرهود

 .شهیغزلم ترگل حالش خوب م.  خانمم آروم باشمزم،یعز _: رو درآغوش گرفتسرم
 .شنی وقت خوب نمچی که احساسش خورده هیی زخم های تنش خوبشه ولي زخم هادیشا_

 .فهممی از حرفات نميزیمن که چ _: تو موهام کردیدست
 ..  چه برسه به توکردی منو درك نمیچکی روزا هنیا
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 .  بهت آرامش بخش بزننگمی می کنيقراریغزل اگه ب _: دستمال اشک هامو پاك کرد و گفتبا
 . لم خوبهنه االن حا _
 . انجام بدمصتوی ترخي کارهارمی من مزمیعز.. خدارو شکر _
  خونه؟؟ادیباشه، ترگلم م _

 ... بمونه تادینه غزل اون با _: به ترگل انداخت و ناراحت گفتینگاه
  بمونه؟شتری بدی حالش خوبه پس چرا بایگیمگه نم _: دمی پرسی وسط حرفش با نگراندمیپر
 . تا عمارتشهی ازش مراقبت مشتری باشه بنجای داده ، تازه اشم اگه اصی تشخينجوری دکترش ازمیخب عز_
  تنها بمونه؟؟نجایآخه ا _
 .  مراقبش باشهفرستمی میکی زمینترس عز_
 . رفترونی اجبار قبول کردم، فرهود لبخند به روم زد و از اتاق ببه
 

 . سوختی به ترگل انداختم ، دلم براش مینی غمگنگاه
 .دی عذاب کشينجوری من اي به جااون

 .ارهی که ترگل رو به حال و روز دربکردمی نمی من نجمه رو تا حد عصبانکاش
 . بودمدهی هست که تو طول عمرم دی  آدمنی تررحمی زن بنیا

 . شوی و لذت زندگی فرهود پدر و مادرش رو گرفت ، از ترگل جووناز
 ه؟ی زن چنی اهدف

   به کجا برسه؟خوادیم
 . با حال دیشبش ازش شرمنده شدمی ولرمی مى خواستم از فرهود انتقام  بگشبی دتا

 .  نظر کنمدی تجددی باانگار
 بهش احترام نقدری که ای زننی به فرهود نشون بدم که اخوامی ، مرمی زن خودخواه بگنی انتقام فرهود و ترگل رو از ادیبا
 .هی چه جادوگرزارهیم

  و نفرت منی بود ، کاش نگراننطوری ، کاش اهی توهم تو خالهی  همهنای که ادمیترسی تو دلم میکم
 
 .ادی نظر نمنطوری ادمی زن شننی اي که من از فرهود درباره ي هازی با چی  ولادی ازش خوشم نمنکهی اي زن فقط برانی ااز
 .شهی کشف مگهی ديزهای چیلی داره با فاش شدنشون خي راز هاشی زن تو زندگنیا

 . دارو داخل شدسهی کهی اتاق باز شد و فرهود با در
 .می برمیتونی م،يمرخص شد _
 به هم مارستانی بي داشت از فضاگهی قبول کردم، حالم دی  حال روز تنها بزارم ولنی ترگل رو تو اخواستی دلم نمنکهی ابا
 .خوردیم
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 . بزار کمکت کنم _: از جام بلندشم که فرهود اومد جلوخواستمیم
 .نیی پاامیکمرمو گرفت و کمک کرد از تخت ب 

 . که رو کمرم خورد باعث شد آخم بلند شهدستش
 ؟یخوب _: شده نگام کردنگران

 .سوزهیاوهم، فقط م _
 .زمی عزیشیخوب م _: رو موهام زد ي ابوسه

 . کنمی خونه پانسمان تو عوض ممیرفت
 .خ شدم فرهود بخواد پانسمانمو عوض کنه سرنکهی لحظه از فکر اهی

 . بهش برمي کرد که باعث شد چشم غره اي اخنده
  کرده بود؟می کجا قاطنتی همه شنی مرد انی اایخدا
 .  فکر کنم عذاب وجدان مناسب باشهتی گفت اذشهی نمیعنی شدمی متی اذکمی نکاراشی با ادیشا
 محبت از طرف جنس ي شدم که محتاج ذره ای کسی من عذاب وجدان دارم ؛ عذاب وجدان دارم که با نقشه وارد زندگآره

 .مخالفه
 . که بخوام فرهود رو برنجونمشدی مانعم مشبی از ديروی نهی
 )گهی دزی باشه نه چي حس از سر دلسوزهی احساس فقط نی ادوارمیام(

 .می رفترونی بمارستانی گرفته همراه فرهود از بنیی پاباسر
 
 .نمی  واسم باز کرد و کمک کرد بشنی ماشدر

 . نشستخودشم
 . بود داد بمسی و ساندکی که کي اسهی دارو و کي هاسهیک
 . بهت بدمی صبحونه درست حسابهی خونه می بخور تا برسنارویا_
 .سمی و ساندکی گفتم و شروع کردم به خوردن کي لب باشه اریز

 . لب نزدهيزی به چشبی مطمئنم از دومد،ی به فرهود کردم خسته بنظر مینگاه
 ؟يخوری نم؟خودتيفرهود_: بود ، رو فرهود گفتمکی دو تا کخوشبختانه

  تو باشه چرا که نه؟ياگه از دست ها_: زدی و لبخند مهربونبرگشت
 . بچه ام منتظر بودرمی بمآخ

 . ماله خودت نصف کنی باز کننوی اخوادینم_: بهش بدم که مانعم شدي اگهی دکی به روش زدم خواستم کيلبخند
 ؟یچ_
 .تو بده بمگفتم ماله خود_
 . دهانش بردمکی و نصف کردم و نزدکمی منه، ککیفقط چشمش دنبال ک _: لب زمزمه کردری حرص نگاهش کردم و زبا
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 . مکث شروع کرد بخوردنی در ذهن داره بهم نگاه کرد و با کمي که معلوم  بود نقشه ایی کرد با چشماکی به کینگاه
 . بکشمغی که فرهود از دستم گرفت باعث شد جي دستمو بکشم کنار که گازخواستمیم

 .  سر دادي بلندي خنده فرهود
 .يشعوری بیلیفرهود، خ_:دمی کشغی خنده اش با حرص دوباره جدنی دبا

 .ی لب پچ پچ نکنری واسه من زگهی که دیحقت بود تا تو باش _: کردي بلند تري خنده
 . بش رفتم و رومو سمت پنجره کردمي غره اچشم
 . تو ندارهي من طاقت دوري چارهیقهر نکن بام که دل ب _: روش زدي دستش گرفت و آروم بوسه ا تودستم

 .رهی زد و باعث شد خندم بگی بهم چشمکطونشی شي تعجب برگشتم سمتش با چشمابا
 .  از خندهدی در آوردم بنده خدا پوکاداشو

 .  دارمی زبوننیریچه خانم ش _
 ؟یدانی ؟ پس چرا قدر مرا نمیستی مگر تو همسر من نیرو بداند؟ به راست ي گوهرنی که قدر همچنستیبله ک _
  دو روز است؟ای دنیدانی نمایآ

 همه اعتماد بنفس از کجا سر نیا.  زمی عزي افتهی خود شیلی ، خنطوریکه ا _: بم کردي کرد و نگاه شادي بلند تري خنده
 . گلمرهیگیچشمه م

 . دمی چشم هامو عشوه تکون دادم، االن بهت نشون مبا
 داشتم ی مثال با نگاه پر عشقدادمی برگشت نگام کرد با عشوه پلک هامو تکون مادی ازم در نمیی صدادی دی چند لحظه وقتبعد

 .کردمینگاهش م
 ؟یکنی نگام مينطوری اشده؟چرایچ_:دی تعجب نگاهم کرد و پرسبا
  عشقم؟کنمی نگات ميمگه چطور _: زدمي خندشین

 .شهی بود برم تو شکی ترمز زد نزديجور
 ؟یکنی منی چرا همچيچته فر _:  با حرص نگاهش کردمبرگشتم

 . نگه داشت و پارك کردابونی کنار خنویماش
 ) منظورمهیمنیکمربند ا -__- هانیمنحرف نش.( شو باز  کرد کمربند
 ؟ی گفتیتو چ_: برگشت و بازو هامو گرفت سمتم

 گفتم چته گل من؟ _: باز شدشمین
 ؟ی گفتیقبلش چ!  نهنیا _: تکونم دادآروم
 !هی آقا دنبال چدمی فهمآها

 . کردنشتی اذي براهی خوبوقت
 .می برو برولیا



              رمان زندانبان                                                     اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 237 

 کنم؟ی نگات مي مگه چجوردمیام پرس _: بخودم گرفتمي متفکري چهره
 کلمه بعدش؟ _:دی کشی حرص پوفبا
 . نگفتم کهگهی دزیچ_
 . فکر کن،یگفت_
 .ام باش بزار فکر کنم_

 . نگفتمي اگهی دي من مطئمنم کلمه ينه فر_: سکوت برقرار شد و من بعد از چند لحظه گفتمیکم
 ؟یمطمئن_: گفتی لحن جذاببا

 .یبل_: خودش گفتممث
 . من کمکت کنميخوایم_
 .شمیممنون م_
 .یخودت خواست_: لب گفتریز

 .کنمیس م لب هاشو رو لبام حی حرکت ناگهانهی تو
 

 .  بوددهی فای برمی داشتم ازش فاصله بگی چه سعهر
 . شدی تر مي و اون جرکردی نمي من باهاش همکاری چهر

 .دادی بود، اون هم چنان به کارش ادامه مدی فای کردنم بتقال
 . بعد از چند لحظه ولم کردی زدم تا که ولم کنه ،ولي اش ضربه انهی سي قفسه به

 ی ما رو می اگه کسابونی وسط خ؟ي بود کردي چه کارنیا _: دستش خالص شد شروع کردم به غرغر کردن ری از زیوقت
 ؟ی چدید
 . گرفتمي انرژشیآخ _: گفتي لحن شادبا

 ... ، کار خالف شرع نکردم کهدمی من زنمو بوسای ثاني کردصمی خودته، خودت حرری که تقصاوال
 ...کار خالف شرع نکردم که_: درآوردماداشو
 ... هایشی می چهی ي نخوریترش _:دی کرد و گونه امو کشي اخنده
 .شعوریب _: زدم در گوشش آروم
 .  روشن کردنوی و ماشدی خندبلند

 . چشمکای زدی لبخند مای اون رفتمی منم همش بهش چشم غره ممی راه اصن صبحت نکردي خونه حرکت کرد، توسمت
 -__- شعوریب
 ی چی بشری خدا بهم رحم کنه پ؟یکنیچقدر غرغر م. گهیاه بسه د _: صداش در اومد گهی که ددادمی لب بهش فحش مریز
 .رزنی پ؟یشیم
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 .دمی شکستن گردنم شني برگشتم سمتش صدانیهمچن
 .آخ گردنت _: گفتی شوخبه
 . قرمز شدن صورتمو تصور کنمتونستمیم
  ؟ي چرا قرمز شدزمیعز_: موفق نبودادمی زینترل کنه ول کرد خنده اشو کی صورتم سعدنی دبا
 رزن؟ی پیگیبه من م _:دمی کشي بلندغیج

 .شدمی مطمئنا منفجر مدمیکشی نمغی جاگه
 .ی منيتو تا ابد موش کوچکولو. زمینه نه عز_: به زور گفت دی نتونست خنده اشو کنترل کنه، بلند بلند خندگهید

 .هزار بار بهت گفتم بهم نگو موش کوچولو_:دمی کشغی تر از قبل جبلند
 .ی چون کوچولومگمیم_ جرئت گفت؛با
 .ستمیمن کوچولوت ن_
 .یهست _
 .ستمین _
 .یهست_

 .ستمیییین_: تر گفتمبلند
 .یهست_: کرد و گفتي شادخنده

 . دوختمابونی توان جرو بحث نداشتم به حالت قهر رومو ازش گرفتم چشم به خگهید
 
 .می بودالی وکی نزدگهید

 . گهیقهر نکن بام د _: که محکم تر گرفت و گفترونی دستمو بکشم بخواستمی رو تو دستش گرفت، مدستم
 . دوجت ندالمجهینموخوام، د_: لوس کردمخودمو

 !یکنیتو غلط م_
 .اه بدخالق_
 جان؟_:دی تعجب پرسبا
 .منظورم بد اخالق بود_

 غزل؟ _: گفت و صدام زدیآهان
 .یغزل_: ندادم دوباره صدام زدیجواب
  هوم؟_: به حالش سوختدلم
 غزلم؟_
 هووم؟_
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 . بلهای بگو جانم زنمی صدات میوقت! هومو کوفت _
 جانم؟ _:  گفتمی عشوه خرکبا
 . شدنی انیآفر _
 .خب حاال حرفتو بگو_
 . خونه باهام خوب رفتار کن، مخصوصا جلو نجمهمیرفت _
 .خواستی ازم منوی کنم تعجب کردم که چرا فرهود اونکاری اخواستمی خودمم منکهی ابا
 .دمی پرسلشویدل
 .که همش بهش جواب پس بدم!   درباره مشکالت ما بدونهيزی نجمه چخوامیخب من نم_

 ؟ي بهش جواب پس بددیاصن چرا با _:دمی گفتم پرسیآهان
 .... خب _
 . من گوش کن بعد جواب بدهيصب کن ؛ اول حرفا _: وسط حرفشدمیپر

 . تکون داديسر
 ؟يدی بها منی به انقدریچرا ا.  نه کمترشتری نه بکنهی میدگی رسالی سرکارگر که به امور وهیفرهود باور کن نجمه فقط  _
 . که مادرم نبود اون بودییاون همش کنارم بوده، روزا_
 . اون باشهزاشتیمطمئنم اگه مادرت بود نم _: لب زمزمه کردمریز

 ؟ی گفتيزیچ _:دیرس برگشت سمتم رو پفرهود
 .ي شدیاالتینه بابا خ _: خودم اومدم و گفتمبه

 کنم، اون تو خونه رونشی از خونه بتونمی و چندساله مامانمه نمنیبعدشم نجمه دوست چند_: گفت و حرفشو ادامه دادیآهان
 . من حرمت دارهي

 باهات کارات حساب پس ستی من باور کن الزم ني من، آقازی فرهود، عزیول! حق باتوئه _: تو دلم زدم و گفتميپوزخند
 .ستی نتی اون مادر واقعی کرده ولي من قبول دارم اون برات مادر،ي بدحی واسش توضوی همه چيبد
 
 . بپوسمیی تو تنهادیاونم نباشه من با. من تنهام غزل  _

 مگه قول ندادم؟.  کنارت باشمشهیمن قول دادم فرهود، قول دادم تا هم! یستینه ن _: گفتمقاطع
 ...ی وليداد _
 .یگی نمی ولگهی دیاگه قبولم داشته باش _

 . بشکنهدمی که کشیقی شد باعث شد با نفس عمجادی انمونی بیسکوت
 
 . ي بهم قول بددیفرهود توهم با_
 ؟یچه قول_
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 . منم چون زنتمي حساب پس بدی ، تو اگرم قراره به کسی نجمه رو واسه خودت مهم ندونگهی دي قول بددیبا_
 ! شهی بود برم تو شکی ترمز زد، بازم نزديبدجور

 . نامه دادهی به تو گواهی کدونمی من که نمی کالس رانندگهی يریدرضمن م_: حرص با
 .دست شما درد نکنه_: گفتی شاکمثال
 .کنمیخواهش م_: خودش گفتممثله

 .میت حرف زدن نداشي برای و وقتالی ومی بوددهی رسگهید
 .نمی و ببکردی داشت نگاه مشیشگی که با فخر همنمی نجمه رو ببتونستمی منی ماشي دودشهی پشت پشت شاز

 . شروع کرد نه مني وقتشه ، خودش بازاالن
 .رونی بامی بنی شد و کمکم کرد از ماشادهی پنی از ماشفرهود
 . هاش رو دور کمرم حلقه کرددست
 .نهی که نجمه ما رو ببي جورم،یستادی که وسط را وامیرفتی مالی داخل ومیداشت

  شده؟يزیچ _:دی تعجب کرد و پرسستادنمی از وافرهود
 .نه_: زدمی سمتش رو لبخند پهنبرگشتم
  نزن باشه؟شتویر _: سمت صورتش بردم و نوازش کردمدستمو

 غزل؟_: صدام زدمتعجب
 بله؟ _: لبخندم جواب دادمباهمون

  خوبه؟حالت _: همان لحن گفتبا
  بد باشم؟شهیمگه م _

 . لبامو رو لباش گذاشتمی حرفچی هبدون
 . کردمی مکث همراهی تعجب کرد و بعد کماولش
 اولش

 
 حس هی و کنمی منکاروی بخاطرش دارم ای حسنی حاال مطمئنم ای شدم ناراحت بودم ولکی انتقام بهش نزدي برانکهی ايبرا

 ...ستی انتقام و نفرت نياز رو
 .سی که هس از سر نفرت نيزی از هر چخب

 ..دی شادونمینم
 ... ممکنری ممکنه غرهی غنی داشتم باشم ، ای به فرهود حستونمی نه من نمنه
 

 .  کوتاه لبمو از رو لبش برداشتمی از مدتبعد
 .  فقط بهش لبخند زدم و جلو تر از اون رفتمرمی بگدهی نگاه متعجب شو نادتونستمینم
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 . که قرمز شده بود انداختميه نجمه ا بی اجمالی نگاهی چشمریز
 .  زدميروزی از سر پيلبخند
 . می رفتالی فرهود پشتم قرار گرفت باهم داخل ودست

 . داخل شدن ما دو تا از خدمتکارا جلو اومدن بهمون سالم کردنبا
 ...صبحونه _: جوابشونو بده گفتنکهی فرهود بدون ای جوابشون دادم ولمن
 س؟ی بهتر نمیفرهود االن وقته نهاره، نهار بخور _: وسط حرفش دمی بگه پرخوادی می چدمیفهم
 . حتما بهترهی شما بگیهر چ _: بهم انداخت و گفتيزی محبت آمنگاه

 . اتاقمونارنیفرهود رو دخترها گفت نهار مونو ب.  باز شدشمین
 .می هم داخل اتاق رفتبا

 .  کمکم کرد لباسمو عوض کنمفرهود
 . تخت بخوابم اونم رفت لباس هاشو عوض کنه کرد رو مجبورم

 .می رو آوردن و مشغول خوردن شدنهار
 . قانعش کنمای بهش بگم ي چجوردونمی با فرهود حرف بزنم، نمدیبا

 . شناسم رو امتحان کنمدی بای خراب شه ولی با گفتن حرفام ممکن بود همه چدونستمی مخوب
 . با خودش برد از دخترا ظرف هارویکی از خوردن غذامون بعد

 !ی استراحت کنکمیبهتره _:فرهود
 .دمی سمتش و قبول کردم رو تخت دراز کشبرگشتم

 ؟ي نرشهیم _: بره که گفتمخواستی رو روم مرتب کرد مپتو
 !ي کارم دارزم؟یچرا عز_:دی و پرسبرگشت

 . و باال کردم به نشونه آرهنیی پاسرمو
 جانم؟ _: نشست و گفت کنارم
 ؟یکنی بخوام قبول ميزی چهیفرهود اگه من ازت  _: رو شونه اش گذاشتم سرمو
 . شرط دارهیاگه بتونم آره ول _:می رفت تا راحت تر باهم حرف بزنکنار

 ؟یکنی پس چطور قبول مخوام؛ی می من چیدونیتو که نم _:دمی پرسمتعجب
 .گفتم که اگه بتونم_

 !یتونیم_: گفتممطمئن
 ؟ییخوای می چی بعد بگي شرطمو بشنوییخوایم _

 .آره بگو _: گفتمنی همي نداشت برای فرقبرام
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 و میریگی می مهمونهی ای جشن هی ي مشکل داری خب اگه با عروسم،یری بگی بعد از خوب شدنت عروسخوامیخوب من م _
 .نی ، هممی ازدواج کردمیکنیفقط اعالم م

 .دنی بلند شروع کردم به خندي بود با صدارممکنی غی خودم گرفتم تا نخندم ولي جلویلیخ
 !يخندیچرا م _:دی نگاه کرد و پرسدنمی به خندجیگ

 ! دارم خبي شوهرنیخوشحالم همچن _ دو برابر شدخندم
 ؟یکنی مسخره ام ميتو دار _: سوءظن نگام کردبا
 س؟یمعلوم ن _: از خودش گفتمدی تقلبه

 . رومو شروع کرد به قلقلک دادنمافتاد
 . بود نداشتمي رو اشکم از رو شوق و شادی کنترلچی همیخندی اراده می دست خودم نبود بحالم

 . خودشم خسته شده بود افتاد رومگهید
 .  رو دستام و حرفام نداشتمی حتياری اختچی هامروز
 یکنی نمدای پی همه دختراس، کسيای کردن رویفرهود عروس _: بخوام شروع کردم به نوازشش کردن صورتشنکهی ابدون

 . داشته باشهی جشننی همچکه نخواد
 ؟یگی ميجد_:نمی  ببتونستمی تو چشاش می خوشحالبرق

 . اوهم _: گرفتم گفتمنیی نگاهش کنم با سر پانکهی ابدون
  ازم؟یخواستی میحاال چ.  قربون اوهم گفتنت بشمیاله_:دی افتاد رومو گونه هامو بوسی حرکت ناگهانهی تو
 ؟یعنیبگم _

 .زمیآره بگو عز_: گفتی برد کنار گوش هام بامهربونموهامو
  فردا برم خونه بابام؟شهیم_
 چرا؟_: ابرو هاش گره خوردنیب

 .می بهشون بدمونوی خبر عروسدی که مگه ما نبانی و اشبمی رفتار دي کنم برای ازش معذرت خواهدیبا_
 .میریباشه فردا باهم م_: همون اخم گره خورده اش گفتبا
 .نرو باهات حرف دارم _:ه بازوشو گرفتم برخواستیم

 .نهی کردم روبه روم بشمجبور
 . گرفته شو باال گرفتم چشماشون به هم دوخته شدنیی پاسر

 . شوهرم ناراحت باشهنمینب _: ابروهاش و از هم بازشون کردمنی رو بردم بانگشتم
 . نزدی نگام کرد و حرففقط

 فرهود ؟_: نوازش کرد، صداش زدمشوی سمت صورتش رفت و ته ردستم
 .بله_: گفتسرد
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 ؟ی درخواست من باهام سرد حرف بزنهیارزشو بخاطر _:دمی پرسناراحت
 ادی نمیبیهر وقت باباتو م.  توهم منو درك ، برام سخته که باهاشون ارتباط داشته باشمی ولشونینیغزل من قبول کردم بب_

 ...  که مامانموفتمی میموقع
 . منم سخت بوديت بود ، برا براش سخگفتنش

 .  کمکت کنمخوای منی بخاطر همکنمیفرهود منو تورو درك م_: نوازشش دادنم ادامه دادمبه
 ؟ي؟چجوریکمکم کن_: نگاهم کردکنجکاو

 .می کندای رو پالی با کمک هم قاتل عمه سهخوامیم_
 ؟یگی مي داریمعلومه چ_: باعث شد پلکم بپرهادشی فريصدا

 . بشنوهیکیممکنه !  آروم سیه_:لبام آورد و رو جلو انگشتم
 . نگو لطفا ، بزار حرفمو بزنمیچیه_: بزنه گفتمی خواست حرفتا

فرهود .  دروغ گفتمستی ، اگه بگم بخاطر بابام نی چون برام  مهمکنمیمن کمکت م _: و ادامه دادمدمی کشیقی عمنفس
 . و نفرت نجات بدمی تورو از بد دلخوامی ، من مکنمی دارم بخاطر خودت منکاروی ای باور کنخوامیم
 .. مامانت به آرامش برسهخوامیم
 ..یول_
 . تو کاراریتروخدا ول ن _

  نه؟ای ی کالم هستهی _: جلو بردمدستمو
  زد و دست شو جلوی پهنلبخند

 
 . هستم _: و دستمو گرفتآورد

 .خوبه_: از خودش لبخند زدم دی تقلبه
 
 .دمیدراز کش نزدم و آروم رو تخت ی حرفگهید
 .  آروم چشمامو رو هم گذاشتمده،ی کنارم دراز کشدمی تکون خوردن تخت فهمبا

 نی صبر به من عطا فرما تا نزنم دومان اهی ای گشاد شد ، خدای که دور کمرم حلقه شد باعث شد چشمام تا حد نبلکدستش
 . بنده تو که شوهرم هست و به فنا ندم

 . کردم بخوابمی و سعدمی کشیقی عمي هانفس
 

 . فرهود
 خوشگل تر خوابهی می اعتراف کنم وقتدی راحت شروع کردم به نوازش کردن موهاش ، باالی بسته اش با خي چشمادنی دبا
 .  بخورمشخوادی دلم مشی فرفري با اون موهاشهیم



              رمان زندانبان                                                     اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 244 

 .نمی بودن رو پشته گوشش بردم تا صورت قشنگشو بهتر ببختهی که صورتش رموهاش
 هی تو ي کردي نشم ، خدا جونم چه مجعزه اداری خواب نباشن، اگرم خوابه من از خواب بنای تا االن چقدر خدا خدا کردم ااز

  زنم مثه فرشته شده؟دمیروز چشمامو باز کردم د
  کنه؟ریی آدم از شب تا صبح تا حد تغشهی ممگه

 نکنه؟
 . شدموونهی ديادی زجانی حتما از هکنم؟ی که مهی چه فکرنی ااه

 . شدمرهی از حرف زدن با خودم برداشتم و فقط به فرشته که رو تختم خوابش برده خدست
 .رمیمی که من بدون اون مشمی باشه و بعد از شش ماه از پشهی همي فرشته برانی کنه اخدا

 . از نوازش کردنش برداشتم و سرم رو بالشت گذاشتمدست
  لحظههی غزل ي حرفایول..  خوابم ببرهدیشا
 .شدی از ذهنم پاك نممه
 
 " ی چون برام  مهمکنمیمن کمکت م"
 
 " و نفرت نجات بدمی تورو از بد دلخوامیمن م" 
 

  کنم؟ از معذرت بخوام؟ي خوش رفتارمیی کنم؟ قبول کنم؟ با داکاری چدی بااالن
 . فراموش کنم و ببخشمویمچ هدی نبادمی و نشنقتی تمام حقی ، تا وقتستی فرهود غزل قراره ثابت کنه که باباش قاتل ننه

 .می داراجی و غزل به زمان احتمن
 ... بهترهينجوری آره اکنه،ی درست موی همه چزمان

 
 
 . بود سنگ کپ کنمکی غزل روم نشسته بود نزددنی به اجبار چشمامو باز کردم ، با دخوردی که تخت میی تکون هابا

 ؟یکنی مکاری چيدار _: در هم کردم و گفتماخمامو
 ! ام سر رفت؟حوصلهیخوابی چقدر مکنمی مدارتیدارم ب_

 . دمی چشمامو مالآروم
 . بابا حوصله ام سر رفته،ی هنوز که خوابییوا_: افتاد رومهوی

 . و جوابشو ندادمدمی کشیپوف
 . که تو گونه ام جمع شد آخم بلند شدي تخت نشستم ، با دردرو
 . شدمرهی خکردی نگام می که با مظلومی خشم به غزلبا
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 .کشمتیم _: نگاهش کردمتی عصبانبا
 . بکشای بیاگه تونست _: واسم دارز کردزبونشو

 ...امایم _
 ترسم؟ی مگه ازت مایخب ب_
 !یخودت خواست _: لب گفتمریز

 ... حمل ور شدم تا خواست فرار کنه از پشت تو بغلم گرفتمش رو تخت خوابندمشسمتش
   ؟یکنی مي درازونیحاال واسم ز _: گوشش بودمکی نزدلبامو

 .من غلط بتونم _: درشت نگام و مظلومانه گفتي چشمابا
 . کارتی تالفنمیا _: محکم گاز گرفتم و گفتم گونشو

 . زدمی کوتاهي و لبمو گذاشتم رو لبش و بوسه برگشت
 رون؟ی بمی فرهود برزهیچ _: زد و گفتلبخند
 .شهی مکی زودتر تارزمستون هوا! مهیساعت شش و ن _: کردميواری به ساعت دینگاه

 .می هم به ترگل بزني سرهی هوامون عوض شه کمی میبر.  خونه خسته شدمي از فضاگهی دیول! دونمیاوهم م_
 !ی تو بگیباشه هر چ _:دمی به مو هام کشیدست
 .پس من برم حاضر شم_
  کجا؟ _: که بازوشو گرفتمرفتی تخت بلند شد و داشت ماز

 . اتاقهیکی تو اونلمی از وسای هنوز بعضزهیچ _: خاروند گفتسرشو
 .  گفتم و بازوشو ول کردمیآهان
 ...باشه برو_

 ! تکون داد و رفتيسر
 . و از رو تخت بلند شدمدمی کشیآه

 . سرو وضعمو درست کردمکمی رفتم و نهی آيجلو
 . تن کردمرونمی بي هالباس

 
 . رفتمرونی اتاق باز

 . تعجب کردمی اتاق خالدنی اتاقش رفتم با دکینزد.  باششی غزل اتاق قبلزدمی محدس
  زود حاضر شد؟چقدر
 ....  کهرفتمی منیی از پله ها پاداشتم

 . شدمدهی باعث شد سمت صدا کشومدی ممنوعه مي که از راهره ییصدا
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 ... حق نداره اونجا برهی ساله کس20 کینزد
  اون صدا ؟پس

  خونه چه خبره؟نی اتو
 . اومدماوردمی طاقت نی رو برام ممنوع کرده بودن ولنجای بار ها بابام و نجمه انکهی ابا
 . شدمدهی تر برم که سمت اتاق کشکی نزدخواستمیم
 . دهنم گرفته شدي بزنم جلوی خواستم حرفتا
 . بگمی چکردی نگام مدهی غزل که ترسدنی با ددونستمینم
   چه خبره؟نجایا

 . ندادتی اهمی که دستشو برداره ول نگاهش کردم و اشاره کردمکالفه
 .ارمی اومدن نجمه کم مونده بود شاخ برونی و بي باز شدن در اتاق روبه روبا

 . رفت و ازمون دور شدنیی از پله ها پاعی سرنجمه
 . دستشو برداشتدی کشیقی با دور شدن نجمه نفس عمغزل

  چه خبره؟نجایا _:دمی پرسی کالفگبا
 .گمی رو بهت می همه چمی برایب_
 .رونی خودش به سرعت از اتاق اومد بو

 . و دنبالش رفتمدمی کشیپوف
 .می اومدرونی از عمارت بعیسر

 .  بهش رسوندمخودمو
 .می رو زدم و سوارشدنی ماشمورتیر

 ؟ی بگيزی چییخواینم _:دمی رو روشن کردم و پرسنیماش
 .کنمیخواهش م.  دور کن نجای ؛ تو فقط منو از اگمیم_

 . اومدمرونی تکون داد و از عمارت بيسر
 

 . پارك کردمابونی خي رو گوشه نیماش
 .شنومیخب بگو م_: و منتظر نگاهش کردمبرگشتم
 . تو چشماش اشک جمع شده.  سمتمبرگشت

 زم؟ی عزيزیریچرا اشک م _: نوازش بار سمت گونه اش رفت دستم
 .  سر دادي نزدو  فقط هق هق بلندیحرف
 نقدری دلم؟ چرا ازی عزشدهیچ_: آروم رو موهاش زدمي و بوسه ادمی گذاشت، سرش را در آغوش کشنهی سي سرش روآروم

 ! با من حرف بزن؟یشونیپر
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 .خورهی هاش بهم میرحمی زن و بنیدلم گرفته فرهود، حالم داره از ا _: شدرهی باال گرفت و تو چشمام خسرشو
 ؟یزنی حرف می از کيدار _
 !زنمی حرف مدارم از نجمه _: حرص گفتبا
  کرده؟کاریمگه نجمه چ_
 ترگل دم پهن کرده ، يخانم برا.  نکردهکاری کرده؟ بگو چکاریچ _: کشوند و گفترونی سرشو از آغوشم بتی شدت و عصبانبا
 .  شوهرش بدهخوادیم
 .ارمی بود شاخ در بکی حرف هاش نزددنی شنبا
 ؟یگی می چيدار _
 !قتی فرهود، حقگمی رو مقتیدارم حق _
 ؟ی چقتی حققت؟یحق _
 ی چی تو اتاق داش تلفنیدونیم... ادی از دستش برميهر کار.  اسنهی پر از کيذاری که تو بهش احترام می زننکهی اقتیحق_
 درس هی بهش دی ترگلم دم درآورده، باکنم،ی نقشه هاشو خراب مي دختره که بنده باشم دارم همه نی که اگفتی مگفت؟یم

 . واسه من دم تکون ندهگهیبهش بدم که د
 

 . نگاهش کردممتعجب
 .شمی نگام نکن فرهود، دارم منفجر مينجوریا_
 . داشته باشم حرکت کردمی مقصد مشخصنکهی روشن کردم و بدون انیماش.  بگمی چدونستمینم
 مادرم نبود یقت که وي حرفا زده باشه؟ نجمه انی امکان داشت نجمه ایعنی رفت،ی نمرونی لحظه ازسرم بهی فکر نجمه اما

  کنه؟نکاروی اتونستی کرده بود چطور ميبرام مادر
 به حرف کدومشون اعتماد کنم؟.  نشون بدمی راههی ایخدا
 !وفتهی بی قراره چه اتفاقندهی در آدونستمی کرده بودم و نمری گی دو راهنی بتو

 . من مدرك دارمیول! ي ، حرفمو باور نکرددونمیم _: امی برونی ناراحت غزل باعث شد از هجوم افکارم بيصدا
 خب؟ _: نگاهش کردماقی اشتبا

 راثی ارث و مي کنن، تا براي به اسم صمدي مردي غهی نجمه رو صخوانیم _: گرفته گفتنیی که نگام کنه با سر پابدون
 . وارث داشته باشن

 نداشت و مطمئنا ي بچه اچی بابام که از زنش هیمی قدقی ابروهام به شدت به گره خورده بود، رفثی آمدن اسم آن مرد خببا
 . به دست آورده بودی بود که به سختینگران ثروت

 شک گهی دی حتشد،ی غزل اعتمادم لحظه به لحظه کمتر مي کرده، با کار امروزش و حرفانکاروی شدم که نجمه امطمئن
 . باشهیکیداشتم نجمه 
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 ! کنمکاری چدونمیواقعا نم _: گفتمکالفه
 . بشهری مرد پهی ي اغهینزار زن ص. کمکش کن، کنارش باش _:ا التماس گفت ببرگشت

 .... منیول _
 .فتمی به پات مکنم،یخواهش م_

  غزل مهمه؟ي ترگل انقدر براندهی آچرا
 .کنمی مادی از دستم بر مي خب، هرکاریلیخ_
 ؟يدی نجاتش میعنیواقعا؟ _

 . دمی قول مزمیآره عز _: زدمي از سر ناچاريلبخند
 .کنمیممنونم جبران م. ممنونم فرهود _: رو تو دستش گرفت و گفتدستم

 .دوارمیام _: و گفتمبرگشتم
 ؟ی چدواریام_
 یکه جبران کن_
 . گفت رو شو برگردونیشیا

 . زدم و به راهم ادامه دادمی پر رنگلبخند
  ترگل؟شی پمیبر_:گفت

  چرا که نه؟يخوایاگه تو م_
 . چشم دوختابونی زد و به خینیری  شلبخند

 . بود وگرنه حوصله دور زدن نداشتکای نزدنی هممارستانی بخداروشکر
 .کنمی مي نگه داشتن  غزل هرکاری راضي روزا برانی ، امیدی ربع رسهی کمتر
 .می رفتمارستانی و داخل بمی و پارك کردنیماش

 !  گل آوردن ممنوعهنی ازمیعز _:دستم رو بازو هاش گذاشتمو گفتم. میگرفتیکاش گل م _: ناراحت گفتغزل
 . نزدی تکون داد و حرفيسر

 .می که ترگل توش بود رفتی سمت اتاقباهم
 .  و پرستار باال سرش بودندکتر
  دکتر حالش خوبه؟شدهیچ_: گفتی و غزل با نگرانمی تر رفتجلو

 .ومدهی هنوز به هوش نی بهتره ولشی خوبه نسبت به چند ساعت پزمیآره عز _: بود گفت ی که خانم متشخصدکتر
 .ادی بهوش میپس ک _:دی شد و پرسنی غمگغزل
 !شهی درست مینگران نباش همه چ_: جلو اومد و گفتدکتر

 . بزنه رفتی حرفنکهی بدون او
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 . شو چک کرد و رفتتی وضعپرستار
 ..  کنار ترگل نشستغزل
 ! باعث شد توجه ام به تخت پشت پرده جذب شهي مردي ناله يصدا
 ... ی کنم ولی فوضولواستخی نمدلم

 .  و پرده کنار زدماوردمی نطاقت
 . نشون بدمی چه عکس العملدونستمی نمدهی که رو تخت دراز کشي مرددنی دبا

 ؟یکنی مکاری چنجای تو ار،یام _: رفتم صداش زدمجلوتر
 . صدام برگشت سمتم ، اونم با تعجب نگام کرددنی شنبا
 !یکنی مکاری چنجایداداش تو ا_:ریام

 ! که سوال من بودنیا _: کردم و گفتم یجی گي خنده
 . به وضعش توجه کردمتازه
  ؟شدهیخدا بد نده ، چ _: گچ گرفته اش باعث شد خودمو جمع و جور کنمي پانسمان شده و پاسر
 . که داداش ، تصادف کردمینیبیم_

 . نگاه کردری و کنجکاو به امرونی گفتم ، غزل از پشت پرده اومد بیآهان
 .سی نادشی روی که امعلومهم

 .یمی عظي هستن، پسر آقاریام)  اشاره کردم ریرو به ام( شونی ازمیعز_: به روش زدم و گفتم يلبخند
 . جوابشو دادیی با خوشروغزل
 . تو دلم روشن شد تا بتونم به قولم عمل کنمدی نور امهیخدا انگار .  بودمری تو فکر اممن
 !یشی بابا مي شبه دارهی ؟ نکنه یکنی مکاری چنجایداداش شما ا _:دی کنجکاو پرسریام

 ی و مصنوعظی غلاخم
 

 . کردم
 . بودیخو شوخ _: دهنشو قورت داد آب

 .نجای ترگل ار،بخاطرینه، آقا ام _: زد و گفتی لبخند خجلغزل
 !دهی نشون می چه واکنشنمی گرفتمش تا ببنی ذره بری چشمام زبا

   شدن؟ی ترگل خانم چیعنیا ... ترگل_: داشت پهنونش کنه گفتی سع نگران کهی و کممضطرب
 !هیداستانش طوالن_: زدمی پر رنگلبخند

 . کار دارم باهاتمی برزمیعز_: به غزل گفتمرو
 .زدمی با غزل حرف مدیبا
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 .می خارج شدمارستانی نزد و همراه بی م تعجب کرد حرفییهوی که کار غزل
 

 .  کردم غزلدایپ_: گفتمجانی با همی شدنی که سوار ماشیوقت
  فرهود؟ي کرددای پویچ_:دی با تعجب پرسغزل

 . کردمدایراه نجات ترگل رو پ_
 ؟يواقعا؟ چجور_: زده شد و گفتجانی مث من هاونم

 .گمیبهت م_ زدمیچشمک
  روشن کردم سمت عمارت روندمنویماش
 

 فرهود
  روز بعددو
 .  مشغول مرتب کردن موهام شدمستادمی وانهی اومدم جلو آرونی حموم باز
 . به سرم آخم بلند شديزی خوردن چبا

  بودی چنمی سمت بببرگشتم
 ! شدهداری من بي ملکه نی ببيوا _: غزل رفتم سمتشو گفتدنی با دکه

 ! گفت و روشو ازم گرفتیشیا
 کنه؟ی همش ترش مروزی خانم من از دشدهیچ _: چونه ش بردم تو چشماش نگاه کردمری تخت نشستم و سمت رو زرو
 !ي بدیلیچون تو خ_

  اون وقت چرا بدم؟دیببخش_: کردم و گفتمي اخنده
 منو يتازه قول داده بود!  صبر کن صبر کنیگی می هيزی دو روزه الم تا کام حرف نمیچون قرار بود نقشه اتو بهم بگ_
 !نای مامانم اشی پيببر
 !گمی امروز همه بهت مزمی عزدیببخش _: و گفتم دمی کشیپوف
 ...بگو به جون غز_

 !گمیامروز بهت م!  وقت جونتو قسم نخور چی رو لباش گذاشتم هانگشتم
 ! گفت و از تخت بلند شدي اباشه

 !  باباتيبعد از صبحونه حاضر شو ببرمت خونه  _: که گفتمیی رفت دستشوی مداشت
 .  نگام کردی سمت و با خوشحالبرگشت

 ! نزدمی به روش زدم و حرفيلبخند
 ! رفتییدستشو
 ! که دادم نجات بدمی آدم رو بخاطر قولهیامروز قراره جون !  و تن کردم لباسما
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 !  دوس داشت و رو زدمشتری که غزل بيعطر
 ! رونی اومد بیی از دستشوغزل

  ه؟یخبر!  کردهکی آقامون چقدر شنیاووو بب _: گفتدنمی دبا
   ينه چه خبر_

 ؟یکنی مي و باهاش عشق بازي معشوق داریهوننکنه پن_: اومد و مرموز نگام کردجلو
 . حرفش نتونستم خودمو کنترل کنمنی ابا

 ! کنمي تنها عشق من اونه و حاضرم براش هر کاردونستی مکاش
 !رهی نمی زنچی چشمم دنبال هییمن تا زنم تو _: رفتم و آغوش گرفتمشجلو

 .ریصبح بخ!  رفت بهت بگم ادمی_:دی به روم زد و گونه مو بوسيلبخند
 ! موش کوچولوریصبح توام بخ _: به صورتش زدم و گفتمي پر مهرلبخند
 . پر حرص بهم زد و لباشو سمت لبام آوردلبخند

 ! لبامو گاز گرفتی حرکت ناگهانهی تو ی قراره ببوستم لبامو به لباش گذاشتم ولنکهی فکر ااز
 !دمی کشرونی لباس بری لبامو از زعیسر

 وونه؟ی دي دختره ي بود کردي چه کارنیا _:بلند شد آخم
 !نهی همی بهم بگنوی به بعدم هر وقت انیاز ا!  موش کوچولو گفتنت بودیتالف_

 !فک کنم جاش بمونه _: و گفتمدمی به لبم کشیدست
 !  هاشو با عشوه چرخوندچشم

  دارم؟ی چه زن وحشگهی نمنهی منو ببي کبود شده ي لبانی ایکی رونیاالن من برم ب_: سوءضن نگاهش کردم و گفتمبا
 . بخورمشخواستی لبو قرمز شده بود دلم منیع!  صورت رنگ عوض کرد به
 ! نگاهش کردمتی نگام کرد و با مظلومتی عصبانبا

 !لباساتو عوض کن ؛ سر راهم برسونمت خونه بابات_: گفتمآروم
 ! تکون مشغول حاضر شدن شديسر
 !کردمی کاراش نگاه م رو تخت نشستم بهمنم

 غزل رو خوشحال نی  اگه ای کنم ولنکاروی دو دل بود بخوام اشی داشتم ، تاچند لحظه پيخودی بی قبل غزل زندگچقدر
 !کنمی کارو منی دلش باهام صاف بشه اشهی وا باعث مکنهیم

 !رونی بمی حاضر شد و هر دو باهم از اتاق اومدقهی کمتر از ده دقتو
 
 .می مشغول خوردن شدمی نشستزی حاضر بود، باهم کنار م صبحونهي برازیم

 !گرفتمی مدت همش ازش فاصله منی اومد، تو ارونی از آشپزخونه بنجمه
 ! ببرم که به ممکن از پنهون شده باشهي به رازی پنکهی اي شناختش بود ، براي براشتری بی غزل باشه ولي حرفادی شالشیدل
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 ! و به صبحونه ام چشم دوختمنیی انداختم پاسرمو
 ! نشستزی سر ماومد
 !ینی بشنجای ادی نبایکنینجمه خانم فک نم_: با تمام احترام گفتی نگاهش کرد انگار ارث باباشو خورده ولي جورغزل
 رم؟ی از شما اجازه بگدیچرا اونوقت؟ با _: زد و گفتي پوزخندنجمه
 !هی عمارت کنی که خانم انیش نکنفرامو! بله  _: بهش کرد وگفتی تفاوتی نگاه بغزل
 ! عمارت بودمنیتا بوده و هست من خانم ا! هی کدونمیمن که نم _: گفتي با خونسردنجمه
 ! عمارتمنی خانم ایعنی من حلقه فرهود رو دستم کردم یبله گذشت اون روزا؛ از وقت _: خونسرد تر از نجمه گفتغزل
 . تو دستش کرده بودم به نجمه نشون دادشبی که دي با فخر دستشو رو باال آورد و انگشترغزل
 دختر نیفرهود؟ اون انگشتر دست ا_: گفتي برگشت طرفم و با طلبکارتی مادرم با عصبانیمی انگشتر قددنی با دنجمه

 کنه؟ی مکاریچ
 پنهون ينسرد که استرس و پشت خوی اومدم و با لحنرونی از هپروت بکردمی که تا االن داشتم به گفت و گوشون نگاه ممن

 !تو دست صاحبشه _:کرده بودم گفتم 
 ! ام رو نصفه خوردم و از جام بلند شدمصبحونه

 .می اومدرونی دنبال من غزلم از جاش بلند شد و با هم از عمارت ببه
 ! حرف زدمي که جلوت باهاش اونطوردیببخش _: و گفتنیی سرشو انداخت پای غزل با ناراحتمی شدنی سوار ماشیوقت
 !ي کرديخوب کار!  خودتو ناراحت نکن یالک_:رو شونه اش گذاشتم یدست

 ؟یگی ميجد_: شدت سرشو باال آورد و با تعجب گفتبا
 !کنهی مي روادهی داره زگهی دارم؟ اون دیبنظرت من باهات شوخ_

 . حرف رو زدمنی که من اکردی باور نمهنوزم
 . و روشن کردمنی ماشدموی کشیآه

 . روشن شدنمی ماشضبط
  لبخند دلبسته دلمهی به بازم

 
  ساده وابسته دلمي آواره

 
  خسته دلم از دست دلمغم
 

  دلموونهی دشونی پرمجنونه
 

  خونه دلمی دلم بخونهی دلم ممونهی مرمی که میی جاهر
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 شهی عاشقه همشهی من سر به راه نمدله
 
 شهی آخرگهی آخه بسه مگمیم
 

 ی بمونهی باز مبستی من با خودم غردله
 

 کس
 

  حواسه سادستی از بس بشمی مخسته
 

 یی پاشای مرتضدی آهنگ حس جدتکست
 
  دلممارهی دوست داره دلم حالش بده انگار بدوی حسه جدنیا

 
  دلمکارهی شده باز بعاشق

 
  دلمرهی دلم با من مثه هر روز درگرهی باز گگهی دیکی شهیپ

 
  دلمری من زد زآرامشه

 
 شهی عاشقه همشهی من سر به راه نمدله
 
 شهی آخرگهی آخه بسه مگمیم
 

  کسی بمونهی باز مبستی من با خودم غردله
 

  حواسه سادستی از بس بشمی مخسته
 

 بستی من با خودم غردله
 
  کسی بمونهی مباز
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  از بسشمی مخسته

 
  حواسه سادستیب

 . باباتي خونه نمیخب ا: در خونه اشون پارك کردميجلو
 !می شو برادهی پ؛ي شوهریمرس: دی رو گونه مو بوسبرگشت

 !زهیام غزل، چ_
 زه؟یچ_: نگام کرد و گفتکنجاو

 ! دنبالتامیکارم تموم شد م!  کار دارمجایمن به _
 ؟ییای باهام نمیعنی_
 !کنمیجبران م! تونمی نمزمینه عز_

 فرهود؟! باشه_: گفتناراحت
 !جانم_: لبخند به روش زدم و گفتمیمال
 ! به بابام بگمی عروسهیمن قض_

 !رمیگی رو می از ترگل راحت شه عروسالمونی ، خی بگدیالبته که با_: پر رنگ تر شدلبخندم
 ؟ینگفت. شالیا_

  نگفتم؟ویچ_:دمی پرسمعتجب
 .. نقشه اتو_

 !يتو که فضول نبود_:دمی کشلپشو
 ! کنجکاومستم؛یفضول ن_
 ! گمی بشه همرو بهت می اوکدمیبهت قول م! اونکه بله_
 ! من رفتم! اهینبال نخود س منو بفرس دیباشه ه_
 !به سالمت_
 ! شد و سمت خونه باباش رفتادهی پنی ماشاز

 ! روشن کردم و حرکت کردمنی از رفتنش مطمئن شدم ماشیوقت
 
 . از خودم دور کردمومدی به ذهنم می فکر منفی هرچرمی مسيتو
 .شدی می عملدی شده باي نقشه هرجورنیا

 . پارك کردمی گل فروشهی کنار
 . برگشتمنی گرفتم و دوباره سمت ماشلی رو که سفارش داده بودم رو تحوی گل بزرگدسته
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 .  روندمیمی عمارت عظسمت
 !  دادم امروز برم مالقتشحی مرخص شد و من ترجشبی دریام
 ! ندازهنی رومو زمداورمی ؛ فقط امدهی نشون می بگم چه واکنشری رو به امهی اگه قضدونمینم

 .دمی رسیمی موندن به عمارت عظکی ترافی از کلبعد
 ! زدمزنگ
 !بله_:دیچی پفونی تو آیمی عظيصدا
 .سالم _: رفتم و گفتمفونی آيجلو
 ! بفرما داخل! به به آقا فرهود  _: گفتدنمی با دیمیعظ

 .. زدم و داخل خونه شدميلبخند
 ! از ما کردنيادیچه عجب فرهود خان  _: به استقبالم اومدیمیعظ
.  گرفتار غزل بودم نشد بهتون سر بزنمی مدت کمنیا!  شما هستمادی شهیمن هم _: کردمی روبوسیمی رفتم و با عظجلو

 گه؟ی ؛ هس دری امادتیاومدم ع
 !بله پسرم ، هست تو اتاقشه_: زد و گفتی لبخند پررنگیمیعظ
 !می کرد؛ باهم داخل اتاقش رفتیی راهنماری منو به اتاق امیمی تکون دادم و عظيسر
 ! اومدهی کنی ببایبابا ب _:یمیعظ
 ! ازم استقبال کردیی با خوش روی تعجب کرد ولی کمدنمی با دریام

  ؟يبهتر _:دمی پرسحالشو
 .  داداشیمرس_: زديلبخند

 !زنمیکارام تموم شد بهتون سر م!  آماده کننیی براتون چاگمی من منیخب تا شما جوون ها خلوت کن _: یمیعظ
 ! ازمون باشه مارو تنها گذاشتی منتظر جوابنکهی بدون او
 خب چه خبر داداش؟؟ خانمت خوبه؟_:ریام
 .اونم خوبه! ستی نيخبر_

 !نیی زد و سرش رو انداخت پايلبخند
 !ریام_: زدمصداش
 بله؟_: رو باال گرفتسرش

 !يتو به ترگل حس دار_: مقدمه گفتمیب
 !دمی رنگشو ددنی پروضوع

 کنمی حرف دلتو بگو چون خودم عاشقم درکت مینی راست حسی مقلطه کننکهی بدون اریام_:تم خواست مثال گولم بزنه گفتا
 !گمی موی به بابات همه چیچونی منو بپیی اگه بخواي قسم به اون باال سریول
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 ! اونم بخاطر نجابتشادی ازش خوشم میول!  گفت بهش حس دارم شهیخب نم_: گرفت و گفتنیی پاسرش

 ! پهن شدلبخندم
 ! نشون بدهدی بایول. ارهی دوست داشتنش رو به زبون نمخوادی مغروره نماونم

 !ي رو نجات بدشی و زندگی کني فداکارادی ازش خوشت می کسي برايحاضر_
 !یگی می چفهممینم _: نگام کرو و گفتگنگ

 !ممکنه بدبخت شه!  ترگل تو خطریواضع بگم بهت؛ زندگ_:دمی کشیپوف
 شده؟یداداش تروخدا بگو چ_
 ! بشهرمردی پهی ممکنه زن ادی اگه ترگل به هوش بنیبب_

 ! یچ_: بلند شددادش
 هی یمونیاون وقت تو م! ارنی از چنگت درش می اگه واسه عشقت نجگفهی اندازه کثنیبه هم! نهی همی زندگرخانیآره ام_
 !یی و تنهایمونی پشایدن

 ! نگام کردفقط
 سرنوشت خواسته شما دوتا باهم آشنا دونم،ی تصادف و اتفاق نمهی رو مارستانی تو ترگل و باهم موندنتون تو بداریمن د_
 ! نباشهی راه برگشتچی هدی شاي شناس رو از دست بدنی اگه ایول!  کنهي فداکاريگری دي براتونیکی و نیبش
 ! جام بلند شدم و سمت در اتاق رفتماز

 ی در انتظارش باشه ولدی شای تلخندهی آهی ادیرگل به هوش باگه ت!  فکر هاتو بکن يتا وقت دار _: و نگاهش کردمبرگشتم
 ! بهم بگوای بيهر وقت فکر هاتو کرد! ي نجاتش بدتی با فداکاریتونیتو م

 ! اومدمرونی باشم از اتاقش بی منتظر جوابنکهی ابدون
 ! اومدمرونی کردم و از عمارتشون بی برم دنبال غزل ازش خدافظدی بانکهی و با بهونه ادی زود رفتنم پرسلی دلیمیعظ
 

 . شدمنمی ماشسوار
 !بله_: جوابم دادمعی شماره سردنی زنگ خورد، با دتلفنم

 !می فرستادنی گفتیسالم آقا سفارشتون به آدرس_
 ! ختمیپاداشتونم به حسابتون ر! خوبه_

 . کرد و تماس قطع کردميتشکر
 . حرکت کردمنای سمت خونه غزل ابه

 !  بدونن غزل ماله منهای رو انجام تا همه دنی عروسي کار ها همهخوادی مدلم
 . بودمدهی که کشي بود و نقشه هاندهی آشی خونه شون همه فکر پتا
 ! رو با عشق شروع کنممی نفس راحت بکشم و زندگهی درست بشه منم بعد از مدت ها ی همه چشهی میعنی
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 . شدمادهی پنی پارك کردم و از ماشالشونی جلو ونیماش
 ! زدم و باغبون در باز کردزنگو

 !دییبفرما _: و گفتدی اخم هاشو تو هم کشی کمدنمی دبا
 !اومدم دنبال غزل _: دادم رونی بنفسمو

 ! تکون داد و سمت ساختمون خونه رفتيسر
 ! منتظرش نشستمنی رفتم تو ماشنی گرفته سمت ماشنیی سر پابا
 باغبونشون دلش یوقت. بخشنیمن هر چقدرم عوض بشم اونا منو نم! بردمی میه پتازه داشتم به عمق واجع!  فکر فرو رفتمتو

 !کشنی می چمیی و زن دایی دانیانقدر پره بب
 خندون داشت نگام ي که با لبای اومد و به غزلرونی مث مته ب جون افتاده بودن بیی هاي خورد از فکرشهی که به شی تقبا
 .  بهش زدميلبخند!  نگاه کردمکردیم

 !يچه خبر؟ تو فکر بود!  چقدر هوا سرد شدهیدونی فرهود نميوا_: شد و گفتنی سرعت سوار ماشبه
 ! زدم و فقط نگاهش کردمي محويلبخند
 ! خوبه اونو دارمچقدر

 ! سالهانی مثله تموم اکردمی می اون نبود االن داشتم تو جهنم زندگاگه
  فرهود؟یخوب _: رو شونه ام گذاشت و گفتیدست
 !ها، آره آره خوبم _:تم شده گفهل

 !می بخوررونی ناهار بهینظرت چ_:دمی مکث کردم و پرسکمی
 .میبر_: تکون داد و گفتيسر
 ! و روشن کردمنی کردم و ماشدییتا
 
 .فرهود_: راه غزل صدام زدتو
 جانم؟_
 راجب_
 

 . با مامان بابام صبحت کردمیعروس
 خب؟_: داشتم خودم خونسرد نشون بدم گفتمی که سعیدرحال

  دنبال کارا؟می از فردا برهینظرت چ!  ندارنی بگم مامان بابام مشکلخواستمیفقط م! خب به جمالت_
 ! از من عجله دارهشتریانگار خانمم ب_: زدم و گفتمي شادلبخند

 !خب معلومه _: هاشو رو قنچه کرد و گفتلب
 .رینه خ! نه که بخاطر تو مشتاق باشما_: داده گفتی بود سوتدهی فهمانگار
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 ؟ي عجله داری چي برایی بفرماشهیا؟ پس م_
 ! میری بگی عروسدی تو عدیما با!  آماده باشهی همه چدی دو هفته بانی تو ادی دو هفته مونده به عنکهی ايبرا! بله_

  حاال؟دیچرا تو ع _:دمی پرسکنجکاو
 ! حدنی نه تا ای ولي کم داردونستمی م،ی احمق باشکردمی فرهود فک نميوا _: نگام کرد و گفتدی امنا

 من احمقم؟ من کم دارم؟ _:چوندمی بهش انداختم و گوش هاش رو گرفتم و پی نگاهطبلکارانه
  کنه؟ری شکم بچه هامو سی کیآقا شما نباش! یچراغ خونم! یشما تاج سر من! نه نه_

 بچه هات؟_:دمی و با تعجب پرسدمی هامو عقب کشدست
 ! گفتمی چدمی نفهمکردم،ی برام ، داشتم مثال خرت ميزاری فرهود هوش و حواس نمییوا_: هل شد گفت انگار
 !ي دفعه فک کردم حامله اهیآها،  _: و گفتمدمی کشی راحتنفس
 !نه بابا بچه کجا بود _: و گفتنیی زده سرش انداخت پاخجل
 ! بهش انداختم و لبخند زدمی کوتاهنگاه

 !کردی بود انگار داشت به شکمش نگاه منیی سرش پاری رد و بدل نشد غزلم تا آخر مسنمونی بی رستوران حرفتا
 !ينترس بانو هنوز چاق نشد _: گفتمی شوخبه

 ها؟ _:دی پرسگنگ
 !ي انگار چاق  شدیکنیاز بس به شکمت نگاه م _: به شکمش کردماشاره
 ! دی رو شکمش کشی نزد و دستیحرف

 ؟ي فرهود؟ تو زن چاق دوس داریراست _:دی ربط پرسیب
 چطور؟ _: سمتشبرگشتم

  ن؟ای ياه سوالمو با سوال جواب نده، دوس دار_
 !نوچ دوس ندارم_

 . کرد و روش برگردونیاخم!  شده باشهی بادش خالانگار
 شد؟یچ_: نگاهش کردممتعجب
 !یچیه _: اخمش گفتباهمون

  اخمت رفته تو هم؟یچیبخاطر ه _
  آخه چرا ؟_: و ناراحت گفتبرگشت

  چرا؟یچ_
 !شی بعد از چن ماه درس شه برگرده به حالت عادشی چاقدی شا؟يچرا زن چاق دوس ندار_
  چش بود؟نیا! اوردمی داشتم شاخ در مگهید
 ! غمت گرفتهنقدری که ایشی چاق مي دوس دارم ، حال مگه داریلی زن دارم، اونم خهیمن _
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 ! گفت نهدودل
 !شدمی موونهی داشتم بخاطرش دی دستی دستگهید!  نزدمی تکون دادم رو حرفيسر
 !  خانممنی بهم صبر بده با اخدا
 !می سمت رستوران رفتم؛ی شدادهی پنی رستوران پارك کردم و باهم از ماشيجلو

 !دهی نشون می چه واکنشنهی رو ببزمی اگه غزل سوپرانمی داشتم ببجانیه
 !می که رزو کرده بودم نشستیی جاسر

 !می رو دادنسفارشامو
 ! غزل لبخندم پهن شدفی انگشتر مامانم تو انگشت ظردنی که بادرفتمی ور ممی با گوشداشتم
 ! تو ساخته شدي دستايانگار برا!  ادیواقعا به دستت م _: گرفتم و دست غزل تو دست گرفتمی از گوشچشم
 .دوسش دارم!  خوشگلهیلیآره خ_: زد و با ذوق گفتي لبخندغزل
  انگشتر اون واکنش رو نشون داد؟دنیچرا نجمه با د! یراست_: دی کنجکاو پرسبعد

 ! انگشتر مادرمهنکهیبخاطر ا _: محو شدلبخندم
 ! عمه اسادگاریپس  _: ناراحت نگام کردغزل
 ! بودقهی خوش سلیلیمعلومه عمه خ _:دی رو انگشتر کشیدست

 ! بودهدهی فک کنم بابام براش خر انگشتر رونی ایاوهم ول_: لبمو کج کردم و گفتمي گوشه
  س؟ی انگشتر ازدواج عمه ننی مگه ا؟یفک کن_
 ! بودمدهی تو دستش ندنویاصن من تابحال ا! نه_
 پس؟_

 ! تو دستش بودنی که مامانمو کشته شد ايروز _: گفتم نیی انداختم پاسرمو
 ! نزدی نگام کرد و حرفنیغمگ

 ! رمقمو نوازش کردی بي دست هاش دست هابا
 مش؟یاری بیک_: آوردن ؛ گارسون خم شد و در گوشم گفتغذامونو

 ! گهی ربع دهی _: که غزل نفهمه گفتميجور
 ! تکون داد و بدون حرف رفتيسر

 !اوم از بوش معلومه که فوق العاده اس_: و گفتدی غذا رو بو کشغزل
 ! پس شروع کن _: زدم و گفتيلبخند

 ! تکون داد و مشغول خوردن شديسر
 ؟ی نقشه اتو بگییخوایفرهود؟ نم _: دی غذاشو خورد پرسی کمیوقت

 ! بهم کنهی تو سرمه تا بلکه کمکی چدیفهمی مدی اونم باگفتم؛ی بهش موی همه چدی باگهید
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 ! از اول تا آخر بهش گفتموی چهمه
 !میمجبور کن ي ازداوج زورهی اشتباه باشه اونارو به دیشا!  اونا همو دوست نداشته باشندیشا  _: نگام کرددودل

!  کنمي کارنی محال بود همچشناختمی و پسرش رو نمیمی بخدا قسم اگه عظی بودم ولی دو راهنیخودمم اول ب!  دونمیم_
 !من به اونا اعتماد دارم

 ... اوندی ؟ شای ترگل چیول!خوبه_
 ی ولکنمی اشتباه مدی شااد،یعالقه ممکنه بعد از ازدواج به وجود ب!  ندارهي اون چاره ایول!  دوسش نداشته باشهدی شادونمیم_
 ! شناس رو به هردوشون داد تا به تفاهم برسننی ادیبا
 ! همون بشهشاالی صالحه ایهر چ!  بگمی چدونمینم _
 ! شاالیا _
 !می غذامونو خوردهی گذشت و بقکمی

 ! گذاشتزی شده رو مچی جعبه کادو پهی سر وقت اومد و گارسون
  فرهود؟هی چنیا_: نگاه به من و گفتهی نگاه به کادو کرد هی با تعجب غزل

 !خب بازش کن_: آرامش پلک هامو باز و بسته کرد و گفتمبا
 ! زد و جعبه رو دست گرفتي زده لبخندجانیه

 ! بکشهغی بود جکی کادو نزددنی باز کردنش بود که با دمشغول
  فرهودهی عالنیا_
 
 .ممنون! 

  خوشت اومد؟ _: زدميلبخند
  آخه؟ي کردنکاروی چرا ااد؟ی بدم بشهیمگه م _: زده گفتجانیه
 ! هروقت دلش خواست با آقاش حرف بزنهدیبا!  کم داشته باشهيزی چدیخب خانم من نبا _
 ! دست آقامون درد نکنه_

 !  زدم رو دستم رو تو دستش گرفتميلبخند
 .یمرس!  فرهوديتو فوق العاده ا_
 

  غزل
 ! ومدهی و هنوز به هوش ني بسترمارستانی روزه ترگل تو بچهار

 .  به جونم افتاده که سخت پهنون کرده بودمی استرسروزی داز
 ! زدم به سقف چشم دوختمیغلت
 ؟ی واقعا حامله باشم چاگه
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 ! شش ماه بعد رو فراموش کنمدی بایعنی
 ! کنمی باهاش زندگدی بخوام نخوام باگهی بچه دنیبخاطر ا!  فرهود قول داده بودم ازش جدا نشمبه

 ! برهرونی فکر از ذهنم بنی تکون دادم تا ايسر
 ! با نهشمی بفهمه از حامله بودنم مطمئن شم که واقعا دارم مامان ميزی فرهود چنکهی تر قبل از اعی سری هرچدیبا

 !ی دعوام کنه چرا بهم نگفتی خودش بفهمه بعد کلنکهی از ابهتر
 ! نشهداریلند شدم تا ب از تخت بآروم
 از یواشکی بود برداشتم و دهی برام خرروزی که دیلی رو تن کردم و موبارونمی بي به سر وضع ام برسم لباس هانکهی ابدون
 . اومدمرونیاتاق ب
 شی آزمامارستانی بدی ترگل بادنی به بهونه دمارستانی بدی بای ولنمی ترگل ببتونستمی نمدونستمیم!  صبح بود8:30 تازه ساعت

 .بدم
 !بله_: با خونسرد برگشتم و گفتمی بترسم ولی نجمه باعث شد کمي که صداومدمی مرونی از خونه بداشتم
 !برنی مفی تشرییجا_:ستادی سرم از پله با فخر قدم برداشت و رو به روم اپشت

 ! بله_
 ؟ی کيبا اجازه _

 !حاال از جلو برو کنار! هی خونه کنی کنم خانم ايادآوری یکنی ميکارینجمه جان خودت همش _: زدم گفتميپوزخند
 !شهی می که فرهود عصبیدونیم_

 ! شوهرمو به اسم صدا نزنگهیلطفا د_: کردمي ای عصبخنده
 ! انتظار نداشته باش فرهود همون فرهود قبل باشهیبرگشت _:دمیصداشو پشت سرم شن!  کنارش رد شدماز

 یلی خیکنی تو فکر میامروز ممکنه فرهود با اونک!  بهت بگمنی همخواستمیمنم م _: سمتش باهمون پوزخندم گفتمبرگشتم
 ! فرق داشته باشه

 ! باشزمیمنتظر سوپرا_: بهش زدم و گفتمیچشمک
 !رونی بدم از عمارت زدم بیتی به صورت سرخ شده اش اهمنکهی ابدون

 ي نگران کردن نجمه براي باشه براازی امتدی بچه واقعا وجود داشته باشه شانیاگه ا.  بگم استرس نداشتم دورغ گفتماگه
 ! وجود من تو اون عمارت

 که رونی عمارت برم باطی از حخواستمی مدمی کشیپوف! کنمی استفاده مازی شدما از بچه ام دارم به عنوان امتوونهی منم دایخدا
 !خانم_: صدام زديمرد

 !بله_:دمی سمت صدا پرسبرگشتم
 ! برسونمتوننیری مفی تشرییاگه جا!  هستمالیمن راننده و_

 ! مارستانی برمیآره م_: تکون دادم رو جلو تر رفتميسر
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 . تکون داد رو درو برام کرديسر
 ! کردم و سوار شدميتشکر
 . بهش گفتم را افتادمارستانی بآدرس
 !میدی رسی کدمینفهم

 . ادهی پنی ازش کردم از ماشيتشکر
 !خانم من منتظر بمونم_

 ! بره بهترهشهیف م عالیلی کردم چون خفکر
 ! اجازه دادم برهبهش
 ! دور شدمارستانی گفت و از بیچشم

 ! بدمشیوقت داشتم برم آزما.  بود گهی ساعت دکی مالقت ترگل ساعت
 ! بدمی حاملگشی آزماخواستمی من مدیببخش_: که مسئول بخش اونجا بود گفتمیبه خانم!  رفتممارستانی بشگاهی آزماسمت

 !  تو بدهشیبرگه آزما _: بهم انداخت گفتی نگاهمین
  بدم؟شی آزماتونمینم!  ندارميبرگه ا_

 !شهی نمزمینه عز _: کرد و گفتینوچ
 ! اومدمرونی گفتم و بخش بي باشه انیغمگ

 !  چک گرفتمیبی رفتم و بمارستانی نبود سمت داروخونه بادی پولم زنیبا ا. رمی چک بگیبی بدیبا
 . تست انجام دادم.  کردمدای رو پیی دستشوی بهداشتسیسرو
 !ختمی جواب اشک ردنی با دقهی از ده دقبعد

 ! مثبت بودجوابش
 بچه ي باباشدی شده بود االن داشت ممی که بخاطر انتقام وارد زندگيفرهود!  فرهودي مامان بچه شدم،ی داشتم مامان ممن
 !ام
 !  ترگل اونجا بود رفتمی که تو تفکراتم غرقم سمت اتاقيهمونطور!  اومدمرونی بی بهداشتسی سرواز

 وندی تا پادی بچه قراره بنی خدا به رابطه من فرهوده؟ اتی رضاي بچه نشونه انی ایعنی!  بود که تو شکممي بچه اشی پفکر
 ! کنهيمنو باباشو ابد

  ؟ی بچه رو نخواد چنی فرهود ااگه
 ؟ی بچه تردم کنه چنی ااگه
 راهرو نشستم و سرمو به رونی بیرو صندل!  خودش بفهمهنکهی بگم بهتر از ادیمن به فرهود با! نشونم بده راه درست ایخدا

 . دادمهی تکوارید
 بله؟_: براش ثبت نشده؛ جواب دادمیاسم!  و زنگ زدن کرددنی شروع به لرزبمی تو جیگوش
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 رون؟ی بی رفتخبری چرا ب؟ییالو غزل ؟ کجا_:دیچی مضطرب و نگران فرهود تو گوشم پيصدا
 . زمی عزدی ببخش؟ییا فرهود تو_
  غزلم؟ییکجا_
 کنار مارستامینگران نباش اومد ب_: زدم و گفتمیلبخند پر رنگ!  آخر اسمممی لحظه تو دلم قند آب شد با اضافه شدن مهی

 !ترگل باشم
  بردت؟ی کمارستان؟یب_
 !راننده ات_

 !می کار داریلیونه ما دوتا خ خب باهاش برگرد خیلیخ_: گفت و ادامه دادیآهان
 !پولم ندارم بگردم خونه! راستش من گفتم بره _: من کرد و گفتم من
 !کنمی کوه و صحرا خودمو گم و گور مرمی مای شمی موونهی دایمن از دست تو  _: و گفتدی کشیپوف
 . کردمي بلندي ها بشه خنده ی فرهود مثل جنگلنکهی فکر ااز

 ؟يخندی می به چهیچ_: گفتطلبکارانه
 ! دنبالم خستمای بيزود! یچیه_: گفتمنی همي براشهی می اگه بگم عصبدونستمیم
 !  بچه پرور_
 !یخودت_
 ! که پرستارا بهم زدن نگاهم به اتاق ترگل افتاد که شده پر شده بود از دکتر و پرستاري تنه ابا

 !سی اوضاع اصن خوب ني انگارنجای اایفرهود لطفا ب_: به فرهود گفتمنگران
  غزل؟شدهیچ _:دی پرسنگران

 گن
 

 !همه رفتن تو اتاقش!  حال ترگل بده دونم،ینم_: گفتمگ
 !امی مضطرب نشو من دارم مزم؛یباشه باشه عز _: شده گفتهل
 ! من نگرانمایاوهم زودتر ب_
 .رسونمی همونجا بمون خودمو االن مزمیباشه عز_

 .خدا خودش به ترگل رحم کنه!  گفتم و قطع کردمي اباشه
 

 !  که پرستارا مانعم شدنهی ترگل تو چه وضعنمی برم داخل تا ببخواستم
  دوباره سرجام نشستمی و من عصبنیدی رو کشپرده

  اد؟ی چرا به هوش نمهو؟ی شدیچ
 ! هامو دو طرف سرم بردم و به کفش هام چشم دوختمدست
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خوب _: فرهود از جام بلند شدم و خودم تو آغوشش انداختمدنیسرمو باال بردم و با د.  پشت رو شونه هام قرار گرفت یدست
 .  کنمکاری چدی بادونستمی نم،يشد اومد

 .  اش فشار دادمنهی به سشتری بسرمو
 نباش يزیم، نگران چ ؛ من کنارتزمیآروم باش عز_: گرمش نوازش کرد زمزمه وار در گوشم گفتي با دست هاکمرمو
 !عشقم

 ! زدمیلبخند پر رنگ!  گفتن حرفاش دلم قرص شدبا
 ! اومدنرونی شد و دکتر و پرستارا از اتاق بدرباز

 ! اومدمرونی از آغوش بی به فرهود نگاه کردم و کممضطرب
 خانم دکتر ؛ حالش چطوره؟ _:دی پرسفرهود
 !  شون بدست آوردنياریحالشون خوبه ؛ هوش _: گفتی با لحن آرامش بخشدکتر

 اد؟ی بهوش میدکتر؟ ک_: به فرهود انداختم و گفتمی نگاهی خوشحالبا
 !میدی فردا بهتون خبر مدمیتا شب شا_
 ! رفتپشی به روم زد و همراه اکي و دکتر لبخندمی من و فرهود همزمان ازش تشکر کردبا

 ! خدا امروز خواسته انگار فقط من خوشحال کنه!  بودی روز خوبیلیفرهود امروز برام خ! شهیباورم نم_: فرهود بغل کردمدوباره
 ؟یفقط بخاطر ترگل خوشحال_: کرد و گفتي خنده افرهود
 ! نوچ_: قنچه کردم و گفتملبامو

 !یپس چ_: نگام کرد و گفتمرموز
 ! تو برات بگمنیبش_
 ! نشست و منم کنارش نشستممارستانی بي های صندلرو

 !شنومیخب م _: نگام کردمشتاق
 !نیی به خودم گرفتم و سرم انداختم پای ناراحتي چهره

  خانمم چرا ناراحته؟؟هو؟ی شدیچ_: چونه ام برد و گفتری زدستشو
 ؟ی زن چاق دوج ندالی گفتادتهی_: براش لوس کردمخودم

 ؟ي موضع افتادنی اادی حاال دوباره شدیچ! اوهم_
 ؟یکنی مکاریچ! اگه من مدت چاق شم  _: گفتمی ناراحتی لحنبا

 ؟یمگه قراره چاق ش_:دی پرسمتعجب
  اوهم؟_: جلو آوردم و سرمو تکون دادملبمو

 !ی که چاق شیکنی مي پرخورنقدری آخه چرا ا؟ي شدضیچرا؟ مگه مر_
 ! ندارهبی عگهی چه کنم دوستت دارم دی چاق رو ندارم ولي تحمل زن هانکهیبا ا _ادامه داد؛!  نگاهش کردممتعجب
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 قبل شعوریب! ی تحمل کندی داشت؟ اصن آش کشک خالته بابی عینه نه بابا مثال دوسم نداشت _:دم نگاهش کریعصب
 ! انگار خودمو بهش انداختم!  ندارهبی عگهی چه کنم دگهی بعد مکنهی منو داره مامان میعروس

 ؟ی گفتی ؟ چیچ _: وسط حرفام دی که پرکردمی واسه خودم داشتم غرغر مينجوریهم
  گفتم مگه؟یچ_:دمی پرسمضطرب

 ؟یشی می چي داریگفت_
 !باز بلند فکر کردم!  میشونی کف دستم زدم تو پبا
 ! واالیچیه_: رو باز کردمشمین

 ؟يغزل تو حامله ا _: قدرتمندش گرفت و تکون دادي هامو تو دست هاشونه
 !اوهم_:دمی رك و بلند گفت ، خجالت کشنکهی ااز

 ؟یکنی می شوخيدار _: کردي ای عصبي خنده
 ! به طرفن تکون دادمسرمو
 ! و شونه هامو ول کرددی کشیقی عمنفس

 !  جاش بلند شد و مشغول قدم زدن شداز
 ... فرهود؟ نکنهشدیچ _: از جام بلند شدم رو به روش قرار گرفتمنگران

  ؟ینکنه چ_: وسط حرفمدیپر
 !ییخوای بچه رو نمنینکنه ا _: بغض گفتمبا

 ! هام جلو چشم گرفت ؛ نتونستم واضع نگاهش کنماشک
 ؟ی درست چ؟یشی نمتی سن کم اذنی تو ا؟ی خودت چیول! نه عشقم چرا نخوام؟ اون بچمه _: درآغوش گرفت و گفتسرمو

 ؟يری رو بپذيدی که درد کشی شبي بچه رو که ثمره نی ایتونیم
 نیا! من دوسش دارم! سی من ني برای مانعچی؟ اون ه قبول نکنمشهیمگه م _: به چشماش چشم دوختم می اشکي چشمابا

 ! ببرمنی که خدا بهم داده رو از بی نعمتتونمی رو داره، من نمدی ما حکم شروع جديبچه برا
 !قربون قلب مهربون خانمم برم که انقدر خوبه _: رو سرم کاشتي پر مهري هابوسه
 ! زدم و اشک هامو پاك کردمی پر رنگلبخند
 !  اش جدا کردمنهی از سسرمو
  ه؟ی توله امون تو چه وضعمینی ببمی برهیمامان کوچولو؟ نظرت چ _:فرهود

 االن؟ _
 ! می داري مهم ترياالن کارا! نه خب _

 ! میری بگی وقت سونوگرافمیبر _: بهم زد و ادامه دادیچشمک
 . نزدمی تکون دادم  و حرفيسر
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 فرهود

 !می خارج شدمارستانی گرفتم و باهم از بی غزل وقت سونوگرافيبرا
 . می شدنی سوار ماشیوقت
  ؟یشی چاق ميپس دار _: گفتمی شوخبه
 ! باال کردنیی سرشو پای ناراحتبا
 ! شدفیح _: گفتمی ناراحتبا

  شد؟فی حیچ_:دی سمت و معتجب پرسبرگشت
 !  چاق بدميمن از زن ها _: زور خودمو کنترل کردم تا نخندمبه
 !و روش گرفت ازم! شیا _: لب گفتریز

 ! کنمکاری نه ماه رو چنیحاال ا_: دادم ادامه
 ؟ي انجام بدیقرار بود کار خاص_: و مرموز نگام کردبرگشت

  خب به هر حال زن گرفتم که مثل عروسک نگاهش کنم؟یول!  که نهیکار خاص_
 منظور؟ _: سوءضن نگاهم کردبا
 ! که چاق نباشهارمی مي اغهی زن صهی ومدهی نایم تا دختر بابا به دن گرفتمی تصمي ترو نگران خودم کنم؛ براخوامیخب نم_
 !به شدت سرخ شده بود!  بهش انداختمی نگاهی چشمریز
 قشنگ تو ي مو هاياری من بي جاگهی زن دهی ي منو فرهود، اگه بخوانیبب _: ام گرفت برم گردون سمت خودش و گفتقهی

 افتاد؟! کنمی می زندانکنهی عمارت که نجمه اونجا آدمهارو شکنجه مي تو انبارتی در نهاکنمی میغی تیغیصورتو ت! تراشمیاز م
 تتی اذخواستمی ؟ من میابونی خي من تو رو ول کنم برم با هرزه هاوونهیآخه د_: کردم و سرشو بغل کردمي بلندي خنده
 ! کنم

 !دی کشرونی دستام بنی گفت و سرشو از بیشیا
 ه؟ینظر تو چ! رمی بگی زودتر عروسدیغزل با _: و حرکت دادم نیماش
 ! ندارمیمن مشکل_
 !نم؟ی لباس عروس و داماد ببمیرونیحاال که ب! خوبه_
 م؟یبر_: ذوق برگشت طرفمبا

 !می برخوادیاگه خانمم م_: زدمی پهنلبخند
 

 ! مزون پارك کردميجلو!  مزون لباس عروس و داماد حرکت کردمنی بزرگترسمت
 !می غزل گرفتمو باهم داخل شددست

 ! و سمت لباس عروس ها برددی غزل دستمو کشمی داخل شدیوقت
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 ! فرهودگرنی جیلی خنای اییوا_
 ! هم فک نکنیچیبه ه!  برداريهر کدوم دوس دار _: زدم و گفتم یی دندون نمالبخند

 !ی مرسیمرس _: بوسم کرددی نگام کرد و پری خوشحالبا
 !اس عروس ها رفت ولم کرد و سمت لبعیسر

 !ای فرهود بییوا _: لباس گرفتهی چشمو
 جانم؟_: رفتمجلوتر
  چطوره؟نیا _: به لباس عروس کرد و گفتاشاره
 ! بازهیلی خنی ازمیعز _: عروس رو برانداز کردم و گفتملباس
 فرهود_: دوباره صدام زد دی رو دگهیجلو تر رفت و مدل د!  انداختلباشو
 جانم؟_: شدم و گفتمکی نزدبهش

 !  چطورهنیا _: اشاره کرد و گفتي اگهی لباس عروس دبه
 ...فقط!  خوبه هانیا _: به لباس عروس کردم و گفتمینگاه

 ؟یفقط چ_
 ! پف دارهیلیفقط خ _

 ! و جلو تر رفتدی کشیپوف
 ! نجای اایصدام زد؛ فرهود ب! عشق اون لباس کورش کرده بود!  شددهی لباس عروس کشهی سمت

 زم؟یجانم عز_: حوصله سمتش رفتمبا
 ! نه بازه نه پف دارهیکی نیا! خوامی رو منیفرهود من هم_

 !.یشی می چه شکلنمیبرو پرو کن بب! زمی عزیلیخ_: کردم و گفتمی آرومي خنده
 !شمی چقدر خوشگل مینیبیحاال م_

 !یشی تو لباس عروس هم خوشگل تر می خوشگلشهیتو هم_: مو بزور کنترل کردم و گفتمخنده
 .  نازك کردیچشم
 !نیخوش اومد_: سمتمون اومدیخانم

 !می کرديتشکر
 ..کدوم مد نظرتونه که _:خانمه
  پروش کنم؟تونمی ؛ مخوامی منویمن ا_: وسط حرفشدی پرغزل
 !نیایهمراه من ب! البته _: متعجب نگاش کرد و گفتزنه
 !همراه خانمه سمت اتاق پرو رفت!  ذوق سمت لباس عروس رفت و برش داشتبا

 ! به روش زدم و پشت سرشون راه افتادميلبخند



              رمان زندانبان                                                     اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 268 

 !منتظرش نشستم!  داخل اتاق پرو رفتغزل
 

 ! در اتاق باز شد و غزل با اون لباس وارد شدقهی از چند دقبعد
 ! اومد دورغ گفتمی بگم بهش نماگه
 ! محو تماشا کردنش شدم متوجه صدا زدنش نشدمي شده بود، انقدربای زتی نهای اون لباس بتو

 فرهود، حالت خوبه؟_: اومد جلوتر
 !جانم_:رونی هپروت اومدم باز

 ؟ی خوبدمیپرس_: برام رفتي غره اچشم
 ؟یتو خوب! آره من خوبم _: زدمي ای مصنوعلبخند

 !جانم_: تعجب نگام کردبا
 . زمی عزیچیه_

 !ییبایتو واقعا ز_:م کنترل داشته باشم گفتم رو حرفانکهی ابدون
 !دونمیم_: زد و گفتینیری شلبخند

 ؟ي همه اعتماد بنفس از کجا آوردنیا _:دی رو لبم ماسلبخندم
 .. یلیخ _: ابروهاش گره خوردنیب

 !لباسم چطوره _: رو خورد و گفتحرفش
 !ادی بهت مزمیخوبه عز_
 ! دوسش دارمیلی فرهود خییوا_

 !می بردارنویپس هم_: به روش زدم و گفتميلبخند
 واقعا؟_: نگام کردناباور

 اوهم_
 ...متشی فرهود قیول_

 ! فک نکنیچیگفتم که به ه_: حرفشو ادامه بده گفتمنزاشتم
 ! ی خوبیلی فرهود، تو خیمرس_

 !دونمیم_: درآوردماداشو
 ! گفت و روشو گرفتیشیا

 ! می حساب کنمیخب حاال قهر نکن برو لباس رو درآر بر_
 ! تکون داد و سمت اتاق پرو رفتيسر
 

 ! داد و سمتم اومدرشی اومد و لباسو دست مسئول پذرونی از اتاق پرو بقهی از چند دقبعد
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 !مینی لباس دامادم ببمی برمینجایحاال که ا! فرهود_: خواستم حساب کنم گفتتا
 ! کنمياژ گردخودمم حوصله ندارم پاس! نمی ببمیبر _: تکون داد و گفتم يسر

 ! سمت کت شلوار هادی نداد ، دستمو کشجوابمو
 ! کرده بودمی وارد زندگینیری موش کوچولو چه طعم شنیا! دمیخندیمن به حرکاتش تو دلم م! کردی مزی دقت همرو آنالبا
 ! چشممو گرفتي کت شلوار سرمه اهی

 ! خوبهنی انی ببایغزل ب_: زدمصداش
 !ادینوچ بهت نم_: به کت و شلوار انداختی اومد و نگاهکمینزد

  کت شلهی که رفتی تفاوت می بداشت
 

 ! چشم گرفتونی پاپهی با ی مشکوار
 . برو پروش کنادی بهت میلی خنیفرهود ا_: رو تو دستش گرفت و گفتکت

 
 .  اتم خوبهقهینه خوشم اومد ، سل _: و شلوار نگاه کردم گفتمکت

 !يریگیا کال مارو دست مشم _: بهم رفت و گفتي غره اچشم
 ! کت و تو دستم گرفتم و سمت اتاق پرو رفتم! بنده غلط بکنم_

 ! ازت غزلمیاوم خوب شدم راض!  اتاق برانداز کردمنهی و شلوار تنم کردم و خودم تو آکت
 .شیا! یشی دوماد مي مگه دار؟يدیچقدر لفتش م_: به در زدی تقغزل
 . اومدمرونی باز کردم و از اتاقم بدرو

 !ادیچقد بهت م!  فرهودییوا_: گفتدنمی و با دبرگشت
 !ادی بهش می  بزنم به تخته همه چي داریی خوشتنی شوهر به ا؟یپس چ_: گرفتمي اافهیق

 !فتهی خود ش،ياه اه حالمو بهم زد _: دی رو لبش ماسلبخند
 ! اصن حوصله ندارممیری بگنوی همییخوایاگه م_: گفت و ادامه دادیشیا

 ! میری بگنیباش هم! ي حوصله ای بيچه مامان کوچولو_
 ! داخل اتاق رفتم و لباسم و عوض کردمدوباره
 !می اومدرونی و از مزون بدمی هارو خرلباس
 !می شدنی ماشسوار
  ؟يفرهود_: کسل گفتغزل

 !جونم_
 ! کندارمی عمارت بمیدی بخوابم ، رسکمی!  دمی خوب نخوابشبیمن د_
 ! بخوابزم؛یباشه عز_
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 !یمرس _: بهم رد و گفتيلبخند
 !. داد و چشماشو آروم بستهی تکی به صندلسرشو

 ! لذت نگاهش کردم و بهش لبخند زدمبا
 ! خوبه که هستچقدر

 
 ! روشن کردم و راه افتادمنویماش
 !  شروع کرد به زنگ زدنمیگوش

 بله؟ _: به شماره نگاه کنم جواب دادمنکهی نشه بدون اداری غزل بنکهی ايبرا
 !سالم داداش_
 سالم، شما؟_: اصطالح داداش که مرد بهم لقب داد تعجب کردمدنی شناز

 !رمی ام؟یداداش نشناخت_: کرد و گفتي اخنده
 ! یی تودمیفهمی مدیآها، از اولم با_: کردمي خنده اتک

 هه چرا؟_
 !  داداشیگی که فقط بهم مییچون تو_

  غزل خانم خوبن؟؟یچه خبر خوب! آها _: مکث کرد و گفتي لحظه اچن
 ؟یتو چه حال! میخوب_: به غزل کردم ینگاه

 !گذرهی میه_
 ؟ی داشتيکار! ریجانم ام_: گفتمزنهی نمی اونم حرفدمی دی نزدم ، وقتیحرف
 !آره داداش_: کرد و گفتی منمن
 ! شنومیبگو م_
 ! مزاحمت شدم که بگمنی ايراستش برا_
 !کنمی دارم سکته مگه،یبگو د_
 !باش باش هلم نکن_

 ! با ترگل ازدواج کنمخوامیمن م_: که گفتدی سرش کشيداد
 !  داداش که سرت داد زدمدیببخش_: ناراحت شدم گفتمادمی زدم ، از فريلبخند

  ؟یمطمئن_: ادامه دادمبعد
 . شانسمو امتحان کنمدیمن با! آره داداش_: گفتقاطعانه

 !خوبه_
 ! کل ماجرا رو بدونمدیفقط من با_
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 ... براتگمی مفصله میباشه همه چ_
 
 ! فعالنمتیبیم! باشه داداش_
 !نمتیبیم_
 ! قطع کردمو

 !شهی غزل می باعث خوشحالنیو ا! ستی واسه ترگل نی نگرانگهید! شهی مستی همه مشکل ها داره راست رخداروشکر
 !یکنی قربونت بشم خداجون که منو شرمنده نمآخ
 ! عمارت غزل هنوز خواب بوددمی رسیه دادم وقت راهم ادامبه

   کنم ؟داری تورو بادیآخه من چطور دلم م_: بهش کردمینگاه
 یی که بالومدمی مواظب مدی شده بود ، بانیچقدر سنگ!  شدم ؛ سمت غزل رفتم در آغوشم گرفتمشادهی پنی صدا از ماشیب

 !هم اون هم بچه مون! ادیسرش ن
 !خودمم داخل عمارت رفتم!  باال تو اتاقمارنی که به استقبالمون اومدن گفتم لباس هارو بیی خدمتکارابه

 !فرهود_:صدام زد.  با نجمه رو به رو شدمرفتمی داشتم سمت اتاقم میوقت
 روش غزل رو تخت خوابوندم و پتو رو! توجه بهش از پله ها باال رفتم داخل اتاقم شدمیبعد ب!  شهی مداری االن بسیه_:گفتم
 .دمیکش
 ! کنهدارشی اومد بیآدم دلش نم!  بوددهی کوچولو ها خوابمثل

 .  گذاشتن و رفتنزی داخل اتاق شدن و لباس هارو رو مخدمتکارا
 !می با هم حرف بزندیبا_: داخل اتاق شدنجمه
 ! براش تکون دادمي نگاهش کردم و سرسرد

 ! رفتمرونی جام بلند شدم و همراه نجمه از اتاق باز
 !خب_: نشستمزمیپشت م!  می اتاق کارم رفتلداخ

 !دل برات تنگ شده بود _: به روم زد و گفتيلبخند
 نی اي زن روبه روم با اون نجمه نی ای کرده تنگ شده بود؛ ولي که ده ساله برام مادری زني منم بگم دل براخواستی مدل

 ! تنگ شدهمی زن انگار قصد نابودنی ای ولکردیاون زن بهم محبت م!  فرق کرده بودیلیده ساله خ
  پسرم؟ی بزنی حرفییخوایفرهود؟ نم_
 که رو دلم یی شدنچه حسرت هامیتی!  نبودمیمدت ها بود که پسر کس! دی وجودم لرزي پسرم، لحظه اي واژه دنی شنبا

 !گذاشت
 !نی شمابا من حرف داشتای ندارم؛ گویمن حرف _:حرف بزنم گفتم: نگاهش کنم گفتمنکهی ابدون

   کردم؟کاری مگه من چ؟یگردونی چرا ازم رو برم؟يچرا فرهود؟ چرا باهام سرد شد_: گفتناراحت
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 !ستمیمنم سرد ن! ي نکرديکار _: زدم و گفتميپوزخند
 !ذاشتی بهم احترام میشگی همیفرهود واقع! یهست_
 !ذارمیمگه نم_
  ست؟ی نی احترامی حرف زدن سردبودن بهی کناکهی تابحال سرد بودن و با تیاز ک_

 ! بزرگتر رنگ عوض کردنیاز وقت _: زدمی پر رنگپورخند
 ! رفتمرونی لب کج شده ام از جام بلند شدم از اتاق ببا
 
 ! نشهداری تو اتاقم نرفتم تا غزل بگهید

 . بکشمگاری تا سرونی برفتم
 .  هنوز تو دلم بودی نرسهی  ی ولشدی داشت درست می همه چنکهی مشغول شده بود با ای فکرم الکرفتم،ی هدف راه میب

 .دمی کشقی پک عمکی لبم گذاشتم ي گوشه گارمیس
 . افتاده بودن سرگرم شدمنی با برگ خشک شده که رو زمن؛یی انداختم پاسرم
 !   با باغبون توجه ام جذب کردي جروبحث مرديصدا

 !ستادمی برگا برداشتم و سمت در عمارت رفتم و پشت سر باغبون اختنی از بهم ردست
 ؟یکنی مکاری چنجای تو اریام _: پشت در گفتمری امدنیباد

 ...سالم آقا من فکر کردم.. س _: هل شد و گفتدنمی با دباغبون
 !ي بریتونی نداره میاشکال _: گفتمدی به باغبون جدرو

 ! گفت و رفتیچشم
  ؟يریگی امروز انقد سراغمو مشدهیچ_: گفتمری امرو

 !نده ام داداششرم _: نگام کرد و گفتخجل
 ! تو پسرایدشمنت شرمنده ، ب _: به روش زدم و گفتميلبخند
 ! داخل هوا سردهمی برایب_!  عمارت شد داخل

 !  همراهم اومدی تو دستش به سختي تکون داد با اعصايسر
 !می تا راحت حرف بزنگهی دي جاهی مینه نه  داداش بهتر بر_: که گفتمینی بشییرای تو پذگفتم

 !ي از پله باال برستیبرات سخت ن _:دمی تکون دادم پرسدیی تاي به نشونه يسر
 !نه داداش_
 ! اتاق کارماریبرامون قهوه ب_: که به استقبالمون اومده بود گفتميرو به دختر!  لحظه منتظر بمونهیباش پس _
 !و به سرعت سمت آشپزخونه رفت! چشم آقا_
 !می رفتمی که چن لحظه قبل با نجمه توش بودی کمک کردم و به اتاقری امبه
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 ! خودمم رو به روش نشستمنمیکمکش کردم رو مبل بش 
 ! توایب _:  به در خورد، گفتمیتق

 !قهوه رو گذاشت و رفت!  قهوه داخل اومدي و فنجون هاینی با سیدخترک
 ! قهوه رو تو دست گرفتم و طعم تلخ قهوه رو مزه مزه کردمفنجون
 نی ای ترگل تو خطره؟ کیداداش، چرا زندگ_: گفتاوردی دو به شک بود و آخر طاقت نی حرفشو بگه ولدکری می سعداشت

 هوشه؟یبال رو سرش آورده که هنوز ب
 : عوض کردن موضع گفتمي بگم ، برای ناراحت چاری به پسرك طلبکار و بسدونستمینم
 
 ومده؟ی گفته ترگل بهوش نیک_

  داداش؟ ترگل به هوش اومده؟هیمنظورت چ_:دی پرسمتعجب
 ! شو بدست آوردهياری هوشیول! ومدهینه به هوش ن_: کردم وگفتمینچ

  داداش؟یگی ميجد_: نگام کرد و گفتیباخوشحال
  دارم؟ی مگه من باهات شوخوونهی ديپسره _
 ! که چقدر نگرانشمیدونینم!  داداش خدارو شکرییوا_

 ! شدجادی انمونی بی سکوتیبی بهش زدم که به طرز عجيلبخند
 ؟ینگفت_: گفتی چند لحظه طوالنبعد
  نگفتم؟ویچ_

حق دارم درباره !  کلنجار رفتم تا قبول کردمی باخودم کلروزیاز د!  نکن تروخداتمیاذ _: و گفت دی کشی با کالفگیپوف
 ! نهای بدونم تشیوضع
 !گمی بهت موی خب من همه چیلیخ! يحق دار_: تکون دادم و گفتميسر

 ! شدهدهیترگل توسط نجمه خر_: نگاهش گفتمینی سنگری نگام کرد و زمنتظر
 ه؟ی شده؟ چرا؟ اصن نجمه کدهی خر؟یچ_: گفتادی فربا
 بگم که من دیاگه بخوام باهات روراست باشم با!  خونه تحت نظر اونهنی ارتی عمارته و همه مدنینجمه سرکار گر ا_
 نجمه ي دست نجمه است و هرکارارشین به نجمه امضا داده که اختاو! دونمی شده ازش نمدهی اون خرنکهی جز ایچیه

 ! امضا جون ترگل در خطرهنی انجام ، بخاطر همدیبخواد با
  به ازدواج ما داره؟ی چه ربطنی ایول_
 !شهی اون قرداد باطل منیاگه شما ازدواج کن_
 تکون دیی به نشون تايسر!  ارهی که باهامون در میی هايسرنوشت چه باز! ی تلخریچه تقد_: گفتی و ناراحترتی با حریام

 !نطورهیآره واقعا هم_:دادم
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 !ستی شدنش ندهی سرنوشت ترگل فقط خریول_
 زم؟ی عزي شدداری بیتو ک _: غزل از جام بلند شدمو سمتش رفتمدنی تعجب سمت صدا برگشتم و با دبا
 ! اجازه به حرفاتون گوش کردمی بدیببخش!  وقتهیلیخ_

 !گفتمیخودم که بهت م_: به روش زدمم و گفتمی پررنگلبخند
 ! نزدی نگام کرد و حرفنیغمگ
 ! نشست منم کنارش نشستمری رو امروبه

 ! کردی باهاش احوال پرسیی با خوش رورمی سالم کرد و امری امبه
 !ي بهم بدی به قولدی بایول! ی  بدونوی که درباره زنت و گذشته اش همه چي تو حق دارر؛یآقا ام _: مقدمه گفتی بغزل

 ؟یچه قول _: کنجکاو گفتریام
 یتو زندگ! ی نکنی و پشتش و خالیستی تا آخرش واي اگه قبول کردای ی قبول نکنای قتی حقدنی قول بعد شندیبا_

 !ی نکنرشیو با تکرار گذشته هرروز تحق! یخوشبختش کن
 شده؟یچ! نیکنی منو نگران منیانم شما دار بکنم؟ غزل خنکاروی ادیخب چرا با_:دی متعجب نگام کرد و پرسریام
 ! بهت بگموی قول بده بهم تا همه چکنمیخواهش م_
 !نیفقط بگ! دمی خب قول میلیخ_: آروم پلک هاشو روهم گذاشت و گفتریام
 . تعجب به غزل نگاه کردمبا
 !  گذشته از زبون غزل تا حد ممکن چشمام گشاد شدنیدی شنبا

 ده؟ی کشي دختر چجورنی ای همه سختنی اشه؟ی ممگه
 ؟ی قبول کني اون دخترو به همسري حاال حاضر؟یحاال چ_: گفتری رو به امغزل

  رو نخوام؟ي فرشته انی همچشهیمگه م _: دی خندنی غمگریام
 . نگام کردی برگشت و با خوشحالغزل

 ! کنمی از قبل مشتاقم که باهاش زندگشتریاالن ب _:ریام
 !می بروز بدمونی خوشحالي چجورمیدونستی و نممی از اتفاق خوشحال بودهمه
 . شروع به زنگ زدن کردمیگوش

 !بله_: دادمجواب
  فرجام؟يآقا_:دیچی پشت خط پی زنيصدا

 !بله خودمم_:دمی پرسمتعجب
  به هوشمارتونیب_
 

 !مارستانی بنیای لطفا بشنی مرخص مهیبعد از معان! اومده
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 ! کردم و قطع کردمي تشکری خوشحالبا
 ! بدهیمژدگان_: گفتمریام به رو
 شده؟یچ_: گفتجانزدهیه

 !خانمت به هوش اومده_: بهش زدمیچشمک
 واقعا ؟ _: ذوق زده گفتغزل

 !می شو انجام بدصی ترخي کارامارستانی بمی بردیاالنم با! آره خوشگلم_
 .امیاا پس منم م_: غزل

 !یکنی استراحت ممونهی شمام خونه مرینه خ_
 ...آخه_
 ! که گفتمنیهم: گفتمتی جدبا
 میبر: گفتمری به امرو
  داداشمیبر_

 غزل
 !  مرخص شدهمارستانی هفته گذشته که ترگل از بکی

 . خبر نداشتیچی همچنان از هچارهی ترگل بی کنن وليترگل رو خواستگار) یمیعظ( به همراره پدرش ری قراره امامشب
 ! بشهی بهش بگم که قراره چي چجوردونستمیم من اصن نی اصرار داشت ترگل زودتر متوجه بشه ولفرهود
 !  نجات خودشيبرا!  خودشهی خوشبختي کار فقط برانی شده بهش بگم و قانع اش کنم که اي هر طوردی باامروز
 .  به سر وضع کردمی نگاههی رفتم نهی آجلو

 . رفتمرونی جذب کردم و از اتاق  بعزمو
 !رونی بمی به ترگل داده بود رفتم تا صداش کنم بردای که فرهود جدی اتاقسمت

 !  لرز افتاد تو تنمی اتاق خالدنی با دیول
   کجا بود؟ترگل
 ! نهي وانکنه

 ! رفتمنیی رفتم و از پله ها پارونی استرس از اتاق ببا
 ! شدمدهی نجمه سمت آشپزخونه کشي صدادنی شنبا
 !زدی واکس م نجمه نشسته و کفش هاشوي پاری ترگل که زدنی دبا

 ! و داخل رفتمدمی کوبنی پاهامو رو زمتی شدنم رو حس کردم پاهامو با عصبانسرخ
 . نزدی به روم زد و حرفي اروزمندانهی برگشت لبخند پنجمه

 ... تویه _ روبه ترگل گفتم؛ي تندبا
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 ن؟یبا من _: تعجب نگام کرد و گفتترگل
 م؟یپس با ک _: همون لحن گفتم با
 بله خانم؟_: نگام کرد و گفتی ناراحتبا
 !دی برم خردیبلند شو با _: گفتمشی توجه به ناراحتیب
 !  گرفته اش از جاش بلند شدنیی سر پابا

 !اون کارش تموم نشده _: تو بحثمون دخالت کرد و گفتنجمه
 ! براتون واکس بزنهگهی دیکی نیبگ!  ندارهیتیبرام اهم _: تمسخر توش آشکار بود گفتمی لحنبا
 ! انجام بدهنکاروی اون اخوامی من میول _: نگام کردي خونسردبا
 وشما؟ _: گفتمي کننده اری لحن تحقبا

 ! شدسرخ
 همش حدتو ادیوگرنه خودمم خوشم نم!  سر کارگر بودنتو به رخت بکشمشهی باعث مشهی خودت هم؟ینیبیم _: زدميپوزخند
 ! کنميادآوریبهت 

 !ایبا من ب _: گفتمي به ترگل با سردرو
 پس ي هارو بدجورنی توهنیجواب ا _:گفتی که مدمی برم صداشو شنرونی بهش کردم و تا خواستم از آشپزخونه بپشت

 !يدیم
 ! خبر ندارهندهی از آچکسیه! انقدر مطمئن حرف نزن_: گفتمي زدم و باخونسردي پورخندبرگشتم
 ! رفتمرونی زدم همراه ترگل از آشپزخونه بي تکرارپوزخند

........ 
 !  رفتم و اونم پشت سرم راه افتادرونی کنم از عمارت بي به ترگل توجه انکهی اونبد

 ! با من سوار شدری رفتم ، راننده درو برامون باز کرد و من سوار شدم و ترگلم با تاخنی ماشسمت
 ! رو به راننده دادم و ازش خواستم مارو به اونجا برسونهي پاساژآدرس

 .دادمی بود گوش مختهی رمی که فرهود تو گوشیی نداشت و هدفونم رو گوشم کردم و آهنگ ها به ترگلي راه توجه انی بتو
 
  
 
 یشونی ، دل من گرفته ماه پی همه سرگردوننی اونیم
 
  تابم کن ، منو تو رنگ چشمات خوابم کنی باز دوباره بایب

 
 زنهی قصه آخرش مرگ منه ، داره چشمات منو آتش منگو
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 رمی می نگو که مرم،ی ، نگو مرمی سای دنی از تلخنگو
 
  مزارمی گل بهار ام، دشت الله زارم ، قلب داغدارم، سنگ بيا

 
  شمارم، زهر روزگارمی ماندگارم، روز ناگذارم ، زخم بدرد
 

  باختمی تو دل مي هام و با تو از نو ساختم ، باز به حرف هاخنده
 
 ی ، اومدم تو قلب تو مهمونی همه سرگردوننی اونیم
 
 خندمی کندم ، شکل خنده هات شدم می ستون قلب مو میب

 
  پرپر شدی هات از صدتا غزل بهتر شد ، خنده هات غنچه ولچشم

 
  مزارمی گل بهارم دشت الله زارم ، قلب داغدارم سنگ بيا

 
  شمارم زهر روزگارمی موندگارم روزگذارم ، زخم بدرد
 

.....  
 می بوددهی تموم شدن آهنگ به پاساژ رسبعد
 

 !می باهم حرف بزندی شاپ بای کافمیبر_: به ترگل نگاه کنم بهش گفتمنکهی بدون امی شدادهی جلو پاساژ پیوقت
 ! تکون دادي نگام کرد و سرنی غمگترگل

 ! داشتمی تر ازش قدم برمجلو
 . رو پنهون کنمي دلخورنی اتونستمی دلخور بودم و نمازش

 ! شاپ واردش شدمی توجه به کافى
 ! از من مقابلم نشستری نگام کرد با تاخی نشستم ترگلم با ناراحتيزی مپشت
 ! و ندارمتونیمن طوقت سرد!  نی نکنينجوریخانم تروخدا با من ا_: مقدمه گفتی نزدم و خودش بیحرف

 ! بهت احترام بزارنگرانی انتظار نداشته باش ديزاری خودت به خودت احترام نمیوقت!  خودته ترگلرهیتقص_
  کردم خانم؟کاریچمگه من  _
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 و کفش هاش و یجلوش نشست! ي کردکی که خردت کرده کوچی تو خودتو جلو کس؟ي کردکاری چیگی م؟ي کردکاریچ_
 ؟ي کردکاری چیگیبعد م! ی بشي بسترمارستانی هفته تو بهی که باعث شد ی کسيجلو! يواکس زد

! کنهی ام مچارهی که نخواد نکنم بياگه کار! ترسمی خانم من از زن مکردم؟ی کار می چکردمی نمنکارویا _: کرد و گفتیبغض
 !! ملوكشهی دوباره پفرستهی دراز تر کنم منو ملمی کرده اگه پامو از گدمیتهد
 ! اون زن احساس نفرت کردمي هاتی از جنادنی باشنبازم

 !یترسی اون زن مشهی پي برگردنکهیترگل؟ تو از ا _: رو دست ترگل گذاشتم و گفتمدستم
 ! موضع راحت باشهنی از االتیخ_: و گفتمدمی کشیقینفس عم!  اش جواب سوالم داددهی پررنگ

 ....یول _: گفتمی زدم و با ناراحتيلبخند! دمی تو چشماش دی لحظه برق خوشحالهی
 

 !ی چیول _: و نگران گفتمضطرب
 ! دارهي اگهی دي نقشه هی برات یول _

  خانم؟ی چیعنی _:گران کرد که تو صداش بود منو هم نیلرزش
 !  کردن موضعفی مقدمه شروع کردم به تعری بستم بچشمامو

 ي بچه ای مرد پول کنه که خودش زن داره ولری پهی تورو بزور زن خوادی ميبری که انقدر ازش حساب میترگل اون زن_
 که یستی نفر ننیمطمئنم تو اول! کنهی هوسش می آدم قربونهی که ادی مرشی گي به ارزش تریلی خزی چهیمسلما ! ندارن

 ی وقتکنن،ی مغهیتورو بزور ص!  اتندهی آشهی وگرنه نابود مي نجات بدالق باتنی خودتو از ادیترگل با!  اون زن شدهي چهیباز
 !کننی مرونتی تفاله  از خونشون بهی نی عياری توله بهیبراشون 

 ؟يشدی چیترگل _نگران از جام بلند شدم و سمتش رفتم؛! دیکشی مدهی بردهی برينفس ها! دهی رنگش پرترگل
 !دیکشی بزنه، بزور نفس می حرفنتونست

 !ی بکشقی کن نفس عمیسع! آروم باش ترگل _: دهنش بردمي درآوردم و جلوی پاکتفمی تو کاز
 ! منظم شددنشی و نفس کشدی کشیقی عمنفس

 ! و روبه روش نشستمدمی کشی حالش بهتر شد، نفس راحتیوقت
 ؟یاالن خوب_

 ! تو چشماش جمع شد ، سرشو به طرفن تکون داد به نشونه نهاشک
 یکشی می چه عذابدونمیچون م!  قرار گرفتمطی شرانیمن خودمم تو ا! زمی عزکنمیدرکت م_: زدم و گفتمی تلخلبخند

 !کنمیکمکت م
 !میکنی منو فرهود کمکت میعنی _: عوض کردم وگفتمحرفمو

 ؟يشما و آقا؟؟ چجور _ گفت ؛شی نگام کرد و با همون نگرانمتعجب
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 ادیممکنه باهاش کناره ن!!  که ترگل ممکنه قبول نکنه یراه! گفتمی راه نجاتش رو مدیبا!  بوددهی سخت داستان رسي جاحاال
 ! تنها راه نجاتش بودنی ایول
 ؟یشناسی رو مریتو ام _

 ر؟یام _: نگام کرد و گفتگنگ
 ! همراه فرهود بودتی که روز مرخصيهمون پسر! ریآره ام_:گفتم زدم و يلبخند
 خب؟ _: تعجب شو پنهون کنه گفت خواستی که مي خورد، جوریفی خفتکون

 
 ! گول زدنشي کنم براینی نخواستم مقدمه چاصال
 !   نجاتت بدهخوادیاون م _: گفتمي با خونسردپس

 ؟ی چیعنی ؟یچ_
 ! خانمتونمینه نه من نم_: نقشه رو براش گفتم و اونم کپ کرده بود و مضطرب گفتکل
  بشه؟یچرا ترگل ؟ مگه قراره چ_
 ! تونمینم_
 اون قرار داده نکهی ايفقط برا!  برسونهیبی بهت آسخوادی و راحت کنم اون نمالتوی بزار خي شدن دارکیترگل اگه ترس نزد_

 ! مارو به سالمتری بعدم شمارو به خنی بخوني عقد سورهی یقتمسخره باطل بشه قراره براب چن و
  باشم؟شی زن واقعستی قرار نیعنی_
 !  راحتالتینه خ _
 ...پس_
 ؟یکنیپس قبول م  _: وسط حرفش رو گفتمدمیپر
 !بله_

 ! نه منمی به دوماد بگدی بله رو بانیا _: گفتمطنتی زدم و با شيلبخند
 !می کندی خرمی شب بري برادی بامی کار داریبلند شو کل!  رنگ عوض نکنخب خب _: خجالت سرخ شد و گفتماز
 شب؟ مگه شب چه خبره؟_
 !تی خواستگارانیامشب قراره ب_
 ؟یزنیاا چه خبره چرا داد م _: و غرولند مانند گفتمدی کشیفی خفغیج
 !!!می وقت ندارادی زود باش زدی خرمی بردی حرف نزن باسیه _: کنه گفتمتی شکاخواستیم

 رونی بدمشی کشی کنه که مانعش شدم و با زور کافتی بزنه که دوباره شکای حرفخواست
 !کردی انتخاب نمیچی ترگل اصن هی ولمی پاساژ رو گشتکل
 !  لهش کنمخواستی خودش شاهد که دلم مخدا
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 زی مانتو قرمز بلند که گل ها ردنی که با دمی خواستم بگم برگهید!  کردن نداشتمدی کسل شده بودم ؛ حوصله خرگهی دمنم
 !! شده بود چشمام برق زدنی تزئیمشک
 ! و داخل مغاز بردمدمی ترگل کشي بازوی حرفچی هبدون

 ! تا ترگل پرو کنهارهی مغازه دار گفتم و مانتو رو برامون ببه
 ! قانعم کنه که الزم نداره و از حرفا تو گوشم نرفت که نرفتخواستی هر چقدر مترگل
 !  با مشت لگد انداختمش تو اتاق پرو کهآخرم

  نظرشو بپرنکهی اندازه اش براش مناسبه برون ادمی دیوقت
 

 ! رفتمرونیاز مغازه ب.  مانتو رو حساب کردمسم
 ! اومدرونی از مغازه بری با تاخترگلم

 !ي کردنکارویخانم چرا ا _: گفتیشاک
 همه نیبعدم، ا!  فقط غزل صدام کنستمی بار من خانم نمی نکوی هزارونمیهزار بار بهت گفتم بهم نگو خانم، ا: گفتمیعصب

 ! برمنجای از ای دست خالومدی واال من زورم ممی کرديپاساژ گرد
 !شهی مری داره دیی وايا_: کردم و گفتممی به ساعت مچینگاه!  وقت گرفته بودم شگاهی اومد که از آرادمی تازه
 ! شهی مریدارا د! می دختر؟ زود باش بریکنیچرا منو نگاه م _: به ترگل گفتمرو
 !دمی بازوشو گرفتم و کشدمی کشی که پوفکنهی داره مث ماست نگام مدمید
 !گمی می آدرسنی حرکت کن به ايزود _: و به سرعت به راننده گفتممی رفترونی پاساژ باز

 ! و حرکت کردممی شدعی گفت و سری چشمراننده
 ! میدی ربع رسهی رانندهه درد نکنه سر دست

 
 !می بردیزود باش دختر با_

 .  باهام اومدی حرفچی بدون هترگل
 !! می شدشگاهی آرداخل

دلمون برات تنگ شده بود !  اومدهی کنیبه به بب _: جلو به استقبالمون اومد گفتشناختی که منو ميشگری وارد شدنمون آربا
 !دختر
 زاره؟ی برام وقت ميمگه شوهر دار! گهیبله د _: تکون دادم و گفتمي و ابروچشم

  کو ؟تی دختر؟ کارت عروسي شوهر کردیک!! نه  _: که اسمش سوسن بود گفتشگرهیآرا
 ! دست تو عروس بشمریکارت توهم محفوظه من اصن قراره ز! می نگرفتیاوو نگران نباش هنوز عروس_

 ! باعث افتخارمهزم،ی عزیآخ: زد و گفتي چندش اي خنده سوسن
 ؟ی ترگل خانم رو آماده کننی اشهیسن جون؟ مسو _: زدم وگفتميلبخند
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  شب؟يبرا!! حتما  _
 !ادیاوهوم ، قراره براش خواستگار ب _

 !مبارك باشه _: رو به ترگل گفتسوسن
 !! زد و تشکر کردی لبخند خجلترگل

 ! فرار نکنهدنشی دوماد با دکنمی مي کارهی زمینگران نباش عز_: رو به من به طنز گفتسوسن
 !خورهی جوره فکر فرارم به ذهنش نمچی به عروسمون دل داده که هي جورهیدوماد  _: زدمی مخفپوزخند
 ! و مشغول آماده شدن ترگل شددی لبخند رو لبش ماسسوسن

 
 !می باهم حرف بزندی شاپ بای کافمیبر_: به ترگل نگاه کنم بهش گفتمنکهی بدون امی شدادهی جلو پاساژ پیوقت

 !تکون داد ي نگام کرد و سرنی غمگترگل
 ! داشتمی تر ازش قدم برمجلو

 . رو پنهون کنمي دلخورنی اتونستمی دلخور بودم و نمازش
 ! شاپ واردش شدمی توجه به کافى

 ! از من مقابلم نشستری نگام کرد با تاخی نشستم ترگلم با ناراحتيزی مپشت
 ! و ندارمتونیمن طوقت سرد!  نی نکنينجوریخانم تروخدا با من ا_: مقدمه گفتی نزدم و خودش بیحرف

 ! بهت احترام بزارنگرانی انتظار نداشته باش ديزاری خودت به خودت احترام نمیوقت!  خودته ترگلرهیتقص_
  کردم خانم؟کاریمگه من چ _
 و کفش هاش و یجلوش نشست! ي کردکی که خردت کرده کوچی تو خودتو جلو کس؟ي کردکاری چیگی م؟ي کردکاریچ_

 ؟ي کردکاری چیگیبعد م! ی بشي بسترمارستانی هفته تو بهی که باعث شد ی کسيلوج! يواکس زد
! کنهی ام مچارهی که نخواد نکنم بياگه کار! ترسمی خانم من از زن مکردم؟ی کار می چکردمی نمنکارویا _: کرد و گفتیبغض
 !! ملوكشهی دوباره پفرستهی دراز تر کنم منو ملمی کرده اگه پامو از گدمیتهد
 ! اون زن احساس نفرت کردمي هاتی از جنادنی باشنبازم

 !یترسی اون زن مشهی پي برگردنکهیترگل؟ تو از ا _: رو دست ترگل گذاشتم و گفتمدستم
 ! موضع راحت باشهنی از االتیخ_: و گفتمدمی کشیقینفس عم!  اش جواب سوالم داددهی پررنگ

 ....یول _: گفتمیو با ناراحت زدم يلبخند! دمی تو چشماش دی لحظه برق خوشحالهی
 

 !ی چیول _: و نگران گفتمضطرب
 ! دارهي اگهی دي نقشه هی برات یول _

  خانم؟ی چیعنی _: که تو صداش بود منو هم نگران کردیلرزش
 !  کردن موضعفی مقدمه شروع کردم به تعری بستم بچشمامو
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 ي بچه ای مرد پول کنه که خودش زن داره ولری پهی تورو بزور زن خوادی ميبری که انقدر ازش حساب میترگل اون زن_
 که یستی نفر ننیمطمئنم تو اول! کنهی هوسش می آدم قربونهی که ادی مرشی گي به ارزش تریلی خزی چهیمسلما ! ندارن

 ی وقتکنن،ی مغهیتورو بزور ص!  اتندهی آشهی وگرنه نابود مي نجات بدالق باتنی خودتو از ادیترگل با!  اون زن شدهي چهیباز
 !کننی مرونتی تفاله  از خونشون بهی نی عياری توله بهیبراشون 

 ؟يشدی چیترگل _نگران از جام بلند شدم و سمتش رفتم؛! دیکشی مدهی بردهی برينفس ها! دهی رنگش پرترگل
 !دیکشی بزنه، بزور نفس می حرفنتونست

 !ی بکشقی کن نفس عمیسع !آروم باش ترگل _: دهنش بردمي درآوردم و جلوی پاکتفمی تو کاز
 ! منظم شددنشی و نفس کشدی کشیقی عمنفس

 ! و روبه روش نشستمدمی کشی حالش بهتر شد، نفس راحتیوقت
 ؟یاالن خوب_

 ! تو چشماش جمع شد ، سرشو به طرفن تکون داد به نشونه نهاشک
 یکشی می چه عذابدونمیچون م!  قرار گرفتمطی شرانیمن خودمم تو ا! زمی عزکنمیدرکت م_: زدم و گفتمی تلخلبخند

 !کنمیکمکت م
 !میکنی منو فرهود کمکت میعنی _: عوض کردم وگفتمحرفمو

 ؟يشما و آقا؟؟ چجور _ گفت ؛شی نگام کرد و با همون نگرانمتعجب
 ادیباهاش کناره نممکنه !!  که ترگل ممکنه قبول نکنه یراه! گفتمی راه نجاتش رو مدیبا!  بوددهی سخت داستان رسي جاحاال

 ! تنها راه نجاتش بودنی ایول
 ؟یشناسی رو مریتو ام _

 ر؟یام _: نگام کرد و گفتگنگ
 آ_: زدم و گفتميلبخند

 
 ! همراه فرهود بودتی که روز مرخصيهمون پسر! ری امره

 خب؟ _: تعجب شو پنهون کنه گفت خواستی که مي خورد، جوریفی خفتکون
 

 ! گول زدنشي کنم براینی نخواستم مقدمه چاصال
 !   نجاتت بدهخوادیاون م _: گفتمي با خونسردپس

 ؟ی چیعنی ؟یچ_
 ! خانمتونمینه نه من نم_: نقشه رو براش گفتم و اونم کپ کرده بود و مضطرب گفتکل
  بشه؟یچرا ترگل ؟ مگه قراره چ_
 ! تونمینم_
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 اون قرار داده نکهی ايفقط برا!  برسونهیبی بهت آسوادخی و راحت کنم اون نمالتوی بزار خي شدن دارکیترگل اگه ترس نزد_
 ! مارو به سالمتری بعدم شمارو به خنی بخوني عقد سورهی یمسخره باطل بشه قراره براب چن وقت

  باشم؟شی زن واقعستی قرار نیعنی_
 !  راحتالتینه خ _
 ...پس_
 ؟یکنیپس قبول م  _: وسط حرفش رو گفتمدمیپر
 !بله_

 ! نه منمی به دوماد بگدی بله رو بانیا _: گفتمطنتی زدم و با شيلبخند
 !می کندی خرمی شب بري برادی بامی کار داریبلند شو کل! خب خب رنگ عوض نکن _: خجالت سرخ شد و گفتماز
 شب؟ مگه شب چه خبره؟_
 !تی خواستگارانیامشب قراره ب_
 ؟یزنی داد ماا چه خبره چرا _: و غرولند مانند گفتمدی کشیفی خفغیج
 !!!می وقت ندارادی زود باش زدی خرمی بردی حرف نزن باسیه _: کنه گفتمتی شکاخواستیم

 رونی بدمشی کشی کنه که مانعش شدم و با زور کافتی بزنه که دوباره شکای حرفخواست
 !کردی انتخاب نمیچی ترگل اصن هی ولمی پاساژ رو گشتکل
 !  لهش کنمخواستی خودش شاهد که دلم مخدا
 زی مانتو قرمز بلند که گل ها ردنی که با دمی خواستم بگم برگهید!  کردن نداشتمدی کسل شده بودم ؛ حوصله خرگهی دمنم

 !! شده بود چشمام برق زدنی تزئیمشک
 ! و داخل مغاز بردمدمی ترگل کشي بازوی حرفچی هبدون

 ! تا ترگل پرو کنهارهی مغازه دار گفتم و مانتو رو برامون ببه
 ! قانعم کنه که الزم نداره و از حرفا تو گوشم نرفت که نرفتخواستی هر چقدر مترگل
 !  که با مشت لگد انداختمش تو اتاق پروآخرم

 ! رفتمرونیاز مغازه ب.  نظرشو بپرسم مانتو رو حساب کردمنکهی اندازه اش براش مناسبه برون ادمی دیوقت
 ! اومدرونی از مغازه بری با تاخترگلم

 !ي کردنکارویخانم چرا ا _: گفتیشاک
 همه نیبعدم، ا!  فقط غزل صدام کنستمی بار من خانم نمی نکوی هزارونمیهزار بار بهت گفتم بهم نگو خانم، ا: گفتمیعصب

 ! برمنجای از ای دست خالومدی واال من زورم ممی کرديپاساژ گرد
 !شهی مری داره دیی وايا_: کردم و گفتممی به ساعت مچینگاه!  گرفته بودم  وقتشگاهی اومد که از آرادمی تازه
 ! شهی مریدارا د! می دختر؟ زود باش بریکنیچرا منو نگاه م _: به ترگل گفتمرو
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 !دمی بازوشو گرفتم و کشدمی کشی که پوفکنهی داره مث ماست نگام مدمید
 !گمی می آدرسنی حرکت کن به ايزود _: و به سرعت به راننده گفتممی رفترونی پاساژ باز

 ! و حرکت کردممی شدعی گفت و سری چشمراننده
 ! میدی ربع رسهی رانندهه درد نکنه سر دست

 
 !می بردیزود باش دختر با_

 .  باهام اومدی حرفچی بدون هترگل
 !! می شدشگاهی آرداخل

دلمون برات تنگ شده بود !  اومدهی کنیبه به بب _: جلو به استقبالمون اومد گفتتشناخی که منو ميشگری وارد شدنمون آربا
 !دختر
 زاره؟ی برام وقت ميمگه شوهر دار! گهیبله د _: تکون دادم و گفتمي و ابروچشم

  کو ؟تی دختر؟ کارت عروسي شوهر کردیک!! نه  _: که اسمش سوسن بود گفتشگرهیآرا
 ! دست تو عروس بشمریکارت توهم محفوظه من اصن قراره ز! می نگرفتیاوو نگران نباش هنوز عروس_

 ! باعث افتخارمهزم،ی عزیآخ: زد و گفتي چندش اي خنده سوسن
 ؟ی ترگل خانم رو آماده کننی اشهیسوسن جون؟ م _: زدم وگفتميلبخند

  شب؟يبرا!! حتما  _
 !ادیاوهوم ، قراره براش خواستگار ب _

 !بارك باشهم _: رو به ترگل گفتسوسن
 !! زد و تشکر کردی لبخند خجلترگل

 ! فرار نکنهدنشی دوماد با دکنمی مي کارهی زمینگران نباش عز_: رو به من به طنز گفتسوسن
 !خورهی جوره فکر فرارم به ذهنش نمچی به عروسمون دل داده که هي جورهیدوماد  _: زدمی مخفپوزخند
 ! و مشغول آماده شدن ترگل شددی لبخند رو لبش ماسسوسن

 
 لباس هاشو عوض شگاهی آري از اتاق هایکی بهش دادم و گفتم بره تو می که براش گرفته بودیی ترگل  مانتوشی از آرابعد
 ! کنه
 !رونی بمی و اومدمی حساب کردشگاهی آماده شد با آریوقت

 !یمی عظي آقاي خونه میخانم؟ آقا زنگ زدن بر_: شد و گفتادهی پنی از ماشدنمونی با دراننده
  چرا اونجا ؟؟یمی عظيخونه آقا _
   خانمدونمینم_

 !می شدنی براش تکون دادن و همراه ترگل سوار ماشيسر
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 ! کننيانگار نه انگار که قراره از ما خواستگار _: گفتمغرولندانه
 !  زدي لبخند محوترگل

 ! دختريخندی مهیچ_: و نگاهش کردم برگشتم
 !نمی ببتونستمی تو چشماش می خوشحالي خورد جلولبخندشو

 ! شاد نبودمنقدری اشهی میچن سال! ممنون _: نگام کرد و گفتقدران
 . میگذاشتم هردوم لحظه هم شده شاد باش!  گفتن نداشتمي برای تلخ شد، حرفلبخندم

 ، زده نشدنمونی بی حرفیمی عظي خونه آقاتا
 !  رو پارك کردنی ماشراننده

 !می شدادهی پنی برامون باز کرد و همراه ترگل از ماشدرو
 !می عمارت و زدزنگ

 ! کردمونیی به استقبالمون اومد تا عمارت راهنمایمستخدم!  در بازشدیکی تبا
 ! ازمون استقبال کردنیی با خوش روری و امیمی عظي آقامی وارد عمارت شدیوقت
 !عارفمون کرد داخل تی سالم احوال پرسی از کلبعد
 ! نیخب غزل خانم واقعا خوش اومد _: گفتیمی و عظمی ها نشستی راحترو

 !ممنونم: به روشون زدميلبخند
 ومده؟یفرهود ن_: به اطراف کردم و گفتمینگاه
 .زمی عزنجامیمن ا _:دی فرهود از پشت به گوش رسي تا خواست حرف بزنه که صدایمیعظ

 ! فرهود بهش لبخند زدمدنی و با دبرگشتم
 ! يچقدر خوشگل شد _ تر اومد کنارم نشست،  در گوشم گفت؛جلو

 !  داشتهای حکمی _: زدم و مث خودش زمزمه وار گفتمی پررنگلبخند
 ! بهش رفتميچشم غره ا!  خندهری زد زیپخ
 ! دادمهی زدم و به مبل تکی و ترگل لبخند پهنونری امنی نگاه قفل شده بدنی بزنم که با دی خواستم حرفتا

 !  دادهی از من به مبل تکدی به تقلفرهود
 !کننی همو نگاه مينگاه کن چجور _: نشنوه گفتمی که کسي گوشش آروم طوردر

 ! اشاره کردمری و با تعجب نگام کرد؛ با چشمام به امبرگشت
 ! ترگل رفتری سمت امنگاهش

 !خورهی رو نگاه کن دختره داره مای حیپسره ب _: زد و به طنز گفتيلبخند
 ! امی االن مکننی مکاری مستخدما دارن چنمیمن برم بب _: کرد و گفتي سرفه ایمی خواستم جواب بدم که عظتو
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 !  اومدنی اونا مدی مگه نبام؟یچرا ما اومد _:دمی از فرهود پرسیمی از رفتن عظبعد
 کنه، مثال ي ازمون خواستگارییهوی یمی نرفته بگم قراره عظادمیتا ! شدی خراب می و همه چدیفهمی نجمه مومدنیاگه م _

 !  حرفانی و از امیکنی تعجب میما هم کل
حاال چقد ! نیاری بیی چادی خان به گمونم شما باریام _: گفتمری به امی کردم همه متعجب نگام کردن ، به شوخي اخنده
 ن؟یخوای مهیمهر
 ! کردی کدومون نگاه نمچیترگل هم از خجالت تو صورت ه!  کردی به ترگل نگاه می چشمری زریام! میدی و فرهود خندمنو

 ! خنده ام رو خوردمیمی اومدن عظبا
 .   تعارف کردنینیری و شي ها چامستخدم
 !  رفت سر اصل مطلباستی و بحث درباره مسکن و سینی مقدمه چی با کلیمی عظي خوردن بودم که آقامشغول

  سر اصل مطلبمیبر! ارمیردنخب فرهود جان سرتون د_
 !یمی عظي اقادییبفرما: شدي جدفرهود

 ..میاری بنجای ما شما رو به امیخب ترگل جان،شرمنده مجبور شد:یمیعظ
 .کنمیخواهش م:ترگل

 ه؟ی تولد ترگل باشه  شما نظرتون چخی تارهیبه نظر من مهر_
 ... ازدواج کهنی ایمی عظيآقا _: ترگل من جواب دادميجا

 !رهی بگمی بهتره خود ترگل تصمنکهیمنظور غزل ا_: وسط حرفم و گفتفرهود
 ! بدمی بود سوتکی فرهود از سرم کم نکنه ، نزدي هی خدا سااوف
  دخترم؟هینظر تو چ _: رو ترگل گفت یمیعظ

 . انداختی نگاهری من و بعد امهی باال اورد اول تو چشماسرشو
 یمی عظي سمت اقابرگشت

 . چهارده معصومتیه نسکه ب14فقط ...ادهیز_
 نهی من انظر

 
 

 !ستی اتم بد نقهیسل! نه خوشم اومد _: گفتری زد و روبه امي لبخندیمیعظ
 !به بابام رفتم _: زد ی چشمکریام

 . شدنی غمگی کمیمی عظي چهره
 ! نی حرف هاتونو بزننیبچه ها بر_:فرهود

 ! کنی بابا ترگل خانم تا اتاقت همراهریآره ام _: یمیعظ
 ! موفق نبودمادمی خودمو کنترل کردم تا نخندم که زبزور
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 !ری رفتن باال اتاق امری و امترگل
 ! فرهود شروع به زنگ زدن کردتلفن

 ! گفت و ازمون دور شديدی به بهونه تلفن ببخشفرهود
 !  کردن با انگشترم شدمي بازمشغول

 ! امی باعث شد به خودم بیمی عظي آقاي صداکه
 !ي انگشتر و از کجا آوردنیدخترم ، ا_
  انگشتر مادر فرهوده، فرهود بهم داده ؛ قشنگه نه؟نیا _: احساس کردم یفی صداش لرزش خفتو
  حالتون خوبه؟؟یمی عظيآقا_: شدمکی بهش نزدیبا نگران!  نگام کردیدگی رنگ پربا

 !من خوبم دخترم _: زد و گفتي محولبخند
 ن؟یکنی آب قند درست مهی دیببخش _: از خدمتکارا گفتمیکیرفتم؛ به  از جام بلند شدم و سمت آشپزخونه نگران

  خانم؟شدهیچ_: بود نگران گفتيری که خانم پمستخدمه
 ! حالش بد شدهیمی عظيآقا_

 !  رفترونی توجه به حرف از آشپزخونه بیب! خاك تو سرم _: به صورتش زد و گفتی چنگخانمه
 !  و خودم آب قند درست کردمدمی کشیپوف
 !يری آقاجان بخور جون بگایب _:خواستم آب قند بدم دستش خانمه ازم گرفت و گفت!  رفتمرونی از آشپزخونه بعیسر
 خند

 
 شده؟یچ _:فرهود نگران سمتون اومد گفت!  امو کنترل کردم ه

 ! فشار افتادهکمیخوبم پسرم،  _:یمی عظيآقا
 یمی عظی انگشتر چه ربطنی چرا؟ ای انگشتر حالش بد شد ولدنیاون با د!  افت فشار ساده نبودهی بخاطر یمی حال عظنه

 شناخت؟یداره؟ اون انگشتر رو از کجا م
 ! شده بوددهیچی داستان پنی اچقدر

 
 . نیخوبم بچه ها نگران نباش_: بعد بهتر شدن حالش سرجاش نشستیمیعظ

 هو؟ی شدیچ! نیخدارو شکر که سالمت _: و گفتدی کشی از سر آسودگی نفسفرهود
 .گهی دهیریپ _: زد و گفتي لبخند بزنه لبخند کج و کوله اتونستی حالش خراب بود که نماونقدر
 !نی بزنم به تخته ماشاهللا هنوز جوونه؟ی چه حرفنیآقا ا_: خانمه
 . بزور کنترلش کرده بودن معلوم نشهي دهنم گرفتم تا لبخندي رو جلودستم
 . بهم کرد ، خودم جمع کردی اخم مصنوعفرهود

  بابا؟یخوب_:دی شد و پرسکی پدرش نگران بهش نزددهی صورت رنگ پردنی با دری و ترگل اومدن، امریام
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 .نی ام کردوونهیاه بسه د_: و گفتدی کشی کالفه پوفیمیعظ
 !   شدری متعجب به پدرش خریام

 شد؟یچ _: زد و گفتری به امیفی چشمک خفیمیعظ
 ! به ترگل نگاه کردی چشمری زد و زي اانهی لبخند موزریام

 ! دخترمهیخب جوابت چ_:دی زد رو به ترگل پرسي لبخندیمیعظ
 !منم جوابم مثبته _: گفتی سرشو انداخت و به سختترگل
 !نی به هم داشته باشی حسهی که فرهود گفت يکاش جوابت از رو اجبار نباشه همونطور!  به روش زدمی تلخلبخند

 !رفتم خودمو تو آغوشش جا کردمسمتش !  زدمي لبخندری و به امبرگشتم
 ! بهت قول داده بودما _: گوشم زمزمه بار گفتدر

 ! هم خوش قولهیلی من خيبله آقا_: و نازك کردم و تکون دادمیچشم
  که قدرمو بدونه؟ی ، کیبله پس چ_

 ! بدونهدی بایک_: اش زدمنهی سیمشت
 . بخورمتخوادیدلم م ؟ي شدنیری که تو چقدر امشب شییوا _: زد و گفتي پرور البخند

 ! احساس کنمتونستمی گرفتم، سرخ شدنم و مگر
 :می به خودمون اومدیمی عظيباصدا

  ماه چطوره؟نیآخر هم! می کنمی عقدتون تنظي وقت براهی بهتره نیدی حاال که به تفاهم رسیمیعظ_
 !نه _: همزمان گفتنری و امترگل

 ! خودشونم تعجب کردنم،ی شدرهی سه مون بهشون خهر
 ! نزدی و حرفنیی بود خجالت زده سرشو انداخت پادهی خجالت کشری که از هم صدا شدن با امترگل

 ! داداش فرهودم هستی عروسدیتازه ع!  رهیتا آخر ماه د _: گفتي با خونسردی ولریام
 واقعا؟ _:دی با تعجب برگشت و پرسیمیعظ

 ! رو از صداش حس کردشدی ميدلخور
 م؟ی بزارخبری شمارو بشهی مگه می ولمی نزدی حرفسی مکانش معلوم نخیبله، چون تار_:فرهود

 ! نزدی زد و حرفی لبخند تلخیمیعظ
 ! هفته مناسب باشهنیبنظر من آخر ا_: ادامه دادریام

  ؟گهی سه روز دیعنی ؟یچ_:دیچی تو سالن پیمی متعجب عظيصدا
 !میکنی حتما جبران می عروسي برای ولرمیگی عقد ساده مهیبابا ! اوهوم_

 !منم موافقم_: هم اضافه کردترگل
 ! قبول کرددی باستی ني پس چاره اخوانی مينجوریحاال که جوونا ا_
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 وقت تا مدت عقد اونجا دنی ها و خردهیقرار شد بخاطر خر! می گفتکی تبرری و ترگل ، امیمی عظي و به آقامی تر رفتجلو
 ...بمونه

 ! می شدنی سوار ماشمی اومدرونی و از عمارت بمی کردی مفصلی و خدافظمی گفتکی آخر دوباره تبريبرا
 !یممنون همه چ_: و گفتمدمی فرهود درآغوش کشمی حرکت کننکهی از اقبل
 ..زمی عزکنمیخواهش م _: منو بغلم کرد و گفتاونم

 ! جبران بشهدوارمیام_: حرف هاش کرد و گفتی چاشنیطنتی شبا
 ! بهت بخندهقهی دو دقتونهینم آدم گه؛ی دییپرور _: کردم و گفتمیاخم

 . نزدی زد و حرفی پررنگلبخند
 

 نی من ترگل از اتی رضاي خوشحالم، فرهود برامی خوشبختي براشتریب.  ترگله دورغ گفتمي االنم فقط برای بگم خوشحالاگه
 . دادریی خودش رو تغيبحران نجات داد، برا

 ! فرق داشتشی فرهود با فرهود دوماه پنی اچقدر
 ! داشته باشهفی کثي تو بازی نقشچی هنکهی حق ازش گرفتن بدون انی ای حق آرامش داشت، ولاون

 ! به قولم عمل کنمدی رو بهش برگردونم، منم بای خوشبختدیبا
 ! باتالق نجات بدمنی فرهود از ادی رو رسوا کنم، باي بازنی ای مهره اصلدیبا
   اون انگشتر حالش خراب شد؟دنی چرا با د داره؟ي تو بازی اون چه نقشکنم؛ی شروع میمی عظاز
 زم؟ی عزشدهیچ_: ، فرهود متعجب نگام کرددمی کشی هجوم افکار پوفبا

 !یچیه _: بخودم اومدم خنده کردم و گفتم تازه
  با شما داره؟ی چه نسبتیمیفرهود، عظ _:دمیپرس
 ! دوستشنی تریمی صمنی بابام بوده، همچلیقبال وک_

  از بابات چه خبر؟_:دمی گفتم و پرسیآهان
 .  که ازش خبر ندارمهیچن وقت:  شدنی غمگنگاهش

  ؟يزی چنی همچشهیمگه م_: چشماى گرد شده ام نگاهش کردمبا
 ! حتما جانش بهترهشگاهیآسا _
 !نهی درك کنم که چقدر براش سخته پدرش تو حال ببتونستمیم

 ؟يفرهود_: دوباره صداش زدمدودل
 !جون دل فرهود_
 ؟يدی بخوام انجام می چهی ازت ی ولرمای حالتو بگخوامینم_
 !اوهوم ، جونمو بخواه تا فدات کنم_
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 !خوامی متوی خوشحالخوام،یجونتو نم_: زدم و گفتمی تلخلبخند
 ؟یچ_: تعجب نگام کرد و گفتبا

 ! خودمونشی پاریبابات رو ب _: مقدمه گفتمبدون
 !ییییچ_: داد زدناخودآگاه

  
  گفتم مگه؟یچ_: نگاهش کردمدهیترس
 !  من تمرکز ندارميوا_
 ؟ی به حرفام گوش کنشهیفرهود م_
 روزاشو شگاهی تو آسادی خونه داره بای چرا وقتشه،ی می انصافی بابات در حقش داره بکنمیمن فکر م_: حرف بهم نگاه کردیب

  پسرش باشه؟یاون حق عروس. می شنای همه االیخیشب کنه؟ اصن ب
 . پارك کردابونی گوشه از خهی رو نی ماشنیغمگ
 !دی کشیقینگام کرد و نفس عم! دی به صورتش کشیدست

 .دی کشقی عمي شد و نفس هاادهی پنی براش قابل تحمل نبود چون از ماشنی ماشي فضاانگار
 تویم
 

 ! شدم و سمتشادهی پنیاز ماش!  درکش کنمنستم
فرهود به خدا قسم _: شدمرهیباال آوردم به چشماش خ صورتش رو ی رو ازم گرفت؛ دست بردم سمت گونه اش و کمنگاهش

 . حرفا رو بزنمنی من دردناك تره که ايمن قصد ناراحت کردنت رو ندارم، برا
 !تونمی من نمی ولنمیری شدونمی غزلم ، مدونمیم_: روش زد و گفتی نرمي تو دستاش گرفت و بوسه دستامو
 باری ی نکردم، ماهيچکاری بابام نگاه کنم، من در حقش هي ها تو چشمتونمیمن نم _: نگاهش کردم که خودش گفتگنگ

 .نمشی وضع ببنی ، طاقت ندارم تو ازنمیبهش سر م
 
االن .  شهی متی اذشتری ب،يدی آزارش مشتری ازش بي دورنی باور کن تو با ای سخته، ولکنمی فرهود، درکت مدونمیم_

 .ی کنارش باشدی داره تو باازی اون بهت نکنهی حالشو بهتر نمییتنها
 
 ! کنمکاریبنظر تو چ _: در پنهان کردنش داشت گفتی که سعی بغضبا
 .شکهی نمدكی کنارش باش تا دلش گرم باشه فقط اسم پدر مونهیتاهست و م! تا هست قدرشو بدون! برو دنبالش_
 !کردمیباور نم خدا مهربونه ها من گفتنی مشهی هام ترو بهم داد، همي کردن بدی تالفيخدا جا: دی بغض خندبا

 .یگی نعمت وفر نمنی که از داشتن ای هستي اوونهی ديپس چه بنده : سر دادم و گفتمی تلخخنده
 !ی که تو سهم منگمی مرتبه شکر م100 يروز _:دی کرد و منو در آغوش کشي بلندخنده
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 . خوشبختمکنمیاالن بعد از مدت ها احساس م _: زدم و ادامه دادی پر رنگلبخند
 !ی باور کنیخواستی نمی وليتو خوشبخت بود_
 .دی بوسمیشونیپ!  اومدمرونی آغوشش باز

 ! اومد ببارهادشی و زمستون گذشت آسمون االن زیی رعد و برق باعث شد بگم؛ کل پايصدا
 ! خدا خواسته بهمون بگه حواسش بهمون هست: کرد و گفتي اخنده

 !ي درآوردي جنبه بازیاز بحث ب! سیاوو  _
  جنبه ام؟یمن ب _: کرد و گفتيزیر اخم

 .  جنبه امیپ ن پ من ب_
 . دمیاالن نشونت م _: خباثت گفتبا

 .  و پا به فرار گذاشتمدمی بلند کشغی حمله ور شد ، جسمت
 !  بچه خطرناکهي برازم،یندو عز _: نگرانش باعث شد قدمام آروم تر شهي صدامی دور شدنی که از ماشیکم

 ! مراقبت ازش رو دارمفهی بچه در شکم دارم که وظکردمی مدت همش فراموش منیا
 . و نفس تازه کردمستادمی اسی خي چمن هايرو
 خوامینم! می برشهی هوا داره سرد مهیکاف _: رو شونه هام به پشتم نگاه کردم، تشکر ازش کردم که گفتی گذاشتن کتبا

 .موش کوچولوم سرما بخوره
 ... بخری برو برام بستناالی هوس کردم ی من بستنه؟ی چیدونیارتو ندارم، اصن م کردم؛ نه فرهود من حوصله عمي اناله

 ؟ي شدوونهید_:دی نگام کرد و پرسرتی حبا
 !گهیبرو د! نه نه سالمم _
 !  به جونمیفتی ميخوریسرما م! محاله بزارم _: کرد و گفتینچ

 ! بردنی گرفتو سمت ماشبازومو
 

   بعدروز
 فرهود
 .  مدت ازش فاصله گرفته بودمنی که تمام اي قرار بود برم سراغ پدرم، مردامروز
 . رو بچشمی کنم و خوشبختی تلنگر بودم که دوباره زندگهی اتفاق هی منتظر انگار

 . زدمنهی به خودم آيلبخند
 . گهی فرهود ، بجنب ديوا_:گفتی غزل که مغی جي صدابا

 . اومدمرونی و از اتاق بدمی کشیپوف
 .  اومدمنیی کنانه از پله هاپاغرولند



              رمان زندانبان                                                     اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 292 

 ! شدری که دمیزود باش بر.  آوردنفیآقا تشر! به به_: غر زد و گفتدنمی با دغزل
 . دوست دارمشتری بیزنی حرف مرزنای مث پیوقت_: دو طرف لپشو بردم و فشار دادمدستمو
 !آش کشک خالته _: و برام دراز کردزبونش

 . کردم و دستام برداشتمي اخنده
 .می اومدرونی کردم و از بتشی عمارت هدارونی رو پشتش گذاشتم به سمت بدستم
  شدمنی ماشسوار
 مارستانی مطمئن شدم غزلم نشسته راه افتادم سمت تیوقت
 . چرا دوست داشتم اروم اروم برمدونستمی نمروندمی کم میلی سرعت خبا

 !دنشی ترس از ددیشا
 .. دلم تنگهنمیبی مکنمیاما االن که بهش فکر م.فراموشش کنم چطور تونستم دونمی براش تنگ شده؛نمدلم

 .ادی زیلیخ
  ؟شدهیچ: دوختمابونی بهش انداختم و دوباره نگاهمو سمت خی نگاه کوتاهرونی غزل از فکر اومدم بي صدابا
 ؟یکنی فکر میبه چ_
 .کنمی فکر نميزی چکنم،بهی میرانندگ-
 ؟يکردی به پدرت فکر میداشت_
 ...اره-

  دلم براش تنگ شدهکنمی ماحساس
  شدمی و دوباره مشغول رانندگدمی کشیقی عمنفس

 ؟ی که زودتر بهش برسيریپس چرا تند نم: صداش اومددوباره
 !تونمی اما نمنمشی زود ببخوامیدونم،مینم_

 داره ازین فراموش نکن اون بهت کنه،ی اون داغون تر مییتنها. دهی باور کن جواب می فرهود ؛ سخته ولدونمیم _: غزل
 . نکنیپشتشو رو خال

 !یچقدرم خوبه ماله من!  تو پدر سوختهیچقد خوب _: و به فرشته کنارم لبخند زدمبرگشتم
  هایکنی لوسم ميدار _: کرد و گفتي نخود اخنده

 .خوامتی من باز میشما لوسم بش:دمی خنددوباره
 . خنده هاش بودمنی اد،عاشقی خنددوباره

  زودتر بهش برسمخواستی دلم مگهی سرعتمو بردم باال،دیکم
 ،نمشی زودتر ببخواستمیم
 ،رمشی زودتر تو بغلم بگخواستمیم
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 ! کنملمسش
 ! بدنشو احساس کنميبو

 . رفع کنممویدلتنگ
 .شتری گاز بي نبود،دوباره فکرم مشغول شده بود و فشار پام رويزی به چحواسم

 ! هواسم نبوددیببخش_: کم کردم نی از سرعت ماشی داد غزل که اومد به خودم اومدم و کميصدا
 .اشکال نداره به راهت ادامه بده_

 .  تکون دادميسر
 . زده نشدنمونی بی حرفشگاهی به آسادنی رستا

 . نگه داشتمشگاهی آسايجلو
 .امی مکنمیجلوتر پارك م: گفتمنویی پادمی رو کششهی شد شادهی که پغزل
 . گفتي اباشه

 . درخت پارك کردمهی کنار شگاهی دورتر از اسای کردم و کمحرکت
 . به موهام زدمیچنگ. به خودم انداختمی نگاهنهیی خاموش کردم،تو انویماش

  قفلش کردمموتی شدم و با رادهی پنی ماشاز
 . بود رفتمستادهی واابونی سمت غزل که کنار خبه

 می شدشگاهی گرفتم و وارد اسادستشو
 .دمی گفتم و شماره اتاقشو پرساسمشو

 حس ترس و استرس. نداشتمی خوبیلیحس خ.دیلرزی سمت اتاقش،پاهام ممیت رفباهم
 دمیکشی منی رو زمپاهامو

 .ستادی قلبم واقهی شدم به وضوح چند دقکی در اتاقش که نزدبه
 ده؟؟یچت شده تو؟؟؟رنگت چرا پر: برگشت سمتغزل
 حالم خوبه: باشهدهی شنکردمی صدام اروم بود که فکر نمانقدر

 ارمی اب برات بوانی لهی ،بزاریستینه خوب ن_
 . اب اوردوانی لهی کنار سالن رفتو کی کوچي سمت ابخوربه
 دمی نفس ابو سر کشکی

 . بهتر شده بودحالم
  جام بلند شدم دوتا ضربه کوتاه به در زدماز
  درو باز کردمو

 دمی رو ديمرد
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 کردی تخت نشسته بود و به پنجره نگاه ميرو
  بشناسمش خودش بودتونستمیم

 ! منيبابا
  اروم به سمتش رفتماروم
  شونش گذاشتمي ،دستمو رودمی کشیقی نفس عمدمی که کنارش رسیوقت

 . و تو چشمام نگاه کردبرگشت
  حرف بهش زل زده بودمیب

 دمیدی رو تو چشماش متعجب
 ? مني شده بود بابافی ضعچقدر

 
 . از جاش بلند شدی سختبه
 . بود،چقدر گذر زمان شکسته ترش کرده بوددی کوتاه تر ازمن شده بود،موهاش سفیلیخ

 .محکم تو بقلم گرفتمش. تحمل کنم طاقتشو نداشتمتونستمی نمگهی لب گفت؛دری اروم و زاسممو
  بهش نکردمی بسته شدن در اومد،اما توجهيصدا

 ! پسر من؟یتو فرهود من _:ش مشهود بود گفت که تو صدای نگام کرد و لرزشی مدت طوالنهی اومد رونی بغلم باز
 ...ای دني بابانیآره فرهودم، پسر بهتر _ و پنهون کردن  و گفتم؛بغضم

 ! معرفتیدلم برات تنگ شده بود ب _: کرد و دستش به کمرم زدی تلخي خنده تک
 .منو ببخش بابا پاك فراموشت کردم _: درد پلک هامو رو هم گذاشتم و گفتمبا

 . عادت کردمیی نداره ، به تنهایاشکال _: تر از قبل لبخند زد و گفتتلخ
 ی کنی به بعد با من زندگنی از ادی تو باکنم،ی رهات نمگهی بسه بابا از امروز دگهی دیول_: چسبوندمشیشونی به پمویشونیپ

 . حس کنممی بودنتو هر گوشه زندگدی با،یکنار من باش
 . مانع اش شدم تق دري بزنه که صدای حرفخواستیم
  تو؟؟امیب: انداخت و گفتی در باز شد وغزل سرشو اورد تو،به ما نگاهری تاخبا

 .البته،چراکه نه: به سمتش زدم و گفتميلبخند
 . باشم که نفهمه حالم خوب نبودهي کردم جوری سمتش رفتم سعبه

 . غزل خانوم ماستنمیا: گرفتم و به سمت بابا اوردمش و گفتمدستشو
 
  خانمت؟ _:دیاهمون کرد و پرس گنگ نگبا

 .بله خانمم _: زدم و دستم رو شونه غزل گذاشتم يلبخند
 ؟ی زن گرفتیک_: گفتمهبوت
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 !  شهی میچن وقت_: نگاهش کردمشرمنده
 !نی خوشبخت ششالیمبارك باشه دخترم ، ا_: لبخندشو تکرار کرد، رو به غزل سالم کرد و گفتبابا

 !یتازه اشم قراره بابا بزرگش_: گفتمی و به شوخمی کردي تشکرباهم
 . بشمدنتی قربون خجالت کشی به روش زدم؛ الهيلبخند.  کرد ي سرفه هشدار دهنده اغزل

 !ي منو بابا بزرگ کردي زودنیپدر سوخته ، به ا_:بابا
 . وقت بابا شدنم بودگهید_: تمام گفتمیی پروربا

 !آماده شو کم کم! بابا جون_: مقدمه گفتم ی ببعد
  بابا؟ی چيبرا _ معتجب گفت؛بابا
 !گفتم که اومدم ببرمت عمارت_
 ؟ینیبی پسرم،مگه حال منو نمیول_

 . راحت ترهالمونی ما خنیشما کنار ما باش! مگه حالتون چشه _: من جواب دادي جاغزل
 . مزاحمتون باشمخوامی دخترم من نمیول_
 !نی افتخار رو از ما محروم نکننی نداره، ایی عمارت بدون شما صفان،ی ما رحمتيشما برا! نیستینه شما مزاحم ما ن _
 . باشه دخترم_: زد و گفتی لبخند پررنگبا
 .دمیو سمت بابام رفتم، دستشو بوس.  به غزل نگاه کردم ی خوشحالبا

 . کردم از جاش بلند بشه تا لباساهاشو عوض کنمکمکش
 ...چریلی گذاشتمش رو و خودش عوض کردم وي با لباس هاشگاهی آساي هالباس
 .می رفترونی از اتاقش بباهم
 .می رفتنی مرخص شد و هرسه سمت ماشادی زي هایبعد از معطل.  شو انجام دادمصی ترخي به غزل سپردم و رفتم کارابابارو

 ...می و سوار شدمی گذاشتنی ماشی کمک غزل بابارو رو صندلبا
 
 .زده نشد نمونی بی کدوممون حرفچی به عمارت هدنی رستا
 . وارد شدنمون به عمارت چن تا از نگهبانا و خدمت کارا سمتمون اومدنبا

 . نهی بشریچی کردن که بابا رو ولکمک
 . می سه مون وارد عمارت شدهر

 ...ترگل کجاست شماها _: اومد گفت ی شاکنجمه
 .کردی و مهبوت به بابا نگاه مرهیخ..  بابا حرفش نصفه مونددنی با دکه
 .فرزام _: لب گفتریز
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 رو يزی به نجمه کرد و لبخند تمسخر آمی ترگل نگاه پر معندنیبابام با د.  تعجب کردمي پسوندچی اسم بابا بدون هدنی شناز
 .لب داشت

 .زننی با چشماشون باهم حرف مانگار
 !شهی چطور منجا؟یشما ا! فرزام خان: تر شدکی به زور خودشو جمع کرد و نزدنجمه

 . که سالم و سرحالم برگشتم خونه ام کنار پسر و عروسمینیبیم _: زد و گفتی لبخند پر معنبابا
 .کننی می که دارن مخفدوننی میی هازی دوتا چنی و پر مفهوم به بابا نگاه کرد؛ اری با چشمان درشت اش خنجمه
بابا جون خسته !  کارمیلطفا از جلومون بر _: بابا رفت و مشکوك به نجمه نگاه کرد و رو به نجمه گفتچری سمت ولغزل
 . استراحت کنهدیبا! اس

 . حرف کنار رفتی بنجمه
 !صب کن غزل _:رو به غزل گفتم 

 . و منتظر نگام کردستادی واغزل
 ! و کمک کننیی به نگهبانا گفتم غزل و راهنمارو

 . کردم فرهود فرجامیاشتباه بزرگ _:ستادمی نجمه اي صدادنیون خواستم برم اتاقمون که با شن از دور شدنشبعد
 بله؟ _: برگشتم و نگاهش کردممتعجب
 ! حرف رفتی زد و بيپوزخند

 . باال انداختم و از پله باال رفتم و داخل اتاقم شدمي اشونه
 

 .  سرگرم شدممی هامو عوض کردم، رو تخت نشستم و با گوشلباس
 .  غزل از جام بلند شدم و سمتش رفتمدنی اتاق باز شد و باددر
 ! ی همه چي برایمرس_: بغلش کردمی حرکت ناگهانهی تو

 ! حرفاسنی از اشتری باقتیتو ل_: دستاشو دورم سفت کرد و گفتاونم
 .  آرامش پلک هامو رو هم گذاشتم و لبخند زدمبا

 ! اومد و به چشمامو به چشمش دوختمرونی از بغلم اومد ب،ی خوشبختهینیری طعم شچه
 ؟یخوشحال_: گفتنشیری لبخند شبا

 . تکون دادمی بلي به نشونه ي زدم و سريلبخند
 ! خوب هاتي از همه یمرس_:گفتم
 . نکردميمن کار _: رو گونه ام کاشت و گفتي ابوسه

 ! فرهوديوا _: گفتهوی بعد
 شده؟یچ _: گفتممتعجب
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 .دی خرمیگل بر نشده، قرار بود با تريزیچ_
 . نشده برمری تا دگمیم _: گفتم و ادامه داد یآهان
 خوی میچ_
 
 ... آخه؟ي برییا

 فرصت نیبه خودتون ا. ی هاتو جبران کنی همه دلتنگخوامیم! ی فرهود، من دارم که تو با پدرت راحت باشکنمیخواهش م_
 !رو بده
 .رمیپس من م _: ساله ام زدم و گفت17 به زن يلبخند
 . قبلش برگشت و بهم چشمک زد و رفتی ولرونی در رفت تا بره بسمت

 ... شدمرهیمهبوت رفتنش خ 
 

 .. غزل
 .دمی کشیقی اومدم و نفس عمرونی اتاق باز

 !هی چنکارای همه الی که دلدونستمی می خودم بهتر از هر کی شاد کنم ولنکاری خوشحال بودم تونستم فرهود با اچقدر
 .  زدمرونی اومدم و از عمارت بنییاز پله ها پا تکون دادم به سرعت يسر
  افتاده خانم؟یاتفاق _: شدم راننده با استرس نگام کرد و گفتنی سوار ماشعی راننده سردنی دبا

 .می بردی شده ، زود باش بارمیفقط د.  فتادهی نینه اتفاق _: تکون دادم و گفتميسر
 . گفت به سوار شد و حرکت کردیچشم

 ! و گرفتمری امي شماره شدی که داشت پخش میگ توجه به آهنیب
 .سال غزل خانم _: از چند بوق کوتاه جواب دادبعد

 ن؟ی خان خوبریسالم ام_ 
 !نی ، شما خوبیمرس_

 ن؟ییکجا _: کردم و گفتميتشکر
 !کنهی داره لباس پرو مم،ی کندی خرمیبا ترگل رفت_

 . کمک کنمنای ادی خري براامیآخه قرار بود منم ب _: گفتم و ادامه دادمیآهان
 ! خونهمیای شه می االن لباس اوکمی رو کرددای خرشتری بن،ی لطف کردیمرس_
 !دهی امونم رو بریواال فضول! نیای تا شمام بیمی عظي آقاشی خونتون پرمی خونه؟ پس من منیایااا م_
 . ، قدمتون تو تخم چشماموننی داراریاخت _: کرد و گفتي خنده اریام

برو ! نی عجله کننقدری استیالزم ن _: رو قطع کردم و رو به راننده گفتمی تعارف کردن گوشی کردم و بعد از کليتشکر
 !یمیعمارت عظ
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 .چشم خانم_
 بهم ی کمک بزرگتونهیاون م.  حرف بزنمیمی وقته با عظنیاالن بهتر.  خلوط چشم دوختمي رو هاادهی به پی حرفچی هبدون
 !کنه
 

 .میب عمارت بود دري ربع جلوهی بعد
 راز و داستان در خودش پهنون کرده ی شدم و به عمارت که مانند عمارت فرجام کلادهی پنی درو برام باز کرد و از ماشراننده
 .  شدمریبود خ

 .   فقط تو قست هاستزای چنی اکردمی فکر مشهیهم
 _: گفتمفونی پشت آی زني صدادنی ، سمت عمارت رفتم و زنگ رو زدم؛ با شنهالی داشت عمه سی سرنوشت نا معلومچه

 .غزلم؛ همسر فرهود فرجام
 . در باز شد و من وارد عمارت شدمیکی تي صدابا
 . صفا تر از خانه فرجام بودی عمارت چقدر بنی خلوت ااطیح
 ... شدمرهی اومده بود خرونی که از دهنم بي و به بخاردمی کشیآه
 ... دعوت شدمییرای مستخدم ها به سالن پذییما راهنبا

 . جاستنی ای کنیبه به بب _: ، به استقبالم اومددنمی با دیمی عظيآقا
 . مزاحم شدمدیسالم ، ببخش _: شدم و گفتمرهی مرد روبه روم خبه
 .نی شما مراحمکنم،یخواهش م_

 . ستادهی لحظه فکر کردم فرهود مقابلم اهی.  ش توجه ام رو جلب کردي چشمان خاکسترناگهان
 . تکون دادم و به خودم اومدمي سریمی عظي تکون دادن دست هابا

 .  رو به روم نشستیمی رو مبل نشستم و عظیمیبه تعارف عظ! نیی نگاهش کردم و سرم و انداخت پانیشرمگ
 .دم تعارف خدمتکارا فنجون قهوه رو برداشتم، طعم تلخ قهوه رو مزه مزه کربا
 شال؟ی ارهی مشی خوب پیخب غزل جان، چه خبر؟ همه چ _: به خودم اومدمیمی عظي صدابا
 ی دستشی پری آقا امی ولدی قرار بود با ترگل برم خرنکهی ايراستش االن اگه مزاحمت شدم برا!  روبه راههیبله همه چ _

 .کردن
 !چرخهی پروانه دور سرش منیرت ع ترگل اومده عمای از وقتریام! بله _: کرد و گفتي خنده شادیمیعظ

 ! خوشبخت شنشالیا _: دوستم زدم و گفتمی به خوشبختيلبخند
 .نی همتون خوشبخت ششالیا _: کرد  و گفتتشکر
 . کوچک شکم رو نوازش کردمی زدم و برامدگيلبخند
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 !می نداره باهم حرف بزنیاگه اشکال _: جمع جور کردم و گفتمخودمو
  ؟ی چيحتما ، فقط درباره  _: تکون داد و گفتيسر
 . دهنم و قورت دادمآب

 . خودم سخت بود چه برسه به اون مردي حرفام براگفتن
 !وفتهی تا چشم به چشماش ننیی انداختم پاسرمو
 شده؟یغزل؟ دخترم بگو چ _:دی پرسنگران

 ! عمارتمی فرهود رو آورديامروز بابا _: مقدمه گفتمیب
  ؟ چرا؟یچ _: دهن باز نگام کرد با
 . رو به روش بلند شدم و کنارش نشستماز
 . کنمي هر کارشی خوشحالي کنم و برادای من به فرهود قول دادم که قاتل مادرشو پیمی عظيآقا _

 . شدمرهی مشخص بود خشیشانیبه صورت شکسته اش که پر.  نزدی غم گرفت و حرفنگاهش
 فی هاشو برام تعری کسی و بیی تنهای سرگردونه، وقتنمیبی میوقت! نیدل نگرانشم تروخدا درکم کن _: کردم و گفتمیبغض

 !نی کنمی شما راهنماکنمی کمکش کنم، خواهش مخوامیم. زنمی دم نمسوزمی مکنهیم
   کنم دخترم؟کاریآخه من چ _: نگام کردشی و با چشمان اشکبرگشت

 انگشتر نی ادنی بخاطر دشبی و دنی انگشتر و شناختنیشما ا _:آوردم ، اشاره به انگشتر گفتم صورتش ي رو به رودستام
 .حالتون بد شد

 . نگام کرد و منتظر ادامه حرفام بودهراسون
 .نیدونی و شوهرش مالی از عمه سهي اگهی دي هازیپس مسلما چ _: دادمادامه
 !کننی مدیی اشک ها حرف منو تانیمطمئنا ا _: و گفتمختی از چشماش ری اشکقطره

 .بودم)پدر فرهود ( فرزام لی و وکیمیمن دوست قد _: جاش بلند شد و قدم زد از
 ... می باهم داشتی خوبي روزایلیخ

  خوب با رفيپس به حساب اون روزا _: از جام بلند شدم و گفتممنم
 
 .نی به پسرش کمک کنقتونی

 
 !پسرش: گفتهی لب با کناری زد و زيپوزخند

  کنم دخترم؟یچه کمک_: دادادامه
 !نجمه_
 ! طانی از جنس شیزن _: زد و گفتي  اسم پوزخندنیدی شنبا
 ! حسو نسبت به اون زن داشته باشهنی کردم همدای رو پیکی گرد شده ام نگاهش کردم، بالخره ي حرفش با چشمادنی شنبا
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 !نی بهم بگنیدونی می هر چکنمیخواهش م_: به روش قرار گرفتم رو
 .زدی غم گرفته اش رو گرفت و قدم منگاه

 
 !شهی نابود مکشنهیدخترم فرهود اگه بفهمه م _: گفتی از چند لحظه سکوت طوالنبعد

 و شما کردمیپس من اشتباه نم _: شدم و گفتمکشی شد نزدمی زدگجانی هي که متوجه ي برق زد طوری از خوشحالچشمام
 .نیدونستی ميزی چهی

 .گمی نمی ولدونمی رو مزای چیلیخ. نمدویآره م _: گفتنیغمگ
 آخه چرا؟ _: دود شد ، پر استرس گفتمهی ثانهی در درعرض می هام افتاد و خوشحالشونه

 .می گذشته رو نداریی خودم طاقت بازگویگفتم نه تو نه فرهود، حت_
آره  _: تکون داد و گفتدیی تاي به نشونه يسر. کردمی که فکر مهی وحشتناك تر از اونیلی حساب معلومه گذشته خنیبا ا_
 گناه تقاص داد ی که تو ماجرا بي فرهودي تو داستان بودم سخته پس برای مني که گفتنش برايطور..  وحشتناکهیلیخ

 .. دشوار تره
 . از چشماش بخونمتونستمی فاجعه رو معمق

 . شدمرهیاش خ اس جلوتر رفتم و تو چشم هدهی فای حرف زدن بدونستمی منکهیبا ا.  تر رفتمکینزد
 
تمنا .. کنمی خواهش می گذشته براتون سخت و دشوار ولي آورادی و قبول دارم که حرف زدن و دونمیم _: گفتمی سختبه
 مردنش يفرهود حق داره از گذشته مادرش و چجور! نی اتون با پدرش کمکم کننهیری بخاطر فرهود، بخاطر رفاقت دکنمیم

 ياون به من بد.  نگرانشمنکهی اي پدرم زده برام مهمه ، نه برایونشی پي روی قاتل بخاطر برچسبنیفکر نکن. با خبر بشه
..  سال از عمرشو بخاطر انتقام از پدرم از دست داد10 که االن شوهر منه يفرهود.  جوابشو بدمی با خوبخوامی من میکرده ول
 نی همچی ولدهیطرف نشون م ی که خودشو بی نجمه، زنیعنی داستان نی ای اصلي نفره اونم مهره هی ری تقصنای ايو همه 

 نداره ؟ اون سالها شب روز نداشته دنی نداره؟ حق خندیبنظر شما فرهود حق خوشبخت.  فرهودتی تو وضعستی نرمی تقصیب
 ! رو بدونهیو االن وقتشه همه چ

 .مرد بود بالخره. نمی تو چشماش جمع شد  بود رو نبی بست تا اشکچشمانشو
 دیببخش.. کنمی اصرار نمگهیمنم د! نی حق دارنی خودتون تو دردسر ندازنییاگه نخوا _: و گفتمنیی سرم انداختم پاناراحت

 .مزاحم شدم
 .ستادمی اسم از زبون اون مرد ادنی که با شنرونیخواستم از عمارت بزنم ب.  دور شدم ازش
  دخترم غزل؟ _:یمیعظ

 بله؟ _ گرفته گفتم؛نیی سمتشو با همون سر پابرگشت
 .کنمیحق با توئه من کمکت م _: زد و گفتی تلخلبخند

 .ممنونم ممنونم _: ذوق سرمو باال گرفتم و نگاهش کردم و گفتمبا
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  زن داداش؟یکنی تشکر ميچرا دار  _
 !  با تعجب برگشتری اصطالح زن داداش از زبون امدنی شنبا
  ن؟ی اومدیک _:دمی و ترگل پرسکردی باز داشت نگام مشی که با نری امدنی دبا
 ! االننیهم_: ریام

  زن داداش؟ینگفت _: زد و گفتی چشمکبعد
  نگفتم؟ویچ _: منحرف کردن ذهنش گفتميبرا
 ! زن داداشیدونیخودت خوب م_

 !به من نگو زن داداش _: کردم و گفتمیاخم
 .به قول همه جنس هاتون، دوج دالم _
 !کشمتیم _: خون گرفته ام نگاهش کردم و گفتمي چشمابا
 .الفرار _:با ترس نگام کرد و گفت 
 .. دمی پاشنه بلندم و در آوردم و دنبالش دوي منم کفش هاد؛ی دوداز

 .... وگرنهیستیبه نفعه ات خودت وا _: کردمدشیتهد
 . و از نفس افتادمدمی کشی حرصیغی برام در آورد که جیزبون

 . حواسش باشه افتاد تو بغل  باباش نکهی بدون اریام
   بکشمت االن؟؟یکنی متیچرا دختر من اذ _:چوندی بهش کرد و گوششو پی اخمیمیعظ
 چوندنی تو هنوز دست پی ولرمیگیبابا دارم زن م.. آخ آخ تروخدا گوشم ول کنم!  کنمتینه بابا ، من غلط بکنم دخترتو اذ _

 !یگوشام بر نداشت
 !یطنتی هنوز پر شی وليانگار نه انگار بزرگ شد! حقته _: ول کرد و گفتری گوش امیمیعظ
  ؟ادیدلت م _: لباشو انداخت و گفتریام

 .خودت جمع کن: بهش زد وگفتی مشتیمیعظ
 به بازار کهنه شود دل آزار؟ آره ترگل خانم؟ شوهر دینو که آ _: و من طلبکارانه رو به ترگل گفتممی کردي سه مون خنده اهر

 . دوستي از وفانمی باشه ا؟ي ما رو فراموش کرديکرد
 !کاری چخوادی شوهر داره دوست می وقتیبله پس چ _: برام در آورد و گفتی زبونریام

 .  لب گفتمری زیشی بهش رفتم و اي غره اچشم
 ؟يدی ها خری چنمی ببایب _:رو به ترگل  گفتم 

 ! نگام کرد و لبخند زدری به زسر
 .  کنهیفقط کم مونده پاساژ خال!  بابایچیه_: گفتی به شوخریام
 . که از خجالت بود زدحی لبخند ملهی ری به حرف امتی اهمیب
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 ؟ینی دوست رو ببهی خوشبختنکهی تر از انیری شی و داشت و چی من حق خوشبختقیرف
 زدم و ی اسم فرهود لبخند پررنگدنی آوردم با درونی بفمی رو از کی شم و گوشدهی باعث شد سمتش کشفی کلرزش

 جانم فرهود؟ _:بالفاصله جواب دادم
 .سالم خانم خودم _: جواب داد ي با شادفرهود

 .سالم _
 خانمم کجاست؟ _
 چطور؟ بابا چطوره؟. کنار بچه ها! یمی عظيخونه آقا _
 د؟ی خرنیمگه قرار نبود بر! بابا هم خوبه.آهان  _
 قرار شد برن.  زودتر رفتننای ترگل ایول! چرا _
 

 .  بزنمي سرهی نمی اشون ببخونه
 .می داریشام بخصوص!  خونهایفقط زود ب. زمیباشه عز _
 .رسونمیخودم م! آخجون  _
 .منتظرتم! ایای نرید. باشه مراقب خودت باش _
 .امی االن مییچشم آقا _
 !بوسمتیم _
 ...فعال. منم _
 .خدافظ_

   قطع کردمتماس
 .رمی مکنمی مزاحمت کم مگهیخب منم د _: جام بلند شدم و گفتماز

 ! حااليکجا دخترم؟ بود_: یمیعظ
 !فرهود منتظرمه! نه _
 !باشه دخترم ، به فرهود سالم برسون_
 !حتما_
 غزل خانم؟_: صدام زدری کردم خواستم از عمارت خارج شم که امی و ترگل خدافظری امبا

  بله؟_: سمتش برگشتم
 .شمی ما خوشحال منیای زودتر بنی شما و داداش اگه افتخار بدادی عاقد م8ساعت ! نایآخر هفته رو فراموش نکن_
 !داری تا دم؟ی فراموش کنشهیمگه م! حتما _
 . شدمنی اومدم سوار ماشرونی و ترگل بدرقه ام کردن و از عمارت بریام
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... 
 .فرهود

 . که تو در بند بودی رستوران سنتمی غزل بالفاصله همراه با رفتدنی از رسبعد
 . انجام دادمنکاروی شاد کردنش اي خاطره داشت و برایلی من بود، چون بابام اونجا خشنهادی پیعنی
 !دی رو دی خوشحالشدی بابام مي چشمااز

 .دمیفهمی االن داشتم می زندگي معناانگار
 .ن گوشه خونه افتاده بودن االيادی زيوگرنه آدما!  به روش من نبودی خوشحالم که زندگچقدر

 . چشم دوخته بود نگاه کردمابونی که به خی به غزلنهی آاز
 ...  بودنی اقتی حقیول.  به اونونمی مدگمی شده که مي حرفم تکراردیشا
 ! هاشی خوبي لحظات خوش ساختنش، برايبرا... می اومدنش تو زندگي به غزل براونی مدمن

 . کردمادی سمت ضبط رفت و صداش رو زدستم
 
 

  با خنده هاتشمی آروم مچقدر
  راه رو تا تهش پا به پاتنی اامیم

  جونم فدات،ی همه جونمتو
  قربون حرف زدناتیاله
 

  تو رو دوست نداشتشهی ممگه
  تو رو تنها گذاشتشهی ممگه

  به چشات بسته شدهنفسام
  ساختوونهی عشقت ازم دنیبب
 
  واس منی ساختییای دنهی تو
  اصالدمیدی تو خوابم نمکه

  لحظه ها رو دوست دارمنی اچقدر
  به بعد بگو مجنون به مننیاز
 
  تو رو از دست بدمزارمینم

  دوستامو زدمدی تو قواسه
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   اتفاقنی بهتر از ای چگهید
  تو اومدميای من به دنکه
 

  با هم؟می باششهی بس کن برم، منگو
  به توونمی حال خوشو مدنیا

  بزار آروم باشمشم،ی تو آروم مبا
  آرامشم، مجنونم به توییتو
 
  تمومه غم و مشکلگهید

  منو پشتتینی بی مي برگردهرجا
   شه چشم همه دشمناکور
  منو خوشگلي هواي تو هم داریوقت
 
 شهی مکی تو تاری بایدن

 ي که امارشو دارخودت
 شهی متی درون منو حالاز

 ی عالی همه چنقدی اشهی ممگه
 
 وونهی تا شر و ددو
 زونهی حل و می همه چنی همبا

 ینیبی نمچوقتی من همثل
 دونهی قدرتو قدر من نمی کسچون

 
  کمهمشی تای زندگنیا

  بشکنهی دلت گاهی که حتخوامینم
 ای کنم که کل دنی مي کارهی

  ما رو بشنوهي خنده هايصدا
 

  واستمردمی صد بار ماگه
 شدمی عاشق منمی بی متورو
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 نی احساس ببی مغرور بمنو
 خودمی از خود بينجوری احاال

 
  با توشمی مسی بارون خریز

  دارم با توی حال خوشعجب
  آرامشتوونهی دمنم
  تو آروم حرفاتویگی من مبه
 

  با هم؟می باششهی بس کن برم، منگو
  به توونمی حال خوشو مدنیا

  بزار آروم باشمشم،ی تو آروم مبا
  آرامشم، مجنونم به توییتو
 

 .  زدي از تموم شدن آهنگ غزل لبخند منظور داربعد
 . رو لبش بودحی لبخند ملهی هم از اول راه فقط بابا
 .می و داخل رستوان شدمی کردلچری و پارك کردم به کمک غزل بابا رو سوار ونی دربند ، ماشمیدی  رسگهید
 .می نشسترونی بقی گارسون اونجا تو آالچیی راهنمابا

 . ها تنگ ششده بودنجای اينه پسر، دل برادستت درد نک _: بابا
 . بابا جونکنمیخواهش م _: زدم و گفتمي خوشنودلبخند

 زم؟ی عزستیسردت ن _:دمی به اطراف نگاه کرد و از غزل پرسحشی همون لبخند ملبا
 !نه خوبه _: نگاه کردن از دور برش برداشت و گفتدست

 ! سمتمون اومدی تکون دادم و گارسونيسر
  ن؟یخوری می چدمی نگاه کرد و به منو پرسبدونه

 !خورمی منی شما بخوریمن هر چ _:بابا
 .خورمی خانمم بخوره میمنم که معلومه هرچ _: زدم و گفتم يلبخند
 !ی و با نوشابه مشکخوامی خب من جوجه کباب میلیخ. شیا _: لب گفتری زیشی بهم کرد و ای نگاه چندشغزل

 ! باشیول ! نوشابه برات ضرر داره،یاوک_
 . دادهی تکی رو برام باز کرد و به پشتشین

 !سه پرس جوجه با سه تا نوشابه _: به گارسون گفتمرو
  دوغ؟ای يخوریبابا جون؟ تو نوشابه م _:دی رو بابا پرسبعد
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 .تونمی قند و فشارخونم باالش نمخورمینه بابا جون من نم _
 . نزدمی تکون دادم و حرفدیی به نشونه تايسر 

 ! شبه8 خان امروز بهم گفت عقد ساعت ریفرهود ، ام _: عوض کردن جو گفت ي رفت و غزل براگارسون
 ...  آهان، باش _

 ! دیخندی ترگل امروز شاد و بود مي چقدر چشمایدونینم _: دادادامه
 .  به روش زدميلبخند

  ترگل؟یچ _:دی با تعجب پرسبابا،
 !ترگل دوستمه! آره بابا جون _: بهم کرد رو به بابا گفتی متعجب نگاهغزل

 .آها _: گفتدی کشي نفس آسوده ابابا
 ! عمارتهی خدمتکاري برادتشی که نجمه خرهیالبته ترگلم از هزار دختر _: شناخت کاملش گفتميبرا

 کنه؟یاالن داره عقد م _: بابا غم گرفت و گفتنگاه
 !هکنی داره ازداوج ملتیبا پسر وک! بله _: تکون دادم و گفتميسر
 
 ؟یزنی حرف می از کي ؟ دارلمیوک _:دی تعجب پرسبا
 ! یمی قدقیرف! گهی دیمی عظيآقا _
 !  کردي سرفه ایمی اسم عظدنیبابا ، با شن 

  بابا؟شدیچ _: پشتش زدم و گفتمدوتا
 . خوبم.  پسرمیچیه _: کرد و گفتي تک سرفه ابابا
 ؟ي کرددای پيتو اونو چجور _:دی از به جا اومدن حالش پرسبعد

  کردم ؟دای پي چجورویک _:دمی تعجب پرسبا
 .گمی میمی دارم از عظ،يپسر تو که خنگ نبود_: و گفتدی کشیپوف
 کارا ي سرهی جور کردن يبرا!  دفتر وکالتشو انتقال داده رامسردی شمال فهممی رفته بودیواالوقت _: گفتم و ادامه دادمیآهان

 !خونهیپسرشم داره وکالت م! هی گرفتن بازنشستگری درگایبهش وکالت دادم، گو
 ... منیاون خوشبخت شد ول _: زد و گفتيپوزخند

 . انداختمنیی سرمو پای و با کالفگمی نگاهش کردی با ناراحتباهم
 . کمک کردنیلی با ما خشونیا _:غزل

 !دهیبراش جونشم م!  دوس دارهیلی اون فرهود خدونم،یآره م _: پوزخندشو تکرار کردبابا
 . نزدمی حرفشی از حد ناراحتشی خراب نکردن پي برای بود ، ولی بابا چی ناراحتلی دلدونستمی نمنکهی ابا

 . نزدی حال بابا رو کرد و حرفتی و چقدر خوشحال بودم غزل هم رعاکرد؛ی نگاهش مي با کنجکاوغزل
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 ترگل دوسش داره؟ _: مقدمه گفتی ببابا
 . می غزل متعجب همو نگاه کردمنو

 . همو دوس دارنریبله هم غزل هم ام _: تکون داد و گفتي سرغزل
 . خوشبخت شنشالیا! خوبه _: زد و گفتي لبخندبابا

 ...شالیا _: تکون گفتي با بهت سرغزل
 . سوال مشترك تو ذهنمون بودهی هردو ی ولمی و غزل سکوت کرده بودمن

 . زده نشدنمونی بی سرو شدن غذا حرفتا
 .ام فرهود _:مقدمه گفت ی خوردن غزل بموقع

 جانم؟ _
 م؟یری تو باغ بگی عروسهینظرت چ _

  چرا؟ی ولستی نیباشه مشکل _: تکون دادميسر
 ! هی اون باغ پشت عمارت عالره،ی وقت گکمی دنی و پسنددنی دنبال تاالر و باغ و دمیراستش بنظرم بر _

 !یالحق که به خودم رفت! مرحبا پسر با انتخاب کردنت _: زد و گفتي لبخندبابا
 ! ام به بابام رفتهقهیبله سل _: کردم و گفتمي اخنده

 . نزدی زد و حرفی لبخند تلخبابا
 .نیی زد و با خجالت سرشو انداخت پاینیری لبخند شغزل

 
 تو برمی من بابا رو می حساب کتاب کنيو برفرهود تا ت _: حساب کنم که غزل گفتفرتمی که تموم شد داشتم مغذامون

 .خورنی هوا سرده سرما من،یماش
 ست؟ی سختت نزم،یباشه عز _

 . نگران نباش. نه جانم حواسم هس_: زد و گفتيلبخند
 .باشه_: بهش زدم گفتمی آرامش بخشلبخند
 . بابا رفت و ازم دور شدنچری ولپشت
 . رو پرداخت کردمنهی حساب رفتم و هزهی تسوي و سمت باجه برادمی کشی آسودگي از سوینفس
..... 

 غزل
 بابا جون؟ _:نا مطمئن صداش زدم. دادمی رو حرکت مچری ولی آسودگبا
 جانم دخترم؟ _
 . سوال بپرسمهیاجازه دارم .  بالیجونتون ب _
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 . سوال دوتا سوال بپرسهی يحتما دخترم شما جا _
 . ازت داشتميادی زي االن زوده وگرنه سوال هافیح _: و با خودم گفتمدی بلند تو دلم کشیآه
 د؟یشناسیشما غزل رو از کجا م _: مقدمه گفتمیب

 . دخترمشناسمی من؟ من اونو نمیک _: شده گفتهل
 ن؟ی اش نگران بودندهیپس چرا درباره اش و احساسش به شوهر ا _

فقط چون اون دختر مثل .  نگرانش نبودمنه دخترم من _: در پنهون کردنش داشت گفتی که سعی مکث کرد و با لرزشیکم
  اون عمارت که بزور اونجايهمه دخترا

 
 . کردمی خوشبختي ناراحت شدم و براش آرزوکننی کار می مزد و پاداشچی هی و بهستن

 .ارمی ماجرا رو در مياز من غزلم ته تو.  شدمالیخی حرفاس بنی از اشتری بيزی چهی دونستمی منکهی ابا
 .نی آدما به عنوان برده مخالفدنیپس شما مثل من مخالف خر _: عوض کردن موضع و نجات دادنش گفتميبرا
 !رهی بگی حق از هرکسنی اتونهی نمی کسچی و انتخاب داره، و هيانسان حق آزاد. صد در صد دخترم _

  نجمه خانم؟یحت _: زدم و گفت يپوزخند
 . نجمه خانمیحت _: مطمئن گفت نا

 .ادی زن چه نا ممکنا ازش بر منی استدونی مخودشم
 . رفتمنی و سمت ماشمی موضع رو کش ندادنی از اشتریب

 
 . رو از فرهود نگرفتمچی اومد که سوادمی کنم نی خواستم بابا رو سوار ماشتا
تو هم فقط مثه !  هنوزیدختر جون تو که جوون _: کرد و گفتيبا خنده ا. گرفتم مری بابا جون؟  کال آلزاینیبیم _: زدمینق

 !هیعی طبزای چنی ، انیهردوتونم عاشق! یزنی مجی گکمیفرهود 
 ...  رو لبام نقش بستي گله گشادلبخند
 ! منتظر بودن اومدقهی بعد از پنج دقفرهود

 !ی جا گذاشتچیسو!  هواسیخانم ب_
 !  خودته آقاههرهیتقص _: باال انداختم و گفتمی هشونه

 . به نشونه تاسفم برام تکون دادي سرفرهود
 .من رفتم عقب نشستم. می کردنی کمک هم بابا رو سوار ماشبا
 .  رد و بدل نشدنمونی بی راه حرف خاصيتو

 !  عمارتمی برگشتباهم
 ! بابارو رسوند اتاقشفرهود

 . عوض کردمی به سرعت سمت اتاق مشترکمون رفتم و لباسم و با لباس راحتمنم
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 ! توامیغزل ب _: فرهود بلند شديو صدا به در خورد یتق
 .ایاوهوم ب _
 . اتاق باز شد و فرهود وارد اتاق شددر

 !منم که گفتن نداره.. دیباری از چشماش میخستگ
 .دیبا همون لباساش رد تخت دراز کش. دمی رو تخت دراز کشدهینرس

 مگه نه؟!  خسته شدهیلی من امروز خییآقا _: شدم و دست تو موهاش کردمدهی کشسمتش
 .خوادیاوهوم ، آقاتون دلش خانمشو م _: بست و گفتچشماشو

 !ي داراجی ؛ به خواب احتي تو خسته اییپرور نشو آقا _
 

 . و دستاهاشو دورم حلقه کرددهی کشسمتم
 .شمی نباشه بدخواب میوقت! جاش تو بغلمه . خوامی خانمم رو مخوامینچ ؛ من خواب نم _: گوشم گفتدر
  تا به حال؟ی بابا از کنه _
 ! که مامان کوچولو دو نفر شدهیاز وقت _
 ! مامان کوچولووویگی بهم مادیانقد بدم م! ششششیا _
  ؟ی از موش کوچولو به مامان کوچولو ارتقا گرفتنکهی االن از ايوا _
 !مامان کوچولو قابل تحمل تره! نه نه  _
 .اوهوم _
 فرهود؟ _
 جانم؟ _
 ؟یاالن خوشحال _
 .خوشحالم!  تنمهونی تنت میآره االن وقت _
 .چقدر خوبه که تونستم به قولم وفا کنم _

 .فرهوووود _: دمی کشیغیج! وقته خوابه ...  بسه موش کوچولویسخنران _: در آغوش فشرد و آروم در گوشم گفتشتری بمنو
  شدی قاطغشی خنده ام تو جيصدا

 
 . گذشتهری هفته از ازدواج ترگل و امهی
 . امستادهی ادی با لباس سفنهی آي حاال من جلوو
 .  عروس بشمی تو سن هفده سالگکردمی فکر نمچوقتیه
 ... افسوسیول.  خودمي کرده بودم امروز رو براییای که چقدر رويوا
 ...  شد کهی انتقامی ام قربانندهیآ
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 !ي خودتو شاد نشون بددیبا. ستی نزای چنی اي آورادی نه غزل  امروز وقت نه
 . باشهشتی خراب نشدن آرادی باتی فکريری تنها درگاالن
 . زدم و دوباره خودمو برانداز کردمیچرخ

 . عروس خانم؟ آقاتون اومده _: سپردمشگری نازك آراي هامو به صداگوش
 . زدمي اصطالح آقا به اسم فرهود برگشتم و لبخنددنی شنبا

 . جشن بودنی خوب بود که اون قرار بود داماد اچقدر
 . لباس مانع راه رفتنم نشهدمی لباسمو باال کشیکم
 . اومدمرونی بشگاهی زد و با کمکش از آرای بود چشمکستادهی که آماده کنارم ای به ترگلرو
 . اومدمنیی از پله ها پای پاشنه بلند به سختي کفش هابا
 .  شگاهی آراي بردیال با اال و بگفتی می اومدن منصرفش کنم ولشگاهی کردن فرهود از آرای که چقدر سعيوا

 ...ي بزودکنمی بگم کچلش مخالصه
 .  ، ترگل در برام باز کردمیدی همکف دپارتمان رسبه
 .میستادی ، باز شدن در تو چهار چوپ در ابا
 . وارد شدنمون مامان و بابا سمتمون اومدنبا
 ..نی که اومدیمامان، بابا مرس _: زده شدم و سمتشون رفتمجانی هدنشونی دبا
 ... اومدنرونی آغوشم باز

 . بابا جون، دلم برات تنگ شده بودیمرس _: سمت بابا رفتم سفت بغلش کردمدوباره
 .ستی دختر من نقی هرچند اون مردك آنرمال ال،یخوشبخت بش _: کمرو نوازش کردی نرمبه
 . زدمی اومدم و لبخند تلخرونی آغوش باز

 !دمشی مامان رفتم اونم هم در آغوش گرفتم و بدسسمت
 .ی ماماني اومدیمرس _
 . عسلمی خوشبخت ششالیا. مبارك باشه دخترم _

 . اومدم و سمتش رفتمرونی فرهود و دست گل دستش از آغوش من بدنی کردم و با ديتشکر
 
 
 .خانمم چقدر خوشگل شده _ زد و گفت؛ي لبخنددنمی دبا

 نبودم؟ _ بهش رفتم و گفتم؛ي غره اچشم
 تو هم یی آقایمرس _: زدم و گفتم يلبخند! االن با لباس مثل فرشته ها شده یل نباشه؟ ول خانم من خوشگشمیمگه م _
 !ي خوب شدیلیخ

 ! با عشقمیتقد _: گل رو طرفم گرفت و گفتدست
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 !یمرس _: گل رو از دستش گرفتم و گفتمدست
 ... کوچولوکنمیخواهش م _
 . رو شونه هامدی کرد و شنل جلو کشی که رو شونه ام بود نگاهی شنلبه
 . خنده ام و خوردمشی مصنوعي اخم هادنی کردم و با دي شدنش خنده ایرتی غاز

 ! ،هوا سردهمی برایب _: باز کرد و گفتعی هاشو سراخم
 .  گرمش گذاشتمي و تو دست هادستم
 . می رفتنشی ماشسمت
 . اومد دنبال ترگل و باهم پشت ما حرکت کردنریام.  شدمنی ماشسوار
 .زدنی دنبال ما راه افتادن و بوق منی چند تا ماشمیافتاد راه یوقت

 . دست هاش رو دستم باعث شد سمتش برگردمی که گرمکردمی هواس به دور و برم نگاه میب
 خانم هواسش پرته چرا؟_
 ! می استرس دارکمی یچیها ه_
  ؟ی چیوا استرس_

 . نمیمن دلمو صابون زدم رقص خانمم رو بب _: گفت طنتی با شبعد
 !ی برقصم برات که انگشت به دهن فقط نگام بکني جورهی _: عشوه سرم براش چرخوندمبا

 . من از خدامه _: باال انداختمي اشونه
  افتادم؟ی چادی یدونی غزل ميوا _: کرد و گفتي بلندي بعد خنده کمی

 هوم؟_
 که چقدر ناز ي وای بستیم ی موهاتم خرگوشيکردی لباس عروس بچه گونه تنت مهی تو شدی ميزی چی عروسیوقت _
 !يشدیم

 . انداختمنیی زدم و سرمو پای خجللبخند
 !  باشهنیی خانم سرش پانمینه بب _: چونه ام برد و سرمو باال بردری شو زدست
 . نزدمی به روش زدم و حرفيلبخند

 
 .  نزده نشدی خاصی به عمارت حرفدنی رستا
 .زدی بود که حرف اول رو مجانی و هي بمب شاددنمونی محض رسبه

 .. بودمدنیکشی دست و هل هله ممونی عروسي که براي به آدم هامهبوت
 . شدمادهی پنی کرد و اومد در برام باز کرد، دستم و گرفت از ماشی شد و با همه سالم احوال پرسادهی پنی از ماشعی سرفرهود

 .می نشستمی عروس دوماد رفتگاهی به جامی کردی همه سالم احوال پرسبا
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 يدی رو شب عی که اصن حوصله سرما خوردگادیدعا کن امشب بارون ن _: گفتکردی همونطور که به آسمون نگاه مفرهود
 .ندارم
 !شهی تر مکی رمانتی عروسادیاتفاقا ب _: زدم و گفتميلبخند

 !آهنگ رو بچسب!  رو بزار کناریکی بابا رمانتيا_
 ! به رخم بکشدنتویخب حاال همر رقص _: و وسط محل رقص برد ، در گوشم گفتدی رو کشدستم

 ..دنی شروع شدن آهنگ شروع کردم با رقص دور فرهود رقصبا
 . کردمی مهبوت نگاه کردن اونم همراهمقهی چن دقبعد
 .  تا از بزرگتر سمتمون اومدن بهمون شاباش دادنچن
 .متعجب بهش نگاه کردم! د قطع شد فرهوي به اشاره کی موزدنی رقصکمی از بعد

 . رقص دور جمع شدن بودن رفتن سر جاشوني که برایی و پسر هادختر
 !چسبوندنی نکبت همش خودشون به آقام مي دختراشیا

 . فرهود سپردمي رفتم و گوش به حرف هاي غره اچشم
..  خانمم بخونمي آهنگ براهی خوامیمن م! دی خوب گوش کنیهمگ _: که در دست داشت گفتیکروفنی بلند پشت مفرهود

 .نی کنمی همراهی تو آهنگ همگخوامیم
 

 . زدی فرهود بهم چشمکی شدم، ولرهی به فرهود خمعتجب
 . به دست سمتمون اومدن شروع به زدن کردتاری گیپسرک

 
 

 : شروع کرد به خوندنتاری با نواخته شدن گفرهود
 
 

 اتوی دستاتو سهم منه همه دني منه تودست
 

  می می منجون
 

  ، باتوونم
 

 اتوی روی تو خوابمهرشب
 

  به خود من حرفاتوبگو
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  جا تورنیگی نمیدونیم
 

  آروم شمتونمی با تو عشقم مفقط
 

  تو آغوشمای مثل هر شب ، ببازم
 
 بندمی به جز تو چشامو می هرکرو
 

 ندمی تو آنمی بی متورو
 

 ندمی تو آنمی بی متورو
 
 

  خوشحالمیشمی که پیوقت
 

  اومده با تو دنبالمعشق
 

  ، امسالمهی سال خوبچه
 

 دی تورو تا دلم فهمعشق
 

 دی من خندي واسه یزندگ
 

 دی بارون شد و باریخوشبخت
 

  آروم شمتونمی با تو عشقم مفقط
 

  تو آغوشمای مثل هر شب ، ببازم
 
 بندمی به جز تو چشامو می هرکرو
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 ندمی تو آنمی بی متورو
 

 ندمی تو آنمی بی متورو
 چیه! ي فرهودیمرس _: خودمو تو آغوشش جا کردمدمویسمتش دو.  نکشمغی جی دهنم گرفتم تا از خوشحالي جلودستامو

 .کنمیفراموش نم
 .. من باش فقطي پس برا،ی منندهیتو آ _: رو موهام زد و گفتی نرمي بوسه فرهود

 . رو لباش کاشتمي بوسه ای حرکت ناگهانهی اومدم تو رونی آغوش باز
 . کردمی تعجب کرد و بعدش با لذت همراهاولش

 
 ! برامون دست زدنی کردنو کلقمونی لبامون ازهم جدا شد همه تشویوقت
 . سر جامونمی برگشتدنی رقصکمی از بعد

 . بود و اون رو به سمتمون آوردستادهی بابا اچری پشت ولیکی با لباس شنجمه
 .نیمبارك باشه خوشبخت بش _:ت بهمون کرد و با اکراه گفي خونسردی نگاه سرد ولنجمه
 .  تکون دادمي کرد و من در جوابش فقط سري تشکرفرهود

 .می احترام بابا از جامون بلند شده بودبه
 ...  بچه هانیخوشبخت ش _: نگامون کرد و گفت ی چشمامش شاد بود با خوشحالی نی نبابا

 !بابا دست رو شونه اش گذاشت.  رو دست پدرش کاشت ي ، فرهود بوسه امی کرديتشکر
 . و مامان سمتمون اومدنبابا
 . بهشون نگاه کردماقی با اشتمن

 . نزدیو حرف!  نیی سرشو انداخت پافرهود
 .پدر مادرم هستن) رو به مامان بابا اشاره کردم ( بابا جون ،  _:گفتم) پدر فرهود(  به بابا جون رو
 ! بابا با دهن باز نظاره گره اش بوددنی جون برگشت و با دبابا
 .مانیپ _: لب زمزمه کردری که داشت زی جون با بهتبابا
 . فرجامي آقامی قسمت شده با شما دوباره وصلت کنایگو:  نگاهش کرد و گفتي زد و با خونسردي ؛ پوزخندبابا
پس تو دختر  _: گرفت و بهم گفتینی بود چهره غمگدهی که شني اکهی گفته بود و بابا جون با تهی فرجام رو با کنايآقا

 . فرهود انداخت حرف نزدي به شرمساری تفاوتینگاه ب! یمانیپ
 ! ببرنجایخانم نجمه، من از ا _: به نجمه گفترو

 . شدالیخی و بستادی استی اي خواست سمتش بره که با باال اومدن دست نجمه به نشونه فرهود
 

 !ییاری دخترمو بدست بیمبارکت باشه، خب تونست_: به فرهود زد و گفتي پوزخندبابا
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حاال . ارمی اون موقعس که دخترم رو از چنگت در مگذره،ی برق باد منی ازش استفاده کن و لذت ببر، شش ماه عیتونی متا
 .نیبب

 .  به بابا کردمی متعجبنگاه
 . سرشو به سرعت باال آورد و به نگاه بابا کردفرهود

 .  همراه مامان مارو ترك کردی حرفچی زد و بدون هي پوزخنداباب
 .رمی نظر بگری فرهود باعث شد با نگران حرکت هاشو زگنی غمنگاه
 .. بهم انداخت به سمت عمارت رفتیتی اهمی بنگاه

 !فرهود _: دنبالش حرکت کردم و صداش زدمبه
 کرد؟ی و ضد حالش ممدوی مدی از دست بابا حتما االن باده؟ی خدا چرا بهم گوش نميا

 ! گهی دستای فرهود وايوا _: کردمي اناله
 . نداد راهه خودش رفتیتی بهم اهمبازم
 .  گفتمي آخ بلندی الکستادنشی ايبرا
 . شدستادنشی باعث انیهم

 . زدم و برگشتنش لبخندمو خوردمي اانهی موزلبخند
 . خوردچیپام پ! آخ  _: گفتمیالک

  عسلم؟یغزلم خوب _: سمت اومد گفتنگران
 . نه _: جلو آوردم و گفتملبامو

 ..ستمی رو دور کمرم حلقه کرد و کمک کرد به ادستش
 ؟یستیچرا مواظب ن _: گوشم زمزمه کردریز

  داده بودم؟یمن بهت چه قول_: صورتشو تو دستمام گرفتمستادنمی محض ابه
 . نزدی سالم نگاه کرد و حرفي به پامعتجب

 مگه قول ندادم؟.  بزنی حرفهی نگاه نکن ياونجور_
 . تکون داددیی سرشو به نشونه تافقط

 که قول بده سرش بره قولش یغزل! ی باورم داشتکمی فقط کمی کاش ي ایمگه نه؟ خوبه ول.  قول دادميپس قبول دار _
 جدا شدن ازت برام یکنی فکر م؟ي فکر کردیتو با خودت چ! کنهی نمی بدقولی ولستهی ای شده مقابل پدرشم می حترهینم

 ... منوونهیساده اس؟ د
 ؟یتو چ _: دی پرسمعتجب

 بعد من پدرشو ول کنم، نه نه هنوز کنهیبچه ات داره تو وجود من رشت م.. من مادر بچه اتم .. م_: کردم و گفتمی منمن
 ه؟ی چیدونیاصن م.  پدر از بچه اش جدا کنمهیعقلمو از دست ندادم 
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 ؟هیچ _
 . شی اادمیاز سرتم ز!  پاتهي پاته نخوايآش کشک خالته ، بخوا _

 . که با لمس لباش رو لبام حرفم قطع شدکردمی داشتم داشتم غر غر مي جورهمون
 .  کردمشی بعد از چند لحظه همراهمنم

 
  
 .  به سرعت خودم از فرهود جدا کردمری امي صدادنی شنبا
!  خودشون برسني و اومدن ب عشق بازدونیچی که عروس دوماد همرو پنمیبیم _: بارمون کرد و گفتیطنتی نگاه شریام

 .مگه نه غزل خانم
 !نی نبردگرانی دی شخصمی حرتی از رعایی شما بوایگو _: نثارش کردم و گفتمي غره اچشم

 ! عروس خانمنیچقدر با ادب شد _: خنده ری زد زی پخریام
 ...نی ترم شدای حی بنی االنم که ازدواج کردم،یکردی بزور تحمل مطنتوی شينجوریازدواج هم قبل از ریآقا ام! شیا_

 !يکردی مکاری چی زن داداش ، بگو داشتچونیموضع نپ_: قطع کرد و گفتحرفمو
 ؟یکنی متی باشه خانم من اذرخانیباشه ام _: کرد و گفتی دستشی حرص نگاهش کردم تا خواستم جوابشو بدم فرهود پبا

 .می کنتی که تو زنتو اذشهینوبت منو خانمم م
 .می تکون داد که باعث شد منو ترگل با تعجب به هم نگاه کني با عشوه سرریام
 . هاتی اذنی ژونم تا باشه از ايا _: داشت زنونه باشه گفتی سعی با عشوه و لحنریام
 . می تعجب نگاهش کردتا
 . ي ، من برم مراقبش باشم بووووس  بادزدنی خانمم رو منمیش شماها بدیبه ام. ششیا _: از من گفتدی تقلبه

 رهی به لبام خصی ، حرشدمی تو آغوشش فرهود حل مشتری بکردمی نگاه مری که داشتم با بهت و تعجب به رفتن اميهمونجور
 م؟یخب کجا بود_:شد و گفت

 م؟ی کجا بودادی نمادمی بابا يا_
 !ارمی بادتی خودم ییخوایم_
 .می تنها شدی وقتي اش باشه براهی خب، بقیلینه نه خ_

 ! هايقول داد _: نگام کرد و گفتصیحر
 .   تا نبودمون حس نکردنمی برایحاال ب. قول دادم _: زدم و گفتمیچشمک

 ...می تکون داد و هردو به باغ برگشتيسر
 ....  دنی به رقصمی و شروع کردمی و دوباره وسط محل رقص رفتمی شدقی تشوی برگشتنمون کلبا
 

 ..می سرجامون نشستمی از اتمام رقصمون رفتبعد
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 . ظرف عسل رو به رمون گذاشتمو
 . که من ازش متنفرم بودمي از چندش تر کارایکی

 ؟یی که چآخه
 . انگشتشو تو ظرف عسل کرد و جلو دهنم گرفتي به طرز چندش آورفرهود
 گاز وحشت ی تالفي براخوردی نکرد و انگشت تا برد تو حلق بنده داشت حالم بهم مي بزور بازم کردم ، اونم نامرددهنمو

 . از انگشتش گرفتمیناک
 . آورد که باعث خنده جمع شدرونی سرعت دستش رو ببه

 .کنمیباشه غزل خانم جبران م _: بهم کرد و گفتیطانی شنگاه
 .دی دمی مو با عشوه تکون دادم و گفتم خواهچشم

 .  بهم زدیچشمک
 . انگشتم رو تو ظرف عسل کردم و جلو دهنش گرفتملمی رغم میعل

 . زدسی لي افانهی کثیلی خیلی کرد و انگشتم و به طرز خیطانی شنگاه
 . شدگرانی که باعث خنده فرهود و ددمی بلند کشغیج
 . دستمال گرفتم و انگشتم رو پاك کردمهی

 .خوشت اومد _: در گوشم گفت فرهود
 . نزدمیرف بهش کردم و حیاخم
 !گهیاه قهر نکن د _
 .نوموخوام قهلم_
 .مامان خانم لوس _

 . ندادم و به اطراف چشم دوختمجوابشو
 خوشحال مونی هستن که با خوشحالي های از خودمون بازم کسریچقدر خوب بود که به غ.  دنیخندی شاد بودن و مهمه
 .بشن

 .می تا شام بخورمی رفتي اگهی شام به سالن ديبرا
  بشقاهی من و فرهود تو يچندشا غذا. می و نشستمی عروس دوماد رفتگاهی جاتو
 
 .دادی آزار دادنم انجام مي ها بدم براي من از سوسول بازدونستیفرهود خوب م. ختنی به درخواست فرهود رب
 ! مشغول خوردن غذا به دست فرهود شدمدمی کشیپوف

 .ي و ضعف کردي خسته شدیامروز کل! بخور خانمم!  جونميا _:فرهود
 . دمی کشي دوباره اپوف
 .می رفتمی که سفارش داده بودی عروسکی گفتن ها سراغ ککی ها و البته تبرهی تموم شدن شام مهمونا هدبعداز
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 خدمات در ي که براي و خدمتکار هامی رو بردکیباهم ک.  چاقورو در دست گرفت و منم دستم رو دستش گذاشتمفرهود
 ! کنني بندمی بردن تا تقسکیمراسم حضور داشتن ک

 
 

 . به سرعت تموم شدمراسم
 شهی زود تموم ميبری لذت می خوش زندگي از لحظه هاي داری بخدا وقتگنی مراست

 
 .می نشستنی گذشته و االن همه دور سفره هفت سمونی هفته از مراسم عروسهی

 !یمی عظيو آقامامان بابام ) ندالری سیننه ناتن( از همه بابا جون و نجمه جان منظورم
 .دادی چشماشون خالفشو نشون می ولزدنی نمی پنج نفر حرفهر

 .کردی و اخم منداختی به نجمه نگاه مبابام
 . نجمه پوزخند رو صورتش بودیول

 . و الم تا کام حرف نزده بوددهی رنگش پری اون زن از اول مهموندنی با دمامانم
 . قفل شدیمی در نگاه عظنگاهم

 . به روش زدمي استرس نگام کرد و بزور لبخندپر
 . یچه سکوت:  در گوشم گفتفرهود

 هست يزی چهی یعنی نی و اکننیهمشون به هم نگاه م! ینیبیم _: در گوشش گفتمواشی از خودش دی سمتشو به تقلبرگشت
 . پنهان کردنش دارنی سعی ولدوننیهر پنج نفرشون م

 .  نزدی و حرفدی کشی لب آهری زفرهود
 . لب تکرار کنمری بهش بندازم و زی باعث شد نگاه کوتاهونیزی تلويصدا

   مقلّب القلوبِ و األبصاریا
 " قلب ها و چشم هاي دگرگون کننده يا"
.  
 
  مدبرَ اللیلِ و النَّهاریا
 " روزها و شبهاي کننده می گرداننده و تنظيا"
 
. 

  محوِّلَ الحولِ و األحوالیا
 "عتی حال انسان و طبي دهنده ریی تغيا"
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. 

  حالَنا إلى أحسنِ الحالحوِّل
 " حال دگرگون فرمانیحال ما را به بهتر"
 
 .   شدلی سال تحوندهی گوکی و تبرونیزی تلوکی شليصدا 

 . بگم  از جام بلند شدم سمتشون رفتمکی به مامان بابا تبردی عنکهی ايبرا
 .فتم گکی و بهش تبردمی گونه مامانم بوسآروم
 دادن خالص يدی از عگهیباباخان فکر نکن چون شوهر کردم د _: روبه بابا گفتم ی گفتن به همه به شوخکی از تبربعد
 ...تازه.  هايشد

 . حرف نصفه موندنی بلند شد بغلم کردم وبخاطر هممامان
 ؟ی ؟ خوبیمامان _:دمی پرسی بهت منم بغلش کردم و با نگرانبا
 !  تو نهیول. من خوبم دخترم _: لرزونش نوازشم کرد و گفتيمنو خودشو ازم جدا کرد و با دست ها 

 ؟یگی می چيمامان دار _: نگاهش کردم گنگ
 

 !جونت در خطره. قربونت بشم، مامان فدات بشه _:مامان
 .... براتشتری بیبمون هر لحظه نجای خونمون ، امی با برایدختر گلم  ب _: تعجب نگاهش کردم و ادامه دادبا

 ، من نی شده که شما انقدر نگرانی چدونمی نمییزن دا _: سمتمون اومد و دستش دور کمرم حلقه کرد، گفتی عصبانفرهود
 .نی غزل رو ببرزارمینم

 . مامان چش شدهنمی لحظه صب کن ببهیفرهود جان ،  _: به مامان نگاه کردم و گفتمنگران
 بزار دخترم رو با کنمی ، التماست مکنمیآقا فرهود خواهش م _:کرد به زجه زدن و التماس کردن افتاد و شروع نی رو زممامان

 .کنمی خواهش منهیبی صدمه منجایاون حتما ا. خودم ببرم
 . شده بودمرهی به مامان خادی زی تعجب و نگرانبا

  حالت خوبه؟ییزن دا _: بلندش کردنی نشست و سمت مامان رفت و از زمنیی پای با نگرانفرهود
 از يچکاری تو خطره و هدونمی و منمیبی وضع منی دخترم تو ای وقتستمینه خوب ن _: به نشونه نه تکون دادي سرمامان

 .شهی حالم بد مادیدستم برنم
 !ی نگرانمنقدری که تو اشدهیمامان خب بگو چ _

 .اون زن _: به صورت خونسرد نجمه کرد و گفتی نگاهمامان
 اون زن ي پشت داستان پنهان شده پادونستمی من اصن تعجب نکردم چون خوب می نجمه برگشت ول با تعجب سمتفرهود

 !ونهیدر م
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 ه؟ی قاتل مادرت کی بدونیخواستی تو منمیبب _: رو به فرهود کرد و گفتمامان
 . نزدی به دهن باز نگاهش کرد و حرففرهود
 . و زنده شهرهی مادرت روز ده هزار بار بمالی زن باعث شد سهنیا _: انگشت اشاره اش سمت نجمه برد و گفتمامان

 .نیبسه نسر _: صداش بلند شد وگفتبابا
 !هی کنای همه ای دخترم رو خراب کرده بودنه باعث بانی که زندگيبزار مرد! ستینه بس ن _:مامان
 یمشکل. نی بکنن،ی فرهود پسر دوستم  خراب کنشی منو پنیخوای اگه مستی نیباشه مشکل _: از جاش بلند شد و گفتنجمه

 ....  که اگه بگمدونمی مزای چیلیمنم خ. ستین
 که بخاطر فاش شدنش شرمنده می نکردي دوما ماها کاري منو خانم جون، اوال که خودت خودتو خراب کردنیبب _:مامان

 .مینگران باش
 ! که من کردم مگه نهیی ، مهم فقط کار هاستیون مهم ن با من اصن براتنی کرديکار! بله _: زده و گفتي پوزخندنجمه

 . زد بهش زدی چشمکبعد
 ! فرهود باعث شد جو ساکت درست بشهادی فريصدا

 .نیبه نفع همتونه که کل ماجرا رو بهم بگ _: بار باال آورد گفتدی انگشتشو تهدفرهود
 .گمی بهت مویباشه من همه چ _: تکون داد و گفت ي سرمامان
 . روشن کردمیواشکی رو می رفت و ضبط صوت گوشمی سمت گوشدستم

 که به نجمه دختر سر کارگر عمارت فرجام داشت ییجوون تر بود بخاطر حس ها)  غزليبابا( تیی دایاون موقع ها وقت _
 .  دوستش آقا فرزامدنی اومده داوردی و بهونه منهی خانم رو ببنی تا انجای امومدیهمش م

 !نهی اشک شو نبی و بابا جون چشماشو بسته بود تا کسنییا سرش انداخت پبابا
 رو مجبور کرد باهم ازدواج تیی شد منو و داتیی دای رابطه پنهوننی اي متوجه یپدر بزرگت وقت  _: گفتی به سختمامان

 نجمه رو فراموش کرد تیینقشه پدر بزرگت خوب انجام شد و دا!  نجمه رو فراموش کنهتیی نشه و بلکه دايزی تا آبرو رمیکن
 . دوست داشتشونی بار اوانهی بود و دیمی عظيمادرت با نامزد آقا الیاون زمان سه.  بشهکی کرد بهم نزدیو سع

 کردی نگاه منی زمنشی و نگاه غمگی که با شرمندگیمی عظي نا باور برگشت به آقافرهود
 
 .  شدریخ

 .روز نامزد و عشق مادرش بوده باشه انقدر بهش اعتماد داشت ي که مردشدی باورش نمانگار
 

 در حق مادرت که به خودش دوستش ستادهی که االن رو به روم وای زننیا _: به نجمه انداخت و گفتی نگاه پر نفرتمامان
 . کارو انجام دادنی ترفیبوده کث

 _: و ادامه داددی کشیآه
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 فرزام دونستی خانمم چون منی دخترش گذاشته بود، اي اموال شو براشتری مساعد بود و پدر بزرگت بيمادرت دختر تا تغار 
 رو یمی عظي کرد که آقاقی داره و چشمش دنبال ارث مادرت بود فرزام خان تشوالی به سهيدی عالقه شدیخان از بچگ

 کردن، کاریبماند حاال چ.  انجام دادنکاروی نحو احسن انی و به بهتررد نکي خراب کنه و آقا فرزامم نامردالی پدر سهشیپ
 باردار بود اونو به عقد یمی عظي از آقاالی که سهی پاك کرد درحالالی سهی از زندگشهی همي رو برایمی عظيپدربزرگت آقا

 شد ، و می تقسی مشکلچی هی باثری انجام شد و ارث و می با خوبی پدر بزرگت  فوت کرد همه چیوقت.فرزام فرجام در آوردن
 لشی رغم می داشت علالی که به سهيآقا فرزام بخاطر عالقه ا.  بودتی ناپدردی ببخشیعنیثروت مادرت تو دست پدرت بود 

 .تو رو قبول کرد و بزرگت کرد
 .  عمارت حبسش کردنهیهم عشقشو ازش گرفتن هم به اجبار تو .  ضرر و کردنیشتری بي بازنی تو االی سهچارهیب

 نی سخت بود اکردمی درکش مشدی اصن باورش نمکرد،ی نشست مهبوت نگاه منی دست و پاهاش شل شده بود رو زمفرهود
 ! رو بشنوهزایچ

 . ي تو بزرگتر شده بودنکهیگذشت و گذشت تا ا _: ادامه داد ی رحمی با بمامان
 کرد و بود ی سخت تو عمارت زندونهالی فرزام خان سی ولرهی رو بگالی داشت طالق سهی سعمانی ها فاش شد ، پقتی حقو

 .  از عمارترونی بادی بدادیاجازه نم
 وداع ی دار فاني نقشه چجورنی با انجام شدن ادونستی می چالیسه.  رو نجات بدنهالی تا سدنی نقشه فرار کشنکهی اتا
 ره؟ی و مگهیم

 .گمی کشته شد؟ باشه بهت مي مادرت چجوری بدونییخوایم _: فرهود نشست و گفتي رو به رومامان
 رو از عمارت الی داشت سهی سعتیی دایوقت! تیپدرت نه نا پدر.  پدرت کشته شديمادرت با دستا _: تمام گفتی رحمی ببا

 . کشته شدتیمادرت به دست ناپدر...  کردکی مانع شدنش بهش شلي بده فرزام برايفرار
 

 دیع. می آوردینیریبراتون ش! به به همه ام که هستن _: شکسته شدری شاد اميکه با صدا.  شده بود جادی اینی سنگسکوت
 . مباركیهمگ

 بابا نا ن؟ی باشه چرا همه ساکتریخ _: گفتری ساکتمون با تعجب نگامون کردن که امي گرفته و لب هاي چهره دنی دبا
 . هادهی عیسالمت

 
 . بابا جون مهبوت نگاهش شددنی بزنه با دی تا خواست حرفترگل

 . افتادنی شل شد و رو زمپاهاش
 .هوی ؟ چت شد زمیترگل؟ عز _: سمت ترگل رفت و صداش زدی با نگرانریام

 .. ، اون اون مردریام _: گفت ی حالی انداخت و با بری خودشو تو بغل امترگل
 ؟ی چشونیا _: تعجب گفتبا
 .خودشه! اون بابامه _
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 .دیباری میبابا جون از صورتش شرمندگ.  نگاه نا باور به صورت فرزام فرجام کردن همه
 ! بگو تروخدا! بگو بابام زندس!  اون بابامهنمی تروخدا بگو که خواب نمبریام _: با لرزش صداش گفتترگل

 .زمیآروم باش عز _: ترگل کرد و گفتي دستش تو موهاریام
 . شدهوشی بود بری که تو بغل امي نزد و همونجوری حرفترگل

 ! رفترونی بلندش کرد  از عمارت بنی از زمدی ازش نشنی جوابی صداش زد و وقتی با نگرانریام
 .می به بابا جون چشم دوخته بودهمه

 ماها ی ها؟ تو با زندگی هستیتو ک _: به بابا جون حمله کرد با ودست هاش گلوشو فشرد و گفتی حرکت ناگهانهی تو فرهود
 منو از داشتن ؛ي دارگهیر د دختهی خوار ها خاك ، ری زي فرستادی دوسش داشتیلی مادرمو که به قول خودت خ؟ي کردکاریچ
 ی چون اگه داشتینه نداشت! ی ها؟ تو واقعا دوسش داشتی به چه جرميد آرامش بخش محروم کری خانواده خوب زندگهی

بابا و ! يکردی نمنکاروی باهام ایدونستی منو واقعا پسر خودت میاگه خانواده دوس داشت! يکردی نممیتیمنو ! شیکشتینم
 . سمت فرهود رفتن اون از باباجون جدا کردنیمیعظ

 سال با نفرت و 10 کردم، من نکارویببخش منو ، غلط کردم باهاتون ا!  جونییدا _:  خودش انداخت بغل بابام و گفتفرهود
 . ببخشییطعم انتقام بزرگ شدم، منو ببخش دا

 ! آروم باشدمی پسرم بخشدمیبخش _: سفت فرهود در آغوشش فشرد و گفتبابا
 تونمی نمیی داتونمینم _

 بارم کن ، اصال منو ی خواستی بدم بعد هرچحیفرهود پسرم بزار برات توض _: کرد و گفتتی رو جلو هداچریلی جون وبابا
 .بنداز زندان فقط بزار حرف بزنم

 .دمی الزم بود شنی نمونده هر چی حرفگهید _: کرد و جواب دادي نگاه سردفرهود
 ؟ی ترگل بدونیعنی از خواهرت يزی چییخواینم _:ت  و گفدی کشی جون آهبابا

 که بخاطر نبود توئه خائن ي دختر،ي که به اونم نارو زدیخواهر؟ اون فقط دختر توئه، همون _: زد و گفتي پوزخندفرهود
 .کردی می که ازش سهم داشت کلفتي و تو خونه ادیزجر کش

 . و سمت اتاقش رفتنیی سرشو انداخت پای جون با شرمندگبابا
 .می که همه سمتش برگشتدی کشیغی جمامان

 . فرار کردستین!  ستین _
 .نجمه فرار کردم _: طرفش و گفتمی تعجب برگشتبا
 . بود و پا به فرار گذاشته بودشونی اشی داستان ها باعث باننی از نهادم گذشت ، اآه

 ! سمت اتاقمون رفتتی اهمی پوزخند زد و بفرهود
  دنبالخواستم
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 . برم که مامان جلومو گرفتش
 . با تفنگ تو دستش برگشتری با تاخفرهود

 ؟یکنی مکاری چيفرهود؟ دار _: جلو رفتم گفتمی نگرانبا
 .کنمی آدم حروم زاده رو نابود مهی فقط دارم کنم،ی نمیکار خاص _:دی تلخ خندفرهود

 . نگاهش کردمجیگ
 .  دوستت داشتمشهی که باهات کردم ببخش ، من همیی کار هايغزل ، منو برا _: سرش برد و گفتکی باال نزدتنفگ
نزار بچه اتم با ! یتو چند سال حسرت پدر و مادر داشت.  با منو بچه ات نکن نکاروینه فرهود ا _: و هق هق گفتمدی ترکبغضم

 !حسرت بزرگ بشه
 !يزاری بچم کم نميمطمئنم تو برا_
 . نشدميزی متوجه چگهیو د.  افتادمنی و رو زمدمی بلند کشغیج

 .  فرهود
 .  غلط کردمزم،یغزل تروخدا بلند شو عز_: از دستم انداختم و سمت غزل رفتم و تو بغلم گرفتماسلحه

 .  گذاشتمشنی رفتم تو ماشرونی از عمارت بیی و زن دایی به داتی اهمی  بلندش کردم و بنی روز زماز
 ای که هنوز بدني خودمو بکشم و اصن به غزل و بچه اخواستمی مي فکری از رو بنی همي بود برای برام روز سختامروز

 . بود فکر نکرده بودمومدهین
 . رسوندممارستانی دادم و خودمونو به بشی سرعت افزابه

 . موهام بردمي نشسته بودمو دستام الی رو بخش اورژانس فرستادن و خودم کالفه رو صندلغزل
 !  حالش بد شده بچه حساس شدهادیبخاطر استرس ز _:بع بعد دکترش اومد گفت رهی حدود

 .ادی به هوش مگهی دقهی تا چند دقنینگران نباش! میبهش سرم زد_: و دکتر اضافه کرددی کشیآه
 .  کردمي سر سرتشکر

 کنارم نشست و ری زد و امید تلخ لبخنری امدنی که رو شونه ام  شد سرمو باال آوردم با دی فرو رفتم که با دستیقی فکر عمبه
  ؟شدهیداداش چ _:گفت

 ای به دني خودمو بکشم و بچه خواستمیانقدر خرابم که م! ستیحالم اصن خوب ن!  نپرسرینپرس ام _: گفتمدمی کشیآه
 .. کنممیتی ام رو ومدهین

 . نگفتميزی و چدمی برگشتم و نگاهش کردم تعجب رو تو چشماش دزنهی نمی حرفدمی دیوقت
 .نیی و سرمو انداختم پادمی دوباره کشآه
 

 .  باعث شد کالفه سرمو باال ببرمي مرديصدا
 .  دادن بدم بهتونی خانمنوی ادیببخش _: گفتمردك

 . حرف ازش گرفتمی به کاغذ تو دستش کردم و بینگاه
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 . کرد و مرد رفتي از مرد تشکرریام
 .  نامه ارو باز کردمي کنجکاوبا
 . نامه از طرف نجمه اسنی خط شو خوندم متوجه شدم اهی

 .سالم فرهود _: بودنوشته
 .  نشوندماهی که تو رو مادرت و به خاك سمی همونمن

 . بود با زندان رفتنمي موندنم مساودونستمی چون مرونی ندونستم و اومدم بزی تو اون خونه جاموندن
 که سالها اونو پدر ی بدوني درباره مردوی همه چخواستمیفقط م.  بهت ثابت کنممی ایی که پرورستی ننی نامه االن الیدل

 !ی بدونیدونستیخودت م
 ! با اون ازش جدا بشهی بعد از ده پونزده سال زندگستی نونهی مسلما دمادرت

 دهی خوابیابونین خ زهیفرزام با ! انتیآره خ!  قصد طالق گرفتن رو گرفتدی فرزام شنانتی خهی مادرت قضی وقتنهی اقتشیحق
 .  از فرزام پول گرفتیزنه کل!  اش شده بود ترگل جهیبود و نت

 نکارویمنم ا!  به قاتل بودنش شک نکنهی کنم که کسي بسترشگاهی مادرت کشته شد فرزام ازم خواست اون تو آسایوقت
 .کردم

 با دی باگفتمی مشهیمن هم. رمی که با من کرد انتقام بگي بخاطر کارمانی کردم تا از پتی انتقام خودم تو رو با نفرت تربيبرا
 رفته خارج لی تحصي نود متوجه شدم اون دختر براقهی بود، دقرشدهی دیلی اون موقع خی ولی کننکارویعسل خواهر بزرگش ا

 اصن ی ول بخورهمانی ضربه رو پنی عسل غزل بدزدن تا بدتريبه نوچه ات گفتم جا.   در دسترس بودکشیو فقط دختر کوچ
 ...  توکردمیفکر نم

 .کنمی و االن بعد از سالها احساس آرامش مستمی نمونی کردم پشیی بگم من اصن از کار هاخواستمیم. میبگذر
 .  نامه اشو نخوندم و برگه ارو تو دستم مچاله کردمهی بقگهید
 . سطل آشغال انداختمتو
   نوشته بود؟ی بود داداش؟ چینامه از ک _: ریام

 ستیمهم ن _: کردم و گفتمیاخم
 . که غزل توش بودی از طرفش باشم رفتم تو اتاقی منتظر حرفنکهی بدون او

 .  اتاق شدمداخل
 حالت خوبه؟ _: نگام کرد و گفتی با نگراندنمی پلک هاشو آروم از هم باز کرد و با دغزل

 . که زنده امینیبیم _: زدم و گفتميپوزخند
 ؟ها؟ی باهام بکننکاروی ایخواستی ، چرا مکشمتین مم _: زد تو گوشم و گفتدونهی

 . لحظه نتونستم خودمو کنترل کنمهیببخش غزل _
 .کردمی داشتم سکته مشعوریب! يغلط کرد_
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 .دمی خطب انجام نمنی اگهی گلم، ددیببخش _: کوتاه و نرم رو موهاش کاشتمي بوسه هادمی حرف در آغوش کشیب
 . بودمدهی چقدر ترسیدونینم _: بغلم کرد و با بغض گفتاونم

 . که بهت دادميبعد از اون همه آزار! يشدی خوشحال مدیچرا ؟ تو با _: زدم و گفتميپوزخند
 .نه فرهود من دوستت دارم _
 . شنومی جمله از زبونت منی باره که انی اولنیا... نیا _: نگاهش کردمرتی اومدم و با حرونی آغوشش باز
 وقت چی که نتونم هدمی ترسیکشتی خودتو می داشتی وقتی بهت بگم، ولنوی اي چجوردونستمی نمدمی فهمیآره چون وقت _

 . ابراز احساساتمي بشه براری دترسمی مشتریاالن هر لحظه ب.  که دوسش دارم بگم که عاشقشم يبه مرد
 ... داشتمی زنده بودن ولي مثل غزل داشتم برایلیمن دل!  رو لبم اومدي آرامش لبخندبا
  که قصد داشت زنداني عمرتو با مردهی بقيحاضر _: پاش نشستم و گفتمری زدمی کشیآه
 

 ؟ی باشه تا همسرت بگذرونبانت
 .بله _: کرد و گفتي اخنده

 . جانم بلند شدماز
 .ی که زندانبانش تو باششوم،ی  می زندانریاس _: ام نوازش کرد و گفتگونه

 .دمشی و آروم بوسدمیدر آغوش کش.  رو صورتم نقش بست ی پهنلبخند
 
 )1395/5/9( انیپا
 
   باشه، عاشق با زندانبان فرق دارهادمونی

 .... عاشقانه به معشوق هم حق انتخاب داددی بایگاه
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