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  eshghindivanegiehjazab@                       ا:    کانال تلگرام م         

 

Never give up on something that you can not go a day without 

thinking about. 

 

 .یبگذرون یتونینم بهش کردن فکر بدون رو روز کی که نشو یزیچ الیخیب هرگز
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 :مقدمه

 

 ، امشب ریبگ آغوشم در

 ... زانمیگر ، ایدن از من

 ؛ هاش آدم و ایدن از من

 ؛ تو نگاه   و عشق جز به

 ! دانم یم نه ، خواهم یم نه

 کن پنهان ، شیخو در مرا

 ! ستین یقشنگ ی  جا ، نیزم

  ، ایدن از دمیترس!  نیبب

 ... هراسانم و جیگ!  نیبب

 ! مطلق ت  یامن یا تو

 ! من جان   آرام   یا تو

 کن حفاظت من از ایب

 ... گرگانم جمع   ان  یم

 

 طوفان_انیصراف_نرگس#
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 عشق این دیوانگیه جذاب       

 

 امیز به قلم نویسنده ی جوان: زهرا قلنده روایتی از عشقی جنون

 

 تقدیم به عشق کوچولوم: نیکا              
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 ::::::::::::::رسا

 بلند صداشو رهااااا؟: زدم داد... اومد سالن از دیام یصدا که بودم کرده لش تخت رو

 !کن

 :خوندن به کردم شروع همراهش و

 رفتم اگه مونمیپش…  رفتم برم خواستمینم

 رفتم سر تو عشق از من…  عشقت از رمیمیم دارم

 کردم بد تو احساس به…  برگردم که تونمینم

 کردم رد و بود قرمز که…  اومد شیپ یچ دمینفهم

 خانوما؟ خانوم سالم: دادم جواب عیسر که خورد زنگ میگوش

 ؟ییکجا. زمیعز سالم: دیچیپ یگوش تو انایک ناز از پر یصدا

 ؟یچ تو. خونم_

 . اوردمین نیماش دنبالم؟ یایب شهیم. اومدم داشتم یکار هی دانشگاه_

 ! فراز ی خونه میبر دیبا گهید دوساعت یکی انایک_

 !دکتر یاقا گهید بشم اماده برم زود که برسون منو ایب خب_

 .اومدم بمون! لوس دختر خب یلیخ_

 ! رسا عاشقتممممم_

 چیسو و دمیپوش روش یشمی شرت یت هی. نبود بد گرمکنم. شدم بلند و کردم قطع تماسو

  کجا؟ باز: سمتم برگشت ونیتلوز جلو بود داده لم که رها. رونیب زدم دست به

 .دارم کار رونیب رمیم ؟یفضول_

 اخه؟ لباسا نیا با_

 .ادیم بهش بپوشه هم یگون که پهیخوشت اونقد داداشت_

 بخواد اون نکهیا از قبل. سمتش کردم پرت و برداشتم اوپن رو از بیس دونه هی که دیخند

 ....رونیب زدم کنه یکار

 !شدمیم اماده امشب یمهمون برا گشتمیبرم زود دیبا و بود عصر 5 ساعت

 و انداختم خودم به ینگاه نیماش ی نهیا از! کردم حرکت و شدم میمشک یمازارات سوار

 ها بچه نظر از که کنمیم کارارو نیهم.... زدم جذابم ی چهره به یمغرور لبخند
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 هم دخترام دوست خصوص به و هیبق راست و چپ یکردنا فیتعر البته! گهید فتمیخودش

 !ستین ریتاث یب

 ساعت هم حاال و بود زییپا اول یروزا.... شدیم رمید داشت انداخت ساعت به ینگاه

 !بود یعیطب مزخرف کیتراف نیا پس! ها مدرسه یلیتعط

 !جلوم انداخت خودشو دختره هی هوی که یفرع تو دمیچیپ سرعت با شد باز یکم که راه

 

 .... ستادیا نیماش یشانس خوش کمال در و ترمز رو گذاشتم پامو وحشت با

 ناز یلیخ چهرشو که یچتر یموها و گونه بچه العاده فوق سیف با یا مدرسه دختر هی

 ! بود کرده

 وونه؟ید یکنیم کاریچ: بردم رونیب پنجره از سرمو تیعصبان با که نیزم رو شد خم

 !رمیبگ رتیز بود کینزد

 یشیپ یداشت: گفت جانب به حق و شد بلند بود بغلش پشمالو یکوچولو گربه که یحال در

 !اخه یکشتیم رو کوچولو

 ....چارهیب داره کم! هیک گهید نیا.... خدا یوا

 ! شده رمید من کنار برو زود. نداره دهیفا تو با کردن بحث_

 القوزی ی پسره: گفت یلب ریز شدیم رد داشت که یحال در و کرد نازک یچشم پشت

 ! چارهیب

 یا کهیت عجب وگرنه بود بچه یادیز که فیح. نداشتم کل کل فرصت اما گرفت خندم

 !بود

 گهید دوتا یکی و دومون هر. کردم سوار دانشگاه در جلو رو انایک و گرفتم نویماش گاز

 ! یپرستار پمونیاک از گهید یتا چند و میخوندیم یپزشک ها بچه از

 .بود شده تنگ برات دلم چقد! زممممیعز سالم: بغلم دیپر شدن سوار محض به

 . یخانوم منم: دمشیبوس و کردم بغلش

 ینجوریا وقت هر! رسا یشد جذاب چقد لباسا نیا با: دیکش شمیر و صورتم رو دستشو

 .وفتمیم هامون رابطه و خوابت اتاق ادی فقط نمتیبیم

 .... هوا رفت غشیج که گرفتم نشیس از یگاز لباس رو از خنده با

 !زمیعز یداشت دوس که تو: افتادم راه
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 رساااااا؟. دارم دوس االنم نیهم_

 . میریم اخرشب. کنسله امشب یمهمون خونه میبر االن. انایک شهینم_

 !رسا خوامیم رو تو. خوامینم یمهمون اصن: برگردوند رو قهر حالت به

 ! طاقت یب ی بچه اخرشب_

 !بخرم دیبا حتما امروز. کردم تموم قرص من.... ییییییراست. خب یلیخ_

 !بشم بابا ها حاال حاال ندارم دوس. بخر حتما امشب واسه یول. ندارم وقت که االن_

 .یعال! 22 منم سالته 27 تو. هیخوب موقع یلیخ: گرفت بازوم از یشگونین

  ها؟ شهیم تیزیچ هی امروز اناااااا؟یک_

 با ساله 3 ما! یخواستگار یایب باالخره تو که باشه یراه تنها دیشا کنم؟ کاریچ خب_

 !ستمین دختر گهید من گذشته اون از و دنیفهم همه گهید. رسا میهم

 

 خودم بشه وقتش وقت هر. حرفا نیا از متنفرم که یدونیم خودت ؟یند ادامه گهید شهیم_

 !نکن عجله پس. گمیم بهت

 !نگفت یزیچ گهید و داد تکون مثبت عالمت به سرشو

 !دنبالت امیم 8 که باش اماده و کن استراحت کمی: ستادمیا خونشون جلو

 !امیب ایدن با قراره. زمیعز یمرس_

 .نمتیبیم پس. خب یلیخ_

 ....افتادم راه دوباره یخدافظ بعده. شد ادهیپ و دمیبوس همو

 هم ینجات راه و بودم لجن تو خرخره تا ....زدیم بهم حالمو داشت یزندگ نیا گهید

 ! نداشتم

 

 :::::::::::::::یملود

 ادیم فربد گهید ساعت مین. مرگت خبر گهید پاشو: گفت و کرد حوالم یلگد مینس

 !دنبالمون

 ا؟یمهمون نیا به چه رو تو و من اخه. ندارم یمهمون ی حوصله ام؟ین من شهیم مینس_

 !یا مدرسه بچه تا دو هم تو و من! مهندس دکتر و بزرگ ادم همشون
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 تا ببره خودش با خوادیم منو اشونیمهمون تمام بعد به نیا از گفته فربد. نزن مفت حرف_

 .نده ریگ بهش یکس گهید

 ام؟یب چرا گهید من. اوهععه_

 دیشا پاشو. گرفتم مامانت از که اجازتم. گهید پاشو. رمینم ییجا تو بدون من چون_

 نیا اگه عمرا گندت اخالق نیا با چند هر. شد عاشقت و یکی ی کله پس زد خدا امشب

 ! وفتهیب اتفاق

 .دراد چشات بزنم یپیت هی بزار حاال: شدم بلند و سمتش کردم پرت تختمو کوسن

 !یبزن رو رسا مخ امشب یتونیم نمیبب. جوووون_

 ه؟؟یخر چه گهید رسا_

 . رهیگیم تخخصشو داره. استیکلیه اون از و سالشه 27. پشونهیاک ادم نیتر جذاب_

 کنم؟ کاریچ یگیم. درک به_

 !داره دختر دوس تو و من سر یموها اندازه. بابا ریبم_

 .هرزه ی پسره. اه اه_

 !بود عادتمون یباز خل! خنده ریز میزد هم با همزمان

 هی. گذاشتم ازاد شهیهم مثل موهامم و کردم تنم ساده نسبتا و دیسف ی دکولته رهنیپ هی

 خوبه؟. امادم من: گفتم مینس به رو و دادم انجام هم میمال شیارا

 .خنده ریز زد هوی و کرد نگاهم نیتحس با خورده هی

 

 شدم؟ بد ؟یخندیم یچ به. زهرمار_

 .بخدا هیعال! نه نه_

 گه؟ید چته پس_

 !یملود اخه یفیظر یلیخ_

 داره؟ خنده نیا وا؟_

 .رهیگیم خندم کنمیم تصور هم کنار رو رسا و تو یوقت خب_

 ....خنده ریز زد باز و
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 ادیب بگو چلت و خل عشق اون به بزن زنگ پاشو! یعوض ی مزه یب.... دررررد_

 !گهید دنبالمون

 . میافتاد راه و دنبالمون اومد زود یلیخ فربد. نییپا میرفت و میدیپوش یروسر و پالتو

 ن؟یبرج چندم ی طبقه: کرد نگاه منو نیماش نهیا از فربد

 چطور؟. 16_

 هی خودش خونه. یخانوادگ البته! کنهیم یزندگ ساختمون نیهم تو منم دوست! یچیه_

 !گستید یجا

 کدومش؟: گفت تعجب با مینس

 .ننیشیم 17 ی طبقه اونا! رسا_

 !میشد هم هیهمسا ایب.... میگرفت رو خندمون جلو زور به مینس منو

 تا بود یدورهم هی هیشب شتریب.... نبود کردمیم فکر که یاونجور یچیه میدیرس یوقت

 ! یمهمون

 و میکرد سالم. میبود تر بچه همه از مینس و من حدسم طبق که پسر و دختر ها دوازده ده

 همسن! گفت امد خوش بهمون و اومد بود فراز اسم به پیخوشت بلند قد پسر هی که زبانیم

 ....برخورد خوش یلیخ و بود فربد سال و

 گوش تو طنتیش با. میشد ملحق هیبق به و سالن تو میرفت لباسمون کردن عوض از بعد

 ما؟ ی هیهمسا نیا کو پس: گفتم مینس

 ! ومدهین هنوز: دیخند زیر

 نیا انایک: گفت داشت یجذاب یلیخ یاب یچشما که یخوشگل دختر به خطاب فراز

 !شد 9 گه؟ید ادیب خوادینم شوهرت

 تو!شهیم داشیپ گهید االن هم رسا: گفت ناز با اناستیک اسمش دمیفهم حاال که دختره

 !راهه

 زنشه؟: کردم نگاه مینس به تعجب با

 !همن مال نایا گنیم گهید همه و همن با ساله سه. بابا نه_

 !دختره هست خوشگلم چه: چرخوندم چشم

  شد؟ تیحسود_

 ...انگار شده باورت .گمشو_
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 ن؟؟یکنیم پچ پچ نیدار یچ دخترا؟_

 تویجون جون دوست بتیغ میدار: گفت فربد به رو مینس و میگرفت فاصله هم از مینس و من

 !میکنیم

 !گمیم بهش: کردم بغلش خنده با فربد

 

 !کنمیم باز من. رساعه: شد بلند شوق با انایک و زدن در که بود نگذشته یا قهید چند

 اوه.... تو اومد یورزشکار کلیه با جذاب و پیخوشت العاده فوق پسر هی شد باز در

 !جذابه چقد یلعنت نه؟یا رسا!! اوه

! رهیت نیج شلوار و رونیب بود انداخته هاشو عظله که بود دهیپوش یجذب یمشک رهنیپ

 !برام بود اشنا چقد... ومدیم بهش یلیخ که یشیر ته با مردونه کامال ی چهره

 ! نهیبش ادیب داد اجازه باالخره خانوم انایک کردن، بغل و بوس یکل بعده

... اها... بود اشنا برام بیعج. نشست انایک همراه یا نفره دو مبل رو و کرد سالم همه به

 و رهیبگ ریز خوشگلو یکوچولو گربه هی بود مونده کم عصر امروز! اومد ادمی... اها

 ....ندادم اجازه منم

 کاسه از چشاتو ادیم انایک بهش؟ یزد زل ینجوریا چرا: اومدم خودم به مینس شگونین با

 ! ارهیدرم

 ....دیخند یکل اونم و کردم فیتعر براش امروز یماجرا خنده با

 

 :::::::::::::::رسا

 ....فربد سمت رفتم و شدم بلند شد دوستاش سرگرم کمی که انایک

 !یانداخت راه خودت دنبال هم گهید یا مدرسه بچه هی مینس بر عالوه نمیبیم_

 اومدن به یچندان ی عالقه هم ما: کردم نگاهم اخم با بود نشسته مینس کنار که یدختر

 !باشه داشته تیجذاب یکس یبرا نکنم فکر رمردیپ تا چند یدورهم. مینداشت

... دمیخند اریاخت یب نباریا گرفتمیم موضع زود که شهیهم برعکس... بست دهنمو قشنگ

 !داره یزبون چه کوچولو عروسک نیا

 و بود تنش ییبایز دیسف لباس. میمال شیارا و گونه بچه ی چهره با ساله 16_15 دختر هی

 !بود یچتر هم موهاش
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 که ینوشت مشقاتو ؟ییعمو سالته چند: کردم نگاهش مینس و فربد یها خنده به توجه یب

  رمردا؟یپ یدورهم یاومد

 ....القوزی دهنتا؟ تو زنمیم: کرد نگاهم تیعصبان با

 تعجب با! خورد ذهنم تو یا جرقه هوی... بود اشنا برام کلمه نیا چقد! شد شتریب خندم

 نم؟یماش جلو یانداخت خودتو امرور که یستین یهمون تو نمیبب: کردم نگاهش

 !ستین بلد یرانندگ که یهست یفرهنگ یب همون هم تو! بله: کرد نازک یچشم پشت

 

 ؟یکن توجه من به کممی شهیم: بود ایدن.... برام اومد امیپ که بدم جوابشو اومدم

 !کنهیم نگاهم حسرت با دمید که کردم نگاهش

 !تراس تو ایب پرته حواسش انایک تا: نوشتم براش

 تراس هی رو راه اخر! اتاقا به یمنته یرو راه سمت رفتم و کردم یعذرخواه ها بچه از

 ! بود یمخف کامل ها بچه دید از که بود خوشگل و گنده

 رسا؟: اومد ایدن که بود دهینرس مهین به هنوز و اوردم در یگاریس

 ! زمیعز بغلم ایب: کردم باز براش اغوشمو و سمتش برگشتم

 !یلیخ. رسا یبد یلیخ: بغلم انداخت خودشو

 . زمیعز اروم! سسسیه: کردم بغلش و کردم له پام ریز گارمویس

 اصال چرا. ینبود هم انایک شیپ که دارم خبر. نمتیبب ایب کنمیم التماست دارم روزه دو_

 ؟یکنینم توجه بهم

 میبود رفته میبود شده اشنا هم با تازه که یا مطلقه زن با رو روز دو نیا... بستم چشمامو

 ! مطلق لجن شده میزندگ... خورهیم بهم خودم از داره حالم گهید که اخ! لواسون

  رون؟یب میبر فردا: کردم نوازش موهاشو

 ؟یچ امشب_

 !خونه ادیم انایک. متاسفم_

 نیبهتر رل   با خواستیم و داد شنهادیپ بهم اومد خودش یوقت.... نگفت یزیچ گهید

 خبر انایک منو ی رابطه از همه دونستیم! گهید بود کرده جاشو همه فکر باشه دوستش

 !باشه هیحاش تو دیبا باشه خواستیم اگه و دارن
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 ::::::::::::::یملود

. نکرد توجه کس چیه وسط نیا و سرش پشت بالفاصله هم دخترا از یکی رفت که رسا

 !خوردیم مشروب هم پشت داشت که احمق یانایک اون یحت

 دنبال برو: گفت من به اروم فربد که بخورن شام خواستنیم و بود گذشته یا قهید چند

 !ادیب بگو و کن داشیپ. رسا

 که رو راه اخر به... شدم بلند و کردم قبول رمیبگ مچشو نکهیا واسه خواسته خدا از منم

 !دیخندیم داشت هم رسا و دمیشن رو دختره همون ی خنده یصدا دمیرس

 !یالش یخائنا.... جفتشون سر تو خاک

 

 و بهم بودن دهیچسپ! یا صحنه چه! اوه اوه.... تو رفتم و کردم باز تراسو در مالحظه یب

 منکر... کردیم فیک داشت یحساب اونم و دختره نیسوت تو بود برده دستشو هم رسا

 ! کرده انتیخ قشیرف به! دختره سر تو خاک اما شدمینم رسا ی العاده فوق تیجذاب

 ندادن ادی بهت: گفت تشر با دید که و من دختره و من سمت برگشتن زده وحشت بدبختا

 ؟یبزن در یریم ییجا

 .بزنم حرف باهاش من تا برو تو. زمیعز اروم: کرد بغلش پشت از رسا

 جون انایک به! نباش نگران: کردم نگاه رسا به پوزخند با که گذشت کنارم از تیعصبان با

 بود مشکوک خورده هی و بخورن شام خواستنیم چون. دنبالت امیب گفت فربد. گمینم

 !هست اتیکار کثافت انیجر در کامال اون انگار! گهید

 . میبر ایب حاالم! کوچولو داره ربط خودش به یکس هر یزندگ: شد کینزد بهم

 ! یالش خائنه! چندشه تیزندگ چقد_

 

 :::::::::::::::رسا

 جرعت حاال تا یول دارن خبر من یزندگ از ایلیخ! داره یزبون عجب بچه وجب مین

 ....ینجوریا بخوان برسه چه گهید ارنیب روم به نداشتن

 مویزندگ کثافت که دارم خبر خودم! تو رفتم و کوبوندم وارید به یمحکم مشت یعصب

 و بودم معتاد واجور جور یها رابطه انواع به! اومد ینم بر دستم از یکار اما برداشته

 !نداشتم ترکشون یبرا یا زهیانگ چیه
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 و میخورد شام هم دور یهمگ .دادمیم حیترج رو ایالزان من و بود ایالزان و پاستا شام

 میعصب یزیچ هر از شتریب نیا و کردینم نگاهمم یحت دونستمینم اسمشم هنوز که یدختر

 خل منم اخه؟ کاریچ خواستمیم رو بچه دختر هی توجه. بود بیعج خودمم یبرا که کردیم

 . شدم

 اکثر و شد گذاشته یمیمال اهنگ. شدن روشن وارکوباید و شد خاموش چراغا شام از بعد

 . شدم ملحق بهشون و گرفتم رو انایک دست. وسط رفتن زوجا

.... اومد جوش به خونم! رقصهیم فراز داره دختره همون شدم متوجه که بود رقص وسط

  اخه؟ چه به من.... اومدم خودم به! دهنش تو بزنم خواستم و شد مشت دستم اریاخت یب

 تیمعصوم فقط دونمیم. رقصهیم بخواد دلش یک هر با ادب یب ی بچه دختر اون

 .نداره یا گهید لیدل وگرنه... بشه جلب بهش توجهم شده باعث چشماش
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 .... بود شمیپ صبح تا و خودم ی خونه میرفت انایک با اخرشب

 که میخوردیم صبحونه میداشت. چوندمیپیم رو انایک یجور هی دیبا و داشتم قرار ایدن با

 قبلش خواست ازش و کرد دعوتش داشتن یمهمون که شب یبرا و زد زنگ خواهرش

 ....نیا از نمیا! کمکش بره

 .رونیب میبر بعدشم خونه ادیب و رهیبگ ناهار ایدن شد قرار

 گروه تو بود کرده اد رو یکی مینس... کردم چک تلگراممو و دمیکش دراز تخت رو

 یه که شهینم ه؟یچ اسمش نمیبب دیبا... اوه! باشه دختره همون زنمیم حدس و مونیشخص

 ....کنم صداش دختره

... اسمش مخفف هم ای مستعارشه اسم نکهیا. بود نوشته MeLi شید یا و تلگرامش اسم

 و پا و دست از یهنر یعکسا هم دوتاش یکی و بود خودش چندتاش الشیپروفا!! اه

 ! دارن دخترا نیا هیعادت چه نیا... موهاش

! کنهیم چت گپ یدخترا از گهید یکی و مینس با داره دمید که شد نیانال لحظه همون

 نمیبیم: نوشت و زد یپلیر رو دختره یاما یپ از یکی فراز که کنار بزارم ویگوش خواستم

 ! ینشست دلم به بدبجور اما دمتید بار هی فقط نکهیا با. اومده هم پمونیاک یاییز دختر

 . نبود حرفا نیا اهل نکهیا کرده؟؟ باز زبون حاال تا یک از فراز! غلطا چه اوههه

 یمخ و بود هکر اصل در وگرنه یپزشک اومد خانوادش دیشد اصرار و خواست به فراز

 !خودش واسه بود

 

 ::::::::::::::یملود

 .خوشحالم شما با ییاشنا از منم. لطفتون از ممنون: کردم پیتا فراز یبرا خنده با

 رو ها نخاله یبعض که فیح یول نیدار یخوب پیاک: نوشتم یبدجنس با نهیانال رسا دمید

 !نیزد بهم ویچ همه نظم و خودتون نیب نیداد راه

 با فهمهیم رسا ه؟یچ حرفا نیا نکبت: بود نوشته.... مینس یو یپ رفتم خنده با و فرستادم

 !یخودش

 !بفهمه خوامیم منم .درک به_

 ! مدرسه میبر شو اماده. مشنگ خل_

 ! ک زوده_

 .بجنب! ازدههی ساعت_
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 .یاوک_

 

 دیبا. ستین نظرم مد یخاص شخص: نوشتم هیک منظورم دنیپرس که ها بچه واسه گپ تو

 !ها بچه فعال. مدرسه برم

 از پاتو. بچه باشه زدنت حرف به حواست: اومد واسم رسا از امیپ هی که شم اف خواستم

 !ینیبیم بد یکن تر دراز متیگل

 کنه؟یم کل کل داره یک با کرده فک. خنده ریز زدم یپوق

 !یشیم بالک بشه تکرار گهید بار هی من؟ هیو یپ یاومد یک ی اجازه با: نوشتم عیسر

 ! شد اف و نگفت یچیه که کرد کپ کنم فک چارهیب

 !مدرسه برم بپوشم لباس شدم بلند و نیزم گذاشتم ویگوش یزیر کرم از یراض

 گلوم تو بغض... بابام عکس به افتاد چشمم که رونیب بزنم برداشتم کولمو و شدم اماده

 !هیخال یلیخ جات! ییبابا شده تنگ واست دلم یلیخ: کردم بغلش و داشتم برش... نشست

 یریم یدار ؟یملود: زد صدام مامان که رونیب رفتم و دادم قورت یسخت به بغضمو

 مدرسه؟

 ؟یندار یکار. بله_

 .رسونمتیم خودم. بخور ناهار ایب_

 شما؟ نیکرد یاشپز باالخره شدیچ: اشپزخونه سمت رفتم لیم یب

 ستین ناهار وقت دونمیم بچه؟ ومدهین تو به یخوب: نشست و زیم رو گذاشت برنجو سید

 .میبخور هم با ایب. فتمیش اخرشب تا. مارستانیب برم دیبا منم اما

 و بود کرده درست پلو گویم... دمیچش دوباره دستپختشو مدتها بعده و نشستم اجبار به

 سکته که اوردینم سرش بال همه اون مامان کاش... بود بابا کاش! یعال شهیهم مثل

 حس و نداشتم کم یچیه بود بابام یوقت تا. دلمه رو اروم یزندگ هی حسرت! هه.... کنه

 پر برام شویخال یجا نتونست یچیه گهید رفت یوقت از اما دارم ازین مادر به کردمینم

 ! بود سرکار شهیهم که مامانم... کنه

 پس از کنن فکر هیبق نذاشتم.... بودم کرده عادت ییتنها به بابا رفتن از سال هی بعده

 بعده! نداشتم یا عالقه بهش خودمم البته که مامانم یایتوجه یب تمام با. امیبرنم خودم

 بازم اگه. حسابت به ختمیر انتویماه: گفت بشم ادهیپ خواستم یوقت و مدرسه رسوندم ناهار

 !بگو بهم یداشت الزم
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 خودش شیپ و کارتم به زنهیم ادیز مبلغ هی ماه هر.... شدم ادهیپ و کردم تشکر لب ریز

 !کنه کم وجدانش عذاب از خوادیم دیشا.... اورده جا به شویمادر ی فهیوظ کنهیم فکر

 

 . سالم: نشستم مینس کنار و شدم کالس وارد

 !یکرد رید. سالم_

 خبر؟ چه. اومدم و خوردم ناهار_

 !یپوکوند گپ تو که رو رسا. یسالمت_

 . دادم بهش شکن دندن جواب هی منم. بدونم خودمو حد گفت ید یپ اومد: دمیخند

 ! طرفه یک با بفهمه دیبا. ولیا_

 .خورهیم بهم ازش حالم. یعوض هیالش یلیخ. اهوم_

 .جذابه میلیخ یول_

 . ستین ادم یوقت دهیفا چه یول. اره اونکه_

 .کردیم نگات یجور هی شبید_

 .هم تو نگو چرت_

 .گرفتیم امارتو فربد از فراز.... الیخیب نویا حاال_

 ؟یجد_

 !یستین مسائل جور نیا و رابطه اهل تو گفته فربدم. اره_

 .ندارم حوصلشو کنه دکش بگو. فربد به ولیا_

 .یندازیم کل رسا با خوب یول_

 .ادیم خوشم دادنش حرص از بودنش یعوض تمام با: گرفت خندم

 

 :::::::::::::::رسا

 متوجه هم ها بچه که یحد به.... نبود مساعد چندان میروح حال و بود گذشته یروز چند

 و میزندگ از داره حالم بگم بهشون؟ بگم تونستمیم یچ. ازم خواستنیم لیدل و بودن شده

 خوره؟؟یم بهم هام رابطه انواع و دخترام دوس

 .... ونیقل و گاریس با بودم کرده خفه خودمو خونه قهوه میبود رفته بچه با شب
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  ؟یستین سرحال رسا؟ یخوب: شونم رو گذاشت دستشو فربد

 . خوبم_ 

 .معلومه اره_

 م؟ینس جونم: داد جواب و خورد زنگ شیگوش که بدم جوابشو خواستم

 برام یکار هی من ها بچه: گفت لحظه چند بعده که باشه راحت تا ها بچه سمت برگشتم

 .برم دیبا اومده شیپ

 .گهید برسون منم. اوردمین نیماش که من: کردم نگاهش

 .پاشو یاوک_

 ....رونیب میزد و میکرد یخدافظ ها بچه از

 

 ؟؟یبر یخوایم حاال کجا: میشد سوار

 .خونه برسونمشون برم. تولد جشن دوستاشون از یکی خونه رفتن یملود و مینس_

 ه؟یک یملود_

 .فراز ی خونه بود اومده شب اون که یاون! گهید دوستش همون_

 ه؟یملود اسمش. اها_

 .اره_

 ...خودش مثل... یخوشگل اسم چه... یملود... یملود... کردم تکرار ذهنم تو

 !نیا هیهمسا. خودتونه ساختمون همون تو خونشون یراست: اومدم خودم به فربد یصدا با

 !مونهیهمسا دراز زبون دختر نیا. جالبه: زدم لبخند اریاخت یب

 !ستنین که ما مثل. گهید بچست: دیخند

 بله؟: دادم جواب و دمیکش یقیعم نفس مهسا اسم دنید با و خورد زنگ میگوش

  ؟ییکجا هست معلوم. زمیعز سالم_

 مگه؟ چطور_

 .میبساز هم با رو یعال شب هی من؟ ی خونه یایب بود قرار امشب ستین ادتی_

 .الیخیب امشبو. مهسا ستمین راه به رو_
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 ....اخه_

 !یبا. گهید شب هی. نداره اخه_

 . کردم قطع و

 !یکن کات زنه نکهیا با نبود قرار مگه: گفت تعجب با فربد

 !شوهرش از گرفت طالق: زدم یپوزخند

 ؟یسادگ نیهم به. ایخدا اوه_

 .ساده نقدیهم_

 ؟یزد بهم رو یزندگ هی یکنینم گناه احساس_

 یمهمون بود اومده بودنش متاهل وجود با خودش دادم؟ شنهادیپ بهش رفتم من مگه من؟_

 باهاش اولش بار خودش خواست به یحت که شاهده خدا. بود کرده مست و یانچنان

 !عاشقمه کردیم ادعا و نشد کنم ول گهید بعدش و دمیخواب

 !یزنیم حرف زایچ نیا ی درباره راحت چقد... رسا اخ_

 یوقت خودش ی گفته به و بود کرده انتیخ شوهرم به بازم من از قبل اون فربد_

 !کردیم فکر طالق به و رهیبگ انتقام خواست نمیا کرد انتیخ بهش شوهرش

 

 لجن به رو رابطه هی دیبا چرا... شو جدا ازش یکنینم حال طرفت با اقا چرا؟ انتیخ_

 !یکن تمومش بعد و یبکشون

 .قایدق_

 ؟ینذاشت باهاش که یقرار و قول رسا؟_

 برسه چه ندارم انایک برا یا برنامه چیه من اخه؟ خرم مگه. ک معلومه هم؟ تو یا بچه_

 .خوادیم منو هم جوره همه و بودم نشیاول من که ییانایک... نیا به

 .بخدا داره گناه_

 .خورهیم بهم زار لجن نیا از داره حالم. ستین خودم دست. ندارم بهش یا عالقه چیه_

 !یزندگ سبک نیا از یشد خسته باالخره سال همه نیا بعده: زد یپوزخند

 با که یحال در یملود و مینس بعد نیم چند و ستادیا اپارتمان هی جلو که ندادم بهش یجواب

 گرفت گرم فربد با اشکار یلیخ یملود. شدن سوار و اومدن دنیخندیم و زدنیم حرف هم

 ... کرد سالم فقط و نکرد حساب ادم اصال منو و
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 دست و سر براش دخترا که یکس... ازادمهرم رسا من!! نداشتم رفتارا نیا به عادت

 .اوردیدرم منو لج غرورش با داشت بچه دختر نیا حاال. کشننیم

 یمهمون ی درباره داشتن.... برسونه رو یملود منو تا هیاله سمت افتاد راه اول فربد

 نیا اخرش! امشب ستنین ک ولکنم.... خدا یا.... خورد زنگ میگوش که زدنیم حرف

 بله؟: دادم جواب یسرد با.... بود یهد نوبت نباریا. شکونمیم مکارتویس

 ست؟ین ازت یخبر تو ییکجا.... زمیعز من؟ یرسا_

 ؟یداشت کارم_

 .بپرسم حالتو زدم زنگ نبودت که روز دو بعده تو؟ یسرد نقدیا چرا_

  خواستم؟ ازت من مگه_

 شده؟ چت تو رسا_

 ....بگو کارتو. ندارم حوصله_

 .زنمیم زنگ گهید وقت هی. الیخیب_

 . یاوک_

 ....کردم قطع

 به شدم رهیخ و نیماش در به دادم کهیت. نگفتم یزیچ یول شدم ها بچه سکوت متوجه

 ! رونیب

.... دختر نیا خوشگله چقد! کردم نگاهش بغل ی نهیا از.... یملود شیپ رفت حواسم

 !نکرده لمس رو لبا نیا یپسر چیه حاال تا بندمیم شرط.... شد قفل لباش رو نگاهم

 

 دایپ دست نخورده دست و بکر تن نیا به که باشم ینفر نیاول من خواست دلم لحظه هی

 !ندارم رو یزیچ نیهمچ اقتیل اصال دونستمیم و داشتم یخراب ی گذشته که یمن! کنهیم

 ! شق کله ی دختره. برگردوند روشو اخم با و شد رمیخ نگاه متوجه

 میافتاد راه و میکرد یخدافظ.... میشد ادهیپ یملود منو و ستادیا برج یورود در جلو فربد

 . دادم فشار براش رو 16 ی دکمه و میشد اسانسور سوار حرف یب!! ساختمون سمت

. شدم رهیخ بهش دوباره مهابا یب منم... نییپا انداخت سرشو و ستادیا اسانسور ی گوشه

 نگاه دشیکش و خوشگل یدستا به! داشت یفیظر یلیخ اندام و بود بلند نسبتا قدش

 ....و رمشونیبگ مردونم یدستا نیب داشتم دوس! دهیکش و فیظر... کردم
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 ! ک منو یخورد ؟یندار کنترل چشمات رو تو؟ یزیه نقدیا چرا ؟یدیند ادم ؟یهووو_

 ؟یمن با: کردم نگاهش تعجب با

 حرفو نیا یکس باره نیاول! نییپا انداختم سرمو شوکه.... نگفت یچیه و زد یپوزخند

 و نبودم یدختر چیه زدن دید اهل من یول لجنم یزندگ و امیکار کثافت تمام با زده؟ بهم

 خودشون دخترا گذشته اون از و بودم نکرده دایپ یجذاب زیچ حاال تا بود نیا لشمیدل

 . دادنیم پا بهم و سمتم ومدنیم

 زده؟ بهم حرفو نیا که کردم یاطیاحت یب نقدیا امشب یعنی

 که کرد نگاهم تعجب و اخم با... ستادمیا مقابلش که بشه ادهیپ خواست و ستادیا اسانسور

. ستین راه به رو حالم امشب! ستمین زیه تو ی گفته به و دارم نگاهمو کنترل من: گفتم

 تتیاذ اگه. ستین یاوک وقته چند طمیشرا. کنم کاریچ دیبا دونمینم و ختهیر بهم میزندگ

 ! خوامیم معذرت کردم

 بهم احمقانت یزندگ ؟یگیم من به چرا رو پرتا و چرت نیا: گفت تفاوت یب ی افهیق با

  اخه؟ چه من به خورده

 یچ نایا.... داشت حق! زدم یگند چه.... رفت و کرد عبور کنارم از خونسرد یلیخ و

  گفتم؟؟ من بود

 !دادم فشار رو 17 ی دکمه و دمیکوب اسانسور ی وارهید به تیعصبان از یمحکم مشت

 

 صدام بابا که اتاقم برم خواستم. بودن جمع سالن تو یهمگ.... تو رفتم و کردم باز درو

 . نیبش شمونیپ ایب ؟یبر یخوایم نییپا یانداخت سرتو باز کجا رسا؟: زد

 . سالم: نشستم رها کنار و رفتم.... کنم مخالفت ومدین دلم

 کنه؟ گرم برات رها بگم ؟یخورد شام: گفت مامان که دادن جوابمو یمهربون با همشون

 !گهید ستین گشنم. خوردم یزیچ هی رونیب ها بچه با. جان مامان نکنه درد دستت_

 یچشما و صورت فقط شدن تنها محض به... اتاقم تو رفتم و نشستم کنارشون یکم

 یزندگ از که یمن یبرا.... رهینظ یب دختر نیا چقد! ذهنم تو ومدیم یملود معصوم

. بچست یلیخ اون.... سمتش برم اگه عمرا یول داشت تیجذاب یلیخ شدم خسته کنواختمی

 !کنمینم تشیاذ خودم کردن اروم واسه

 

 :::::::::::::::یملود



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 21 

 رو دمیپر و کردم عوض لباس! روح یب و سرد ی خونه هی.... باشم تنها دیبا بازم

 سر موضوع! کردنیم چت داشتن ها بچه معمول طبق که کردم باز تلگراممو.... تخت

 ! دینالیم شیتوجه یب و شیسرد از داشت انایک و بود رسا بیغر بیعج یرفتارا

 . نداشتن خبر یچیه از اونام یول بکشه حرف پسرا زبون ریز از خواستیم

 مهم رسا که شدم متوجه اول روز همون از یول پ،یاک نیا تو رفتم که ستین یادیز مدت

 تمام ی هیپا اما شیخرک یرفتارا و غرور وجود با و عضوشونه نیتر محبوب و نیتر

 ! نهیبینم رو یکس انگار و خودشه غرق روزه چند حاال. بود هاشون جمع و ایمهمون

 !!ختهیر بهم شیزندگ گفت کهافتادم اسانسور تو حرفش ادی

 ! هیخال کثافت داره نیا که یزندگ نیا.... داره حق واال

. نکرد نیس امامو یپ یحت یول شد نیانال. نینیبب ها بچه: کرد جلب توجهمو انایک امیپ هوی

 ؟یچ یعنی رفتارا نیا

 لفت گپ از رسا هوی که دادنیم یدلدار رو انایک داشتن همه.... بود نیانال. گفتیم راست

 !داد

 !اشونیگوش ی صفحه به زدن زل سیف پوکر من مثل هم هیبق مطمئنم

 

 تو خاک. شده شیزیچ هی رسا گفتنیم و کردنیم ینگران ابراز داشتن همه گهید نباریا

 چه؟ من به اصن! کنهیم رو کارا نیا داره یکاریب سر از پس.... سرتون

 ....شدینم انتیخ بهش که داشت عرضه اگه انایک نیا

 !برد خوابم زود یلیخ! سرم رو دمیکش رو پتو و کردم خاموش ویگوش

** 

 

 رسا بار چند مدت نیا تو. داشت انیجر سابق مثل یزندگ و بود گذشته یا هفته دو یکی

 شده عوض هم بهم کردنش نگاه طرز یحت و بود نشده بهتر هم ذره هی حالش.... دمید رو

! بود هوس از پر و فیکث یلیخ نگاهش چون شد، چندشم کرد نگاه بهم که اول روز .بود

 ! بود یدوسداشتن و معصومانه جور هی.... نه االن یول

: گفتم خودم به طنتیش با... دمیم وا دارم کردن نگاه دوتا با که من سر تو خاک... اههه

 .... کفشن دخترا همه.... ازادمهره رسا. ستین یعاد پسر هی که اون یول
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 خودم یکن فکر بهش یبخوا.... ازادمهر رسا با یکرد غلط تو: دادم خودمو جواب خودم

 .کشمتیم

 ....کردم درسم جمع حواسمو. رونیب اومدم رسا فکر از و دمیخند

.... خونه سمت افتادم راه ادهیپ خودم خواست به منم و رفت فربد با مینس مدرسه بعده

 ترمز کنارم نهیماش هی که کردم تر تند قدمامو! بود خلوت ابونمیخ و شدیم شب داشت

  برسونمت؟ یخوایم شده شب کوچولووو؟: کرد

... میبزن هم با یدور هی شو سوار. زمیعز گهید نکن ناز: گفت دوباره که نکردم یتوجه

 .گذرهیم خوش

 !یعوض گهید گمشو: کردم نگاهش تیعصبان با

 !اخم با یشیم خوشگل چه. تیعصبان جووونم: گفت یچندش لحن با

  ن؟یا شهیریس چه. کن کمکم خودت ایخدا یوا

 نکن تیاذ. گهید شو سوار: اومد پام به پا که کردم شتریب سرعتمو

 اومد یعصبان العاده فوق صورت با رسا که بگم یزیچ خواستم و سمتش برگشتم کالفه

 !!خدا ای.... سمتون

 

 ::::::::::::::::رسا

 کرد اصرار اونقد.... دمیچرخیم ابونیخ تو داشتم مهسا همراه و بود شده کیتار تازه هوا

 ! دنبالش رفتم تا

 هی مزاحم داشت که شدم یمشک 206 متوجه.... خونشون برسونمش بود وقتش گهید

 اونم ؟یکن التماس دختر هی به دیبا چرا اخه.... ییپسرا نیهمچ سر تو خاک! شدیم دختره

 !ابونیخ تو

 یغلط چه نجایا شب وقت نیا. بست خی رگام تو خون یملود دنید با میشد که کینزد

 کنه؟یم

 ؟یسادیوا چرا: گفت تعجب با مهسا که ستادمیا فاصله با

 !امیم االن. کن صبر_

 باز درشو. پسره به دمیرس که کرد نگاهم ترس با یملود... سمتشون رفتم و شدم ادهیپ

 حرومزاده؟ یخوردیم یگوه چه یداشت: رونیب کشوندمش و کردم

  شد؟ داتیپ کجا از ؟یهست یک گهید تو: کرد نگاهم ترس با
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 !ینش یدختر چیه مزاحم گهید بمونه ادتی تا زدم نویا: دهنش تو کوبوندم یمحکم مشت

 !شو سوار برو: کردم نگاه یملود به که نیزم رو افتاد

 .رمیم خودم. ممنون... م_

 !ومدهین باال سگم یرو اون تا شو سوار برو: زدم داد

 سمت میافتاد راه هم با و داد تکون مثبت عالمت به سرشو.... شد خشک سرجاش طفلک

 خودمم. نشست و کرد باز عقبو در.... کردیم نگاهمون تعجب با داشت مهسا. نیماش

 .کردم حرکت و شدم سوار

 دختر نیا خبره؟ چه نجایا یبگ یخواینم: گفت من به رو و کرد نگاه یملود به اول مهسا

 ه؟یک

 . مونهیهمسا: گفتم و کردم نگاه یملود به نیماش ی نهیا از

 ! لطفا خونه برسون منو: گفت یملود که گفت یاهان مهسا

 !خونه برم خوامیم منم. میریم هم با بعد خونش برسونم رو مهسا_

 چیه به اما داشتم دوسش.... بود انکار رقابلیغ بهش حسم. نییپا انداخت سرشو دوباره

 . بدم پر و بال احساس نیا به خواستمینم وجه

 حاال و نداشتم یدختر چیه به شهوت جز به یحس نیکمتر و کردم یزندگ سال 27

 و نداشتم دوست خودم جز رو یکس حاال تا من.... دمیترسیم احساس نیا از.... دمیترسیم

 !بود وحشتناک یلیخ نیا و خواستمیم جونم از شتریب رو یملود حاال
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 برام یملود.... کنم اعتراف خودم شیپ خواستمینم هم یطرف از و کنم انکارش تونستمینم

 !اشغال هیالش هی من و بود معصوم و پاک اون. نداشتم اقتشویل من یول بود زیعز یلیخ

 .... یوفادار از.... یوابستگ از.... دمیترسیم عشق از من

 یادم هم یملود. بشم سرد یمدت ای کنم خوشبختش نتونم دمیترسیم اما داشتم دوسش یلیخ

 بخاطرش تونمیم که نبودم مطمئن خودم از منم و ادیب کنار االنم طیشرا با بتونه که نبود

 ! نه ای کنم ریتغ

 جلو ایب: کردم نگاه یملود به. شد ادهیپ و دیبوس صورتمو. داشتم نگه مهسا اپارتمان جلو

 .نیبش

 .راحتم ممنون_

 ! نیبش جلو ایب گمیم. ستمین که رانندت_

 .... افتادم راه منم و نشست اومد حرص با

 یبر راست هی مدرسه بعده ینگرفت ادی ؟یکنیم یغلط چه ابونیخ تو شب وقت نیا_

 خونه؟

 .بزنم قدم یکم خواستمیم! گهید رفتمیم داشتم_

 !خطرناکه. یمونیم ابونیخ تو وقت رید باشه اخرت بار_

! باشه داشته یربط تو به کارام و من هیزندگ نکنم فکر اما ممنونم ازت امروز بابت_

 !کنه دخالت میخصوص مسائل تو یکس ندارم دوس

 !چشم بگو! نزن حرف من حرف رو_

 زوره؟ مگه. خوامینم_

 !چشم بگو کلمه هی .نکن یعصب منو یملود_

 ؟یدار من به کاریچ. بده ریگ دخترات دوس به برو یگیم راس اگه تو_

 ؟یکنیم سهیمقا یک با خودتو: سمتش برگشتم و کردم پارک ساختمون نگیپارک تو نویماش

 ؟؟یفهمیم.... یدار فرق برام همه با تو. ابونهیخ تو بودن ول کارشون اونا

  اخه؟ گفتم من بود یچ نیا.... زدم یگند چه دنیفهم متعجبش نگاه از

 که زدم نویماش موتیر. شد ادهیپ سرم پشت که شدم ادهیپ بگه یزیچ بخواد نکهیا از قبل

 ....زد صدا رو یملود یکی
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 یملود که کرد نگاه ما به تعجب با! دهیجاو دکتر نکهیا! صدا سمت میبرگشت دومون هر

 ! مامان سالم: گفت عیسر

  ه؟یملود مامان ماهیپر خبره؟ چه نجایا.... من یخدا

 .....خدا ای

 !ازادمهر یاقا سالم: کرد نگاه من به تعجب با. جلو اومد و کرد قفل نشویماش

 

  ن؟یهست خوب. دکتر خانم سالم: کردم جم خودمو

 هستن؟ خوب خانواده ن؟یچطور شما. ممنون_

 .شما لطف به_

 د؟یشناسیم همو شما: کرد نگاه ما به تعجب با یملود

 یبرا که شیپ سال دو یکی و هستن پدرم یهمکارا از دیجاو دکتر: دادم جواب عیسر من

 . شدم اشنا شونیا با مارستانیب میبود رفته یعمل ی دوره

 نگفته: گفت یملود به رو یعاد یلیخ! نموند دور چشمام از که زد یپوزخند ماهیپر

 بزرگتره؟ ازت سال چند یدونیم ؟یدار رابطه یپسر نیهمچ با یبود

. فربده دوست رسا. میندار رابطه ما: گفت یدسپاچگ با یملود.... زدیم طعنه بهم داشت

 .رسوندم کرد لطف و دید راه تو منو که ومدمیم مدرسه از داشتم

 !کنهیم دفاع هردومون از داره و زبونه نیریش نجوریا که رفتم صدقش قربون دلم تو

 !باال میبر: گفت و داد تکون مثبت عالمت به یسر ماهیپر

 یملود بر و دور: گفت و کرد استفاده فرصت از ماهیپر و افتاد راه ما از زودتر یملود

 .نهیبب ضربه ندارم دوس! نچرخ

 ! رهیبگ جلومو تونهینم یکس هم بخوامش اگه یول. میندار یا رابطه ما_

 !دمیرس یملود به و کردم تند قدمامو که کرد نگاهم تعجب با

 به دادم هیتک. داد فشار رو 16 ی دکمه و اومد هم ماهیپر که میشد اسانسور سوار هم با

 ازش شدمینم ریس. ...بود نییپا سرش بازم که یملود به شدم رهیخ و اسانسور ی وارهید

 اشاره مامانش به و کرد نگاهم اخم با کرد بلند سرشو و کرد حس نگاهمو ینیسنگ! که

 ! نبود مهم برام یچیه که خواستمشیم اونقد من اما! کرد
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 نبودم بندا و دیق نیا تو من. البد بود بیعج براش... کردیم نگاهم داشت تعجب با ماهیپر

 !کدونشی یکی دختر به بودم زده زل حاال و

. نمیبینم اصال رو یملود یبابا چرا! رفتن و شدن ادهیپ یخدافظ بعده و ستادیا اسانسور

 ! داشتن مشکل هم با ادمهی که ییجا تا چون شدن؟ جدا هم از نکنه

.... ماههیپر دختر اون که نبود مهم برام اصال و بود شده بهتر یکم میروح یملود دنید با

 !داشتم رابطه باهاش روز هی که یزن

 

 :::::::::::::::یملود

  بدم؟ سفارش یخوریم یچ شام: اومد مامان که سالن تو رفتم و اوردم در مدرسمو یلباسا

 کنم؟ یاشپز من شهیم_

  ؟یکن درست یخوایم یچ. یراحت جور هر_

 !قارچ و ینیزم بیس با مرغ_

 !باشه_

 از. کنهیم چمیپ سوال رسا ی درباره بازم دونمیم. اومد سرم پشت که اشپزخونه رفتم

 ؟یشناسیم کجا از رو رسا: یصندل رو نشست و اورد در وهیم خچالی

 .بپزه یکم گذاشتم و اوردم در مرغ

 هی حد در. شدم اشنا باهاش اونجا! یمهمون میرفت فربد و مینس با شب هی. فربده دوست_

 .میندار هم با هم یا رابطه چیه. شناسمشیم یمعمول ادم

 !اخه کردیم نگات یجور هی_

 !ستمین که اون یکارا مسئول. نداره یربط من به_

 مشکل شخصش با یول! هیعاد ی مسئله یلیخ امروزه چون. ندارم یمشکل رابطه با من_

 !داره واجور جور یها رابطه یکل. ستین یدرست ادم رسا. دارم

 ! نداره من به یارتباط و دارم خبر همش از: سمتش برگشتم

 ! بگم بهت بود فمیوظ .یاوک_

 !داده ام یپ رسا.... اوه. کردم چک تلگراممو و نشستم ازش یصندل سه دو ی فاصله با

 نگفت؟ یزیچ مامانت. سالم: کردم بازش

 چطور؟! نگفت یخاص زیچ: دادم جواب
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 ! ینیزم بیس و قارچ شستن سراغ رفتم و زیم رو گذاشتم ویگوش

 !یدار امیپ! ایب: سمتم گرفت مویگوش طعنه با مامان که کردمیم خوردشون داشتم

 !رساعه حتما... اوه

 یخاص زیچ: بود نوشته. نکرده بازش خوبه. گرفتم ازش ویگوش و اوردمین خودم یرو به

 !نکن ریدرگ خودتو. کوچولو ستین

 ! شدم اف و ندادم جوابشو

. کنم مسائل نیا ریدرگ خودمو خواستمینم اما دهیم نشون توجه بهم و کرده ریتغ دونستمیم

 با که داره همون ممکنه. کرد هیتک بهش و کرد حساب روش بشه که نبود یمرد رسا

 ! باشه داشته سر ریز هم رو گهید نفر ده توعه

 !رمیبگ دلمو جلو بتونم دوارمیام و باشه من دلخواه سیک تونهینم وقت چیه اون

 

 ::::::::::::::رسا

 یمهمون هی خواستمیم.... بود انیجر در اما سخت، چند هر یزندگ و بود مهر اواخر

 !بودمش دهیند بود یروز چند و بود شده تنگ یملود یبرا دلم! رمیبگ

 تونمیم که شانسمو! باشمش نداشته تونمینم. رمیبگ دلمو جلو نتونستم کردم یکار هر

 ؟یچ کنه ردم اگه نکهیا از.... تعهد و عشق از! دمیترسیم حس نیا از.... کنم امتحان

 ! بگم بهش دیبا امشب شده طور هر اما یفیبالتکل بود بد یلیخ

 حاال حاال و کننیم شک مینس و فربد دونستمیم اما رمیبگ ینفر 4 یمهمون هی خواستمیم

 ! بشه متوجه یکس خوامینم ها

 اماده رو یچ همه تا خونم بفرسته رو( مستخدممون) خانم فرزانه که خواستم مامان از

 . دمیم سفارش رونیب از که رو غذا و کنه

 ! رفتنیپذ یخوشحال با همه و منه ی خونه برنامه امشب که گفتم دادم ام یپ ها بچه به

 ها بچه امشب: دادم ام یپ بهش. باشه خونه دیبا االن و بود صبح میتا یملود هفته نیا

 !ایب مینس با. شنیم جمع من ی خونه

! یکنیم دعوت ازم شخصا یدار که شده بمینص یافتخار چه: داد جواب نیم چند بعده

 !بشه شر برات ننینب دخترات دوس وقت هی گمیم

 !نداره یدسترس یگوش به یکس! نباش نگران تو: نوشتم براش

 !شدنیم خبر با اتیکار کثافت از زود یلیخ که داشتن اگه. معلومه خب: داد جواب
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 !یبا. نمتیبیم امشب ؟ینکن بحث مورد نیا در گهید شهیم ؟یملود: کردم پیتا حرص با

 ! شده عاشق رسا دهیفهم. دارم دوسش دهیفهم.... یلعنت.... شدم اف و

 کاریچ گونش بچه اخالق با اخه؟ کنم کاریچ یسن اختالف سال 11 با ؟16 سالشه؟ چند

 کنم؟

 . بگو پرتارو و چرت نیا بعد کنه قبول بزار: زدم تشر خودم به

 یعنی! کنه قبول عشقمو بچه دختر هی کنمیم دعا که دهیکش کجا به کارم نیبب.... خدا یا

 شدم؟ عاشق من واقعا

 

 خودمو جواب خودم! ستمین حرفا نیا اهل من.... تونمینم.... کنم باور خوامینم هنوزم من

 تند تند قلبم نمشیبیم یوقت چرا شه؟یم تنگ براش دلم یه چرا پس ستمین اهلش اگه: دادم

 بپرستمش؟؟ خوامیم چرا کنم؟ لمسش دارم دوس چرا زنه؟یم

 به رفتن فرو فقط نجاتم راه تنها.... بردم پناه خواب به االیخ و فکر نیا تمام از یعصب

 !!بود یخبر یب عالم

 

 ::::::::::::::یملود

 رسا از یپدر هی امشب .شدم لباس انتخاب مشغول و تخت رو انداختم رو یگوش

 ! بدم عذابش شتریب بزار! هیچ دردش فهممیم! ستمین که خر.... ارمیدرب

 !بشه یچ اوفففف! یمشک بلند پاشنه یکفشا با بود کوتاه یکم که قرمز ی دکولته لباس هی

 حاضر هم با ادیب که کردم هماهنگ مینس با و کردم سرگرم درسام با خودمو عصر تا

 !میبر فربد با و میبش

 ام یپ باز رسا... کردم باز تلگراممو و شدم ولو تخت رو. اومد مینس که بود 6 ساعت

 حرفا نیا اخه... داده رد نیا بخدا! خونش میبر هم با که بشم اماده زود بود نوشته! داده

 ....خدا ای کاراش؟ نیا از داره یهدف واقعا نکنه برم؟ باهاش دیبا من چرا ه؟یچ

 یحرف اگه که باشم داشته اراده یلیخ دیبا اخه؟؟ ارهیب دووم رسا تیجذاب جلو تونهیم یک

 !کارش رد بره که بدم جوابشو زد

 !میدیرس خودمون به یحساب و میشد اماده مینس با

 بهت چه قرمز! بخدا یشد العاده فوق.... یملود یوا: زد برق چشماش لباسم دنید با

 !ادیم
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 م؟یبر. زمیعز یمرس_

 !اومده فربدم. میبر بپوش. اره_

 رژ. میکن عوض لباس تا میرفت هم ما و کرد استقبال ازمون یمیصم و گرم یلیخ رسا

 کیش و بزرگ یلیخ رسا خونه. سالن تو میرفت مینس با و کردم دیتمد دوباره قرمزمو

 کرم خورده هی دلم... نمیبب خوابشو اتاق داشتم دوس! دیسف کامل ونیدکوراس با.... بود

 !خوادیم یزیر

 !شد ثابت روم چشاش.... برد ماتش دنمونید با رسا

 

 شیشخص اتاق مطمئنن که یخواب اتاق سمت رفت و هم تو رفت اخماش هیثان چند بعده

 چه؟ من به خب وا؟.... بود

 دنید با دیبا چرا.... داشته دختر دوست سرش یموها اندازه ماشاهلل.... ستین که دیبد دیند

  بشه؟ ینجوریا من

 ! نباشه من بخاطر اصال دیشا زدما؟ توهم منم

 !یشد جذاب چه تو. خوشگله خانم سالم: سمتم اومد فراز که مینشست مینس با

 !بدم رو یپسر چیه به دینبا.... کردم تشکر و زدم یکیکوچ لبخند

 ؟یینجایا که هم تو: نشست فراز کنار و اومد ایدن

 کردم؟ تنگ رو تو یجا: کردم نگاهش خونسرد یلیخ

 

 ::::::::::::::رسا

 بهش احساسم کردمینم فکرشم.... بستم سرم پشت درو و کردم کنترل خودمو زور به

 ! باشه یقو نقدیا

 نقدیا من.... دمیکوب مشت وارید به یعصب خت؟یر بهم نقدیا حالم دنشید با چرا اخه

 دمیند دختر کم زاره؟یم ریتاث من رو نقدیا بچه دختر هی یعنی نداشتم؟ خبر و بودم فیضع

 اخه؟ شده مرگم چه پس.... ک

 شده جذاب و بایز تینها یب قرمز لباس اون با.... نشستم تختم ی لبه داغون اعصاب با

 که نمشینب اصال دیبا ای... باشم دور ازش تونستمینم! ارمیب دووم تونستمینم من .بود

 !!کنه نگاهش یحت یشکیه زارمینم.... من فقط. باشه من مال کامل هم ای نداره، امکان
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 خودمو! شمیم وونهید نشه من مال یملود اگه.... دمیترسیم دیشد احساسات همه نیا از

 خوشم یکی از باالخره یزندگ سال 27 تو! کنه عرق زود که ستین تند تب. شناسمیم

 ! هیواقع احساسم که دونمیم... هیواقع! دیشد نقدیا اونم.... اومد

 ؟یینجایا رسا؟: تو اومد انایک و شد باز در

 ؟یدار کارم_

 !گهید ایب. اومدن همشون ها بچه_

 به فراز.... بود نشسته فراز و فربد و مینس کنار یملود. رونیب میزد هم همراه و شدم بلند

 !شهینم... کنم تحمل تونمینم من. دیچرخیم برش و دور دائم و بود شده کینزد یملود

 

 اون با! یملود به شدم رهیخ و نشستم فربد کنار.... سمتشون رفتم و برداشتم شرابمو جام

 لبخند.... سمتم برگشت که کرد حس نگاهمو ینیسنگ. بود شده بایز یلیخ قرمز لباس

 ؟یکنیم یزندگ تنها! یدار یخوشگل ی خونه چه: گفت و زد یا دلبرانه

 همراه! نه که تنها: داد جواب زودتر فراز که بودم شده صداش تن و حرکات محو چنان

 ....انایک

 !هیبق و یهد و مهسا و ایدن البته و: گفت و نییپا اورد صداشو

 فراز: گفتم اخم با! ختیر بهم اعصابم.... دیخند هم یملود که خنده ریز زدن مینس و فربد

 ؟یبزن الس یگرفت ادی و رونیب یاورد کتابات از سرتو حاال تا یک از ؟یدراورد زبون

 !هیبق شیپ رفتم یتفاوت یب با و شدم بلند! شد کنف یحساب.... شد خشک لباش رو لبخند

 

 ::::::::::::::یملود

 زد گند عمال. پروند فراز به رسا که یا کهیت از بود برده ماتمون همه هیثان چند تا

 ! بود بد یلیخ.... بهش

 ...کرد عوض رو جو خنده و یشوخ با فربد

 که اخماش شش،یر ته... بود تنش یمشک نیج با یا سورمه شرت یت! کردم نگاه رسا به

 ی کننده لیتکم نایا ی همه! شیورزشکار کلیه و ها بازو بود، صورتش رو شهیهم

 ! بود العادش فوق تیجذاب

 نیتر جذاب شدمینم منکر اما دادم،ینم بها بهش و ذوقش تو زدمیم ادیز رو در رو درسته

 !دمید که هیپسر
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 !ادیم خوشم ظاهرش از چقد بفهمه مونده نمیهم! نشه متوجه که برگردونم رو ازش

 م؟یبرقص دور هی میبر: گفت فراز که کردم پرت حواسمو

 !الیخیب. فراز ادینم خوشم_

 .ها بچه شیپ برم من! یهان یاوک_

 !ادینم خوشم نچرخه؟ من بر و دور یبگ فراز به شهیم: گفتم فربد به رو شد بلند ک نیهم

 !ازت اومده خوشش معلومه نگاهش از ؟یچ رسا از: دیخند

 !که واقعا. دارم قبول داداشم عنوان به رو تو من: تو رفت اخمام

 !کنهیم یشوخ فربد ؟یملود یشد ناراحت واقعا: گفت مینس که کرد نگاهم تعجب با

 تونهیم نظرت به! بوده همه با. هرزست ادم هی رسا. ندارم دوس ینجوریا یشوخ_

 باشه؟ داشته من مورد در ینظر

 معذرت! کردم اشتباه من. توعه با حق! باشه باشه: باال برد میتسل عالمت به دستاشو فربد

 ....خوامیم

 

 ::::::::::::::رسا

 فقط هیبق! بود رل تا سه دو فقط مونیاکپ از! دیرس هم شام و دمیرقص انایک با یا قهید چند

 ....حال و عشق واسه بودن پیاک تو

 گهید!! کردیم نگاهم یناراحت و اخم با ایدن مدت تمام و میخورد هم دور رو شام

 یلیدل کردم دایپ رو میزندگ عشق که حاال... بدم ادامه مزخرف روابط نیا به خواستمینم

 جذاب برام یشکیه گهید! کنم تموم همه کم کم خواستمیم و دمیدینم ها رابطه نیا واسه

 نقدیا که ایدن نیهم ای... نداشت برام یتیجذاب چیه گهید شییبایز تمام با انایک... نبود

 !! هیبق ای... خوشگله

 ....نیریش و فیظر بانمک، خوشگل،! بس و بود بایز نظرم به یملود فقط و فقط

 تو؟ کجاست حواست زم؟؟یعز رسا؟_

 شده؟ یزیچ: کردم نگاه انایک به و برداشتم یملود فیظر یدستا از چشم

 !زدم صدات.... کال پرته حواست_

 !خوامیم معذرت. مشغوله فکرم_

 !لهیتعط شنبه سه از! روزه چند مسافرت هی میبر ندهیا ی هفته اخر گنیم ها بچه_



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 32 

 الیو یکل و هیگردشگر که هست اصفهان تو جا هی: گفت شاهرخ که کردم نگاه ها بچه به

 !کنم رزرو ویکی بزنم زنگ نیموافق اگه! هست دادن اجازه برا

 اون بدون تونستمینم. ادیب هم یملود خواستمیم من. کردن اعالم رو خودشون موافقت همه

 ....برم ییجا

 ! لهیتعط که هم مدرسه ؟یایم هم تو: گفت یملود به رو عیسر مینس

 !حاال کنمیم خبرت. رمیبگ اجازه عموم و مامانم از دیبا: گفت یملود

 !کجاست باباش بفهمم دیبا. مشکوکه یچ همه جدن ؟یچ باباش پس عموش؟ و مامانش

 رسا؟ نه ای یایم اخرش: سمتم برگشت فربد

 !شلوغه یلیخ سرم! نه ای شهیم یاوک هام برنامه نمیبب دیبا_

 روز چند نکهیا تصور.... ادیب کنم یراض رو یملود دیبا. دمیخریم زمان داشتم واقع در

 !دهیم ارامش بهم باشه کنارم هم پشت

 !کنم شیعمل دیبا که سرمه تو الیخ و فکر یکل. ادیب باهامون رو سفر نیا دیبا یملود

 

. سرگرم و بودن اشپزخونه تو.... دادن خونه تیوضع به یسامون و سر دخترا شام از بعد

 . زدیم حرف شیگوش با داشت و ششونیپ بود نرفته اما یملود

 با داشت... رفتم دنبالش توجه جلب بدون! تراس سمت رفت و شد بلند تیعصبان با هوی

 ! کجام االن من نداره یربط تو به ؟یکن بس شهیم... شهاب: کردیم دعوا یکی

 منو امار که بپرس خالت همون از برو خب: گفت تشر با دوباره و کرد سکوت یکم

 !یبا. بردار سرم از دست گهید حاالم! داده بهت

 ؟یدیپریم یک به یداشت: سمتش رفتم

 چه؟ تو به: کرد نگاهم اخم با

 ؟یملود_

 هوم؟_

 !یباش هم تو خوامیم. اصفهان یایب باهامون تا بکن الزمه یکار هر: سمتش رفتم قدم هی

 اخه؟ داره یفرق چه من نبود و بود چرا؟: کرد نگاهم تعجب با

 !کن گوش حرف! بچه داره فرق_

 . دمیم انجام باشم داشته دوس که یکار هر من: کرد نازک یچشم پشت
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ل: زدم صداش اروم.... بودم شده کینزد بهش یلیخ.... سمتش کردم خم سرمو  ؟یم 

 !بچه یجذاب یلیخ: زدم کنار صورتش تو از شویچتر یموها.... شد گرد چشاش

 !دونمیم خودم: نشست لباش رو ینیریش و طونیش لبخند

 ....رمینم منم یاین تو اگه: کوچولوش ینیب رو زدم اشاره انگشت با

 رسا؟: شد خشک لبخندش

: دادم جوابشو اروم.... زدیم صدا اسممو بود بار نیاول.... زنهیم تر تند قلبم کردم حس

  جونم؟

 ....کارات.... رفتارات_

 !یملود بزن حرفتو_

 !یترسونیم منو یدار_

 .کوچولو نترس: زدم یلبخند

! برم جلو تونستمینم نیا از شتریب. شدینم اما.... خواستمیم لباشو.... زد لبخند دوباره

 !هیکاف فعال.... هست ییخبرا هی دهیفهم خودش

 یینجایا: تراس تو اومد تعجب با انایک که دمیکش عقب یکم و گرفت لباش از نگاهمو

 رسا؟

 ....کرد نگاه یملود به تعجب با و

 

 ! ها بچه شیپ تو میبر: سمتش برگشتم ارامش با

 و یملود سمت برگشتم اخر ی لحظه. تو میبر که گردنش انداختم دست و داد تکون سر

 ! زدم بهش یچشمک

  ؟یبود تنها دختره اون با چرا: گفت انایک که ها بچه شیپ میرفت

 بچه؟ هی به اونم حسادت؟: کردم نگاهش خنده با

 !حساسم روت و دارم دوست چقد که یدونیم خودت: دیبوس گونمو

 ادته؟ی رو دیجاو دکتر. دونمیم خوب میلیخ بله_

 !بودم متنفر ازش منم و کردیم نگات یلیخ که یهمون: شد گرد چشاش

 ! دخترشه یملود! همون اره: دمیخند
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 ؟یگیم دروغ. اوه_

 !خبره چه نمیبب رفتم. یکی با کنهیم با دعوا یتلفن داره دمید حاال! زمیعز نه_

 ندارم دوس! خودش حاال نداشتم شیاسا مامانش دست از شیپ سال دو: کرد نگاهم اخم با

 !مامانشه ی لنگه اونم. یبپلک برش و دور

 !گهید الیخیب ه؟یچ حرفا نیا! سسسسیه_

 

 :::::::::::::::یملود

 خودمم.... یلیخ.... یلیخ رسا.... بود کرده داغ بدنم تمام! ها بچه شیپ سالن برگشتم

 با که یا لحظه اون. ندارم شک اومده، خوشش ازم مطمئنم! بگم خوامیم یچ دونستمینم

 ! یجذاب یلیخ گفت بهم داغش و مردونه لحن

 سر بر خاک. کرد کنترل خودشو چطور اون... بغلش نپرم گرفتم خودمو جلو یبدبخت با

 !دیکش عقب خودش خوبه. کنن جنبم یب

 رو انایک برم دارم دوس کردم حس! بود ولو بغلش انایک معمول طبق.... کردم نگاهش

 !نکنه نگاهش نقدیا تا ارمیدرب رو ایدن یچشما ای. نزنه دست بهش که کنم خفه

 ! کال دادم رد شده؟ چم من! خدا ای.... اوه

 پر وانویل. دمیکش رونیب رو اب یبطر و کردم باز خچالوی در اشپزخونه، رفتم شدم بلند

 شده نصف که شدم LD قرص متوجه که جاش سر بزارمش خواستم. دمیکش سر و کردم

 !اه... کنن سرشون تو خاک. بستم درشو و زدم یپوزخند. بود

 

 شتریب و شتریب داشت رسا گاه یب و گاه یها نگاه و گذشت برقص و بزن به شب اخر تا

 ازم رسا مثل هرزه ادم هی که ننگه ی هیما کردمیم حس کنه، شک یکس خواستمینم! شدیم

 .ادیب خوشش

 واسه فقط جماعتو دختر که یالش و هرزه ادم هی ده؟یفا چه یول بود تموم یچ همه اون

 . بوده دختر تا چند یرایپذ اتاقش تختخواب دونهیم خدا. خواستیم هوسش

 افهیق و پیت. باشم رسا فیکث یدستا ی چهیباز خوامینم. هیبق مثل باشم یکی خوامینم من

 یب انتظار پس... یتلفن یحت. نداشتم رابطه یمرد چیه با حاال تا من. ستین زیچ همه که

 !باشه داشته یدرست ی گذشته و باشه پاک برام هم مقابلم طرف که ستین یخود

 برسونمت؟ ینذاشت چرا: داد ام یپ رسا دنیرس محض به و رسوندم فربد اخرشب
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 رو رفتم زدن مسواک بعده و کردم عوض لباس اخه؟ دلم یکجا بزارم نویا... هوففف

 .بودم تنها خونه و بود فتیش امشبم مامان. تخت

 ندارم دوس. بود یکاف یگفت هیبق جلو که بار هی همون: داد رو رسا جواب و تلگرام رفتم

 !کنه ریتغ باهام هیبق رفتار کارات بخاطر

 .خوامیم من چه؟ اونا به: داد جواب و کرد نیس زود

 بهت یچطور یدیند. یبرسون منو یایب و یکن دک رو جون انایک که شدینم. الیخیب_

  بود؟؟ دهیچسپ

 .نکن توجه بهش تو. ششهیهم کار اونکه: نوشت و فرستاد خنده کریاست

 هیبق مثل منم خواستمینم. رمیبگ رو اتفاقات نیا جلو دیبا فقط. کردیم یرو ادهیز داشت

 !بشم چهیباز

 !منتظرته ؟یندار یکار. یاوک: نوشتم براش

 خواستم ازش من مگه بشه؟ راحت التیخ که رونیب بندازمش یخوایم. یملود کن بس_

 .بمونه که

 خودمه ریتقص! احمق ی پسره کرده من حرف از یبرداشت چه نیبب.... من یخدا اوه

 !گهید

 !داره ربط خودت به تیشخص یزندگ اخه؟ داره یربط چه من به: دادم جواب

 ! نزن حرفو نیا پس. یمهم میلیخ. یملود یمهم برام_

 !ادیم خوابم. بگو یدار یکار: کردم بسته و باز حرص با چشمامو

 ه؟یک شهاب_

 

 شناسه؟یم کجا از شهابو نیا هننن؟

  ؟یشناسیم چطور شهابو تو_

 !یکردیم دعوا باهاش یتلفن یداشت امشب_

 !یمهمون یرفت ییتنها چرا و ییکجا بود داده ریگ. خالمه پسر. اهان_

 نتونه؟یب یزیچ_

 !یچیه. نه: کردم پیتا اما. یبسوز تا اره بگم دیبا

 !یدار مدرسه فردا. بخواب برو حاالم. بگو خودم به کرد تتیاذ اگه. خب یلیخ_
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 !خوش شب. یاوک_

 !زمیعز یبخواب خوب_

 اخه؟ هینجوریا چرا.... احمق خره! شدم اف باالخره.... هووووف

 از. کردیم وونمید داشت برنیم لذت هم از دارن و شده تنها انایک با رسا االن نکهیا فکر

 .... نایا رفتن خط ته تا که بود مشخص خچالی تو یقرصا اون

 کنمیم فکر بهش شتریب چقد هر! سمه من واسه رسا. رونیب اومدم رسا فکر از زور به

 .ستین خوب اصال نیا و کنهیم جذبم شتریب

 بزاره کنه خدا.... رمیبگ اجازه محسن عمو از دیبا! اصفهان برم باهاشون داشتم دوس

 نقدیا که سرم بر خاک. دیشد هیوابستگ با هیمساو موندن کنارش روز چند دونستمیم. برم

 ! ُخلم

 

 :::::::::::::::رسا

: دیکش دراز کنارم و اومد شیمشک خواب لباس با انایک که بودم دهیکش دراز تخت رو

 ؟یبزار کنار تویگوش یخواینم زممم؟یعز

 ! میبخواب فقط. انایک خستم یلیخ: کردم بغلش و تخت کنار یعسل رو گذاشتم ویگوش

 !خب شده تنگ برات دلم م؟یندار رابطه وقته چند یدونیم رساااا؟: زد صدام اعتراض با

 .بعد یبرا بزار. خستم_

 .کنم صبر تونمینم من! یگیم نویهم هفتست هی_

 گهید دارم دوس رو یملود کردم حس که یروز از! بمونه ذاشتمیم دینبا.... یلعنت

 بودم ازین اوج تو! ندارن برام یتیجذاب گهید. کنم برقرار رابطه یدختر چیه با نتونستم

 !بشم کینزد بهشون تونستمینم یول

 

  ؟یباش نداشته کارم به کار یوقت چند شهیم انا؟یک_

  اخه؟ چته تو؟ یگیم یچ: کرد نگاهم تعجب با

 ؟یفهمیم. ستمین راه به رو. ستین خوب حالم_

 یا هفته قلبنا! رسا یکرد ریتغ یلیخ: نشست شکمم رو و کرد جمع کامل خوابشو لباس

  ه؟یچ مشکل االن. یبود یراض کامال هم تو و میداشت رابطه بار چند
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 کن درکم! ستین خوب میروح حال: گذروندم نظر از زشویانگ هوس و یس.ک.س بدن

 .انایک

: صورتم تو کرد ول هاشو نهیس و سمتم شدم خم! پاش رون رو گذاشت و برداشت دستمو

 . منتظرتم وقته همه نیا نشده؟ تنگ واسم دلت رسا؟ یبگذر من از یتونیم چطور

 ! ینجوریا نکن. نذاز سرم به سر انایک: تنش به زدم چنگ

 دهینپوش رشیز یچیه.... نیزم رو کرد پرت و اورد در حرکت هی با خوابشو لباس

 دوباره ارادم خوامینم! یکس با نداشتم رابطه بود وقت یلیخ.... اوردمیم کم داشتم.... بود

 !بشه سست

 خودم.... بود العاده فوق! گذروندم نظر از فشویلط تن.... دمیکش شکمش رو اروم دستمو

 برام گهید یول.... بود شده زیبرانگ شهوت نقدیا خودم دست ریز! ساختم کلویه نیا

 ! خواستمیم رو یملود فقط و فقط! نداشت یتیجذاب

 .... رفتم نییپا تخت رو از و زدم کنارش

  ؟یریم یدار کجا رسا؟_

 هیر تو زوییپا سرد هوا.... رونیب رفتم و کردم باز تراسو یا شهیش در! ندادم جوابشو

 !کمینزد ادیب بدم اجازه گهید دینبا. بود شده بهتر حالم! دادم جا هام

 میزندگ تو ییجا بفهمه دیبا کم کم. رفت که بهتر. اومد در شدن بسته یصدا نیم چند بعده

 ! یملود همراه دیجد یزندگ هی شروع واسه کنم اماده ویچ همه خوامیم. گهید نداره

 دیبا. بود شده تنگ صداش یبرا دلم. شدم االتمیخ و فکر غرق و کردم روشن گارمویس

 ! کرده وونمید چقد بفهمه خوامش،یم بفهمه دیبا. اوردمیم بدست شمارشو

 بهش داشتم دوس. بود نیانال شیپ نیم چند. کردم باز تلگراممو و اتاق تو رفتم طاقت یب

! ازادمهر رسا. رسام من.... کنمیم یرو ادهیز دارم کردمیم حس. شدینم اما بدم ام یپ

 !ماهیپر دختره ؟یک اونم. بشم بچه هی ی فتهیش یروز کردمینم فکرشم

 

 ::::::::::::::یملود

 برم باهاشون نداد اجازه مامان. اصفهان برن خواستنیم ها بچه فردا و بود گذشته هفته هی

 منم دهیم اجازه اومدش خوشش ازشون اگه و نتشونیبیم ادیم گفت محسن عمو یول

 . برم باهاشون
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 ی هفته هی! رسا دست از اخ... رساست بخاطر دونستمیم. بود یشاک یحساب که مامان

 یزیچ هی بود معلوم و شدیم گرم و سرد یه! هم واسه میدراورد یباز گربه و موش تموم

 . کردمیم برخورد باهاش تفاوت یب و سرد یلیخ من یول کنهیم تشیاذ

 ازش یخبر گهید اونم و نده امیپ بهم گهید گفتم بهش دادناش ریگ بخاطر شیپ روز سه

 ! امیم کجا رمیم کجا و  زنمیم حرف یک با من چه تو به بگه ستین یکی اخه. نشد

 داره یحرف اگه! خونده کور یول... بده نشون خودشو ی عالقه ینجوریا خواستیم انگار

 سرش ییبالها هی.... کنه اعتراف بزار حاال! ندارم بیغ علم که من! بگه میمستق ادیب

 !ارمیب

 ! کردیم نرمم ذاشتیم ریتاث من رو داشت اونم زمان گذشت با چند هر

 عمو جونم: داد جواب باالخره. گرفتم رو محسن عمو ی شماره که بود شب 9 ساعت

 جون؟؟

 اخرش؟ کنم کاریچمن محسننن؟ عمو_

 شیراض و زنمیم زنگ مامانت به خودم االنم. کن جمع لتویوسا گفتم بهت که من زمیعز_

 !هیچطور پتونیاک نمیبب و اونجا و ببرمت دیبا فردا خودم باشه حواست یول. کنمیم

 !جونم عمو بشم فدات من که یاله_

 و کنمیم تیخوشحال یبرا یکار هر(!! بابا) یمحمد ادگاری تنها تو. زمیعز نکنه خدا_

 !یدار ازین سفر نیا به تو دونمیم

 .شمینم مزاحمت! ییعمو دارم دوست یلیخ_

 !فسقل تو یمراحم_

 !یبا فعال. همه به برسون سالم_

 ....فعال. زمیعز سالمت به_

 پا رسا اقا! اوه اوه.... تلگرام رفتم. دراوردم مویگوش و تخت رو زدم رجهیش حرکت هی با

 !داده ام یپ و غرور رو گذاشته

 ؟یایم فردا_

 ؟یکرد دخالت باز چه؟ تو به: نوشتم حرص با! یعوض خره! خشک و مغرور چه

 !ادینم خونش یبزن کارد االن. اوفففف.... نداد جواب و کرد نیس
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 امیم عموم با فردا من! ها بچه سالم: نوشتم که کردنیم چت داشتن یهمگ گپ تو

 جلوش لطفا! نهینب ازتون یمورد که یشرط به یول امیب همراهتون که داده اجازه. شتونیپ

 باشه؟؟. دیکن تیرعا

 نیانال و بود شده اد دوباره که هم رسا! کنن کمک دادن قول همشون و براشون فرستادم

 بچه ؟یایب و یبنداز زحمت به خودتو واجبه حاال: گفت و زد یپلیر اممو یپ ایدن. بود

 !یمجرد سفر به چه رو یا مدرسه

 هیبق برابر در تو نظر! وسط بنداز خودتو خواستن نظر ازت وقت هر: نوشتم حرص با

 .برام نداره یارزش اصال

 ! بست دهنتشو اونم گهید نگفت یزیچ یکس! یالش ی دختره. شدم اروم.... ششششیاخ

 االن بودم شتیپ من یا! فرستاد خنده یاموج رسا بودن شده ساکت همه که نیم چند بعده

 ! کندمیم موهاتو دونه دونه و

 هی و گذاشتم رونیب لباس و یراحت لباس تا چند. لمیوسا کردن جمع سراغ رفتم و شدم اف

 ها زهیم زهیر هیبق و یشیارا لواز! میمونیم روز 3 فقط خوبه حاال. ریز لباس هم خورده

 . بستم درشو و گذاشتم هم رو

 !دارم ازین بهش واقعا! سفر نیا بشه جور کاش

 

 ::::::::::::::رسا

 انایک خوده هفته هی بعده شبید. بودن شده جمع ها بچه ی همه تازه و بود هفت ساعت

 کال! میبود نیماش تا چهار. میاومد هم با و دنبالش رفتم صب. میکرد یاشت هم با و اومد

! داره اتاق تا پنج و بزرگه کرده اجازه که ییالیو گفتیم شاهرخ و میبود نفر 11

 ....یزندگ نیا به لعنت! باشه مشترک اتاقمون خوادیم انایک میبرس که اونجام دونستمیم

 احترام با هممون و شدن ادهیپ. اومد عموش همراه باالخره یملود که میبود منتظر یهمگ

 !ندن نشون یبد رفتار که بودم کرده یاداوری بهشون قبل از و میکرد سالم عموش به

 اصال چرا کجاست؟ یعنی! هیملود یبابا حضوره عدم بود ذهنم تو که یزیچ تنها

 ستش؟؟ین

 ساکشو و داد اومدنشو ی اجازه یملود به بود دهیند ازمون یبد زیچ ظاهرا که عموش

 بار چند و کرد بغلش عموش که شدنیم نایماش سوار داشتن همه. فربد نیماش تو گذاشت

 !دشیبوس
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 یچ هر! حسادت رت،یغ! نداشتم رو صحنه نیا دنید طاقت... نییپا انداختم سرمو اخم با

 چه منو. کردمیم تجربه یملود با داشتم رو ناشناخته احساسات تمام! بود بد یلیخ بود که

 شدن؟ یرتیغ به

 یزیچ نگران خوادینم و فرستاده پول براش که گفت عموش. کرد نگاه بهشون دوباره

 ! افتاده یاتفاق هی باباش یبرا شدم مطمئن گهید! باشه

 ....و باشه مراقبش که کرد هیتوص فربد به یکل عموش و شد فربد نیماش سوار یملود

 !مراقبشم چشمام مثل یصورت هر در که چند هر! من دست مسپردش کاش

 یزیچ تنها.... نبودم سرحال ادیز و بود یابر هوا! اصفهان سمت میکرد حرکت باالخره

 !بود نشسته کنارم انایک یجا یملود االن که بود نیا خواستمیم که

 ارومم که خواستمیم رو یزیچ اون فقط! نبود مهم برام اما... بود یپست... بود ینامرد

 !کردیم

 رزرو که ییالیو میدیرس بود ظهر بعده! میکرد حرکت دوباره و میخورد ناهار راه تو

 بزاره که گفتیم فربد به داشت مینس! میشد ادهیپ و میکرد پارک نارویماش. میبود کرده

 .نکنه دارشیب و بخوابه یملود

 کو؟ یملود: سمتشون رفتم

 .مینکن دارشیب گفت و دیخواب ناهار بعده. خوابه: داد جواب مینس

 .نداره دهیفا که ینجوریا. بخوابه راحت بره کن دارشیب_

 .بهش گمیم نویهم دارم ساعته دو منم: گفت فربدم

 !الیو داخل بردم و گرفتم رو یملود ساک و کرد قبول مینس

 و حامد! هم با ممینس و فربد هم، با انایک منو. بودن کرده انتخاب رو اتاقاشون همه ظاهرا

 برداشتن مجرد یپسرا شویکی که بود مونده گهید اتاق تا دو! هم با بودن رل که هم پرستو

 ! ایدن و یملود به دیرسیم عتایطب هم یکی اون و

 دونمینم درست رو یملود! بود یدنید هیکی اتاقشون دنیفهم یوقت جفتشون ی افهیق که اخ

 ! بود متنفر ازش ایدن یول

 !باال بردن رو لشونیوسا و کردن قبول.... گهید نبود یا چاره بالخره

 ! پل سه و یس میبر شب شد قرار! میکن استراحت میرفت یهمگ

 !!شود چه! یملود با گذار و گشت.... داشتم یخاص جانیه
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 ::::::::::::::یملود

 !کنم تحمل رو نچسپ ی دختره نیا کامل روز سه دیبا! اتاق طرف دو تخت دو

 چند عرض در و ومدیم خوابم یلیخ... تخت رو رفتم و دمیچ کمدا از یکی تو رو لمیوسا

 !رفتم فرو یخبر یب عالم به قهید

 به موهامو داشت و بود نشسته تختم ی لبه رسا.... دمیپر خواب از دماغ خارش حس با

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو: نشستم تخت رو تعجب با! دیمالیم دماغم

 !واقعا دیارز یم یول نجا؟یا اومدم و کردم سکیر چقد یدونیم: زد یجذاب لبخند

 !ننیبب باتو و من مونده نمیهم! دهیند یکی تا رونیب برو پاشو: هم تو رفت اخمام

  چمه؟ من مگه: کرد نگاهم تعجب با

 .رونیب برو پاشو! الیخیب. یچیه_

 ! جوووووووون: گفت لب ریز که سیسرو سمت برم خواستم و شدم بلند

 . بود کلمیه رو نگاهش... کردم نگاهش تعجب با

 !یگلبه شلوارک با بود تنم کوتاه یگل گل زیشوم هی.... من یخدا اوه

 !روننننیب برو: دمیکش غیج و سیسرو سمت دمیدو

 !نکن یزیابرور! باشه باشه_

 ؟؟یچ دیدیم یکس اگه... خره یلیخ گهید نیا! رفت ظاهرا و دمیشن پاشو یصدا

 و بودن نییپا همه.... نییپا رفتم میمال شیارا هی بعده و دمیپوش لباس. شدیم شب داشت

 ! اتاقم بود اومده و بود کرده استفاده فرصت از رسا ظاهرا

 بالخره؟ یاومد: سمتم دیدو مینس

 همش مرگت خبر چرا. شناسمیم رو تو فقط جمع نیا تو یناسالمت! تو یشعوریب یلیخ_

 فربد؟ به یدیچسپ

 گهید دمیم قول. فربده ریتقص همش یول. کردم یرو ادهیز دونمیم: دیبوس گونمو خنده با

 !نشه تکرار

 .دمیبخش باشه_

 ....دارم ذوق یلیخ. رونیب میبر میخوایم. یعوض_

 باز ستین معلوم .دیشد بود کرده اخم رسا. رونیب میزد یهمگ و ها بچه سمت میرفت هم با

 ....بهش دادینم یتیاهم اون یول دیچسپیم بهش دائم انایک! چشه
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 همه و بود شب. شمیخیتار یجاها اصفهان عاشق من که یوا! پل سه و یس میرفت هم با

 خوش ییتنها کردم یسع و شدم هیبق الیخیب.... بود شده روشن خوشگل یچراغا با جا

 لحظه خودم یبرا خودم. باشم هیبق محتاج کردن یزندگ یبرا که ستمین یکس من. بگذرونم

 !سازمیم خوب یها

 

 شده خشک کامل رود ندهیزا.... جلوتر رفتم و شدم پل سه و یس یها داالن از یکی وارد

 دست از تعادلمو دارم کردم حس که جلو رفتم قدم هی و کردم نگاه نییپا به حسرت با. بود

 دهیفا یول ...زدم چنگ داالن ی وارهید به ترس با و نییپا شدمیم پرت داشتم... دمیم

 یناشناس یقو یدستا اخر ی لحظه! بستم چشمامو و دمید چشمام جلو رو مرگم.... نداشت

 !گرفتم بغلش تو و داشت نگهم پشت از

 و کردم حلقه دورش دستامو.... بردم پناه اغوشش به ترس با و کردم حس ییاشنا عطر

 یچشما با! بود رسا.... کردم بلند سرمو لحظه چند بعده! داد انجام کارو نیهم متقابال اونم

 من رسا؟: گفتم اروم که دمید چشماش تو یچ دونمینم.... کردیم نگاه منو فقط دهیترس

 !نباش نگران! خوبم

 مواظب چرا: کرد زمزمه گوشم تو یا کننده وونهید لحن با و کرد بغلم محکم دوباره

 ! رمیمیم تو بدون من ؟یچ شدیم تیطور اگه ؟یملود یستین خودت

 دونهیم خدا فقط. شدینم کم جانمیه از هم کردمیم پرواز و اوردمیدرم بال اگه لحظه اون

 ! بهش نگم یزیچ که کردم کنترل خودمو یسخت به و حرفش از کردم یذوق چه

 خدا رو تو! من برم نشده متوجه یکس تا: گفت دوباره.... دیبوس موهامو یرو و شد خم

 دور چشمام جلو از لحظه هی! ایب سرم پشت هم تو رفتم یوقت. یملود باش خودت مواظب

 ا؟یشینم

 بود نشده دور ازم یقدم چند هنوز! میشد جدا هم از و دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 .میزنیم حرف هم با اخرشب: سمتم برگشت که

 !رفت که دادم تکون سرمو هم دوباره

ل ی وارهید به دادم هیتک و دمیکش قیعم نفس تا چند  در.... بود سخت برام باورش! یگ 

 ...رهیمیم من بدون گفت بهم و دمیبوس کرد، بغلم رسا قهید هی عرض

.... نداشتم طاقت من. اوردیم در پا از منو داشت بیغر بیعج و دیجد احساسات نیا تمام

 گوشم تو مینس یصدا... افتاده فشارم کردمیم حس! نشستم جا همون و شد سست پاهام

 !گشتم دنبالت چقد خبرت؟ یینجایا: دیچیپ

 !کردم ضعف کنمیم حس. بده حالم خورده هی م؟ینس: کردم نگاهش
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 ....نخور تکون و بمون جا نیهم. اوه_

 

 چت ؟یملود: دمیشن رو رسا ی دهیترس یصدا.... نییپا انداختم سرمو و بستم چشمامو

 بده؟ حالت شده؟

 .ستین یزیچ. خوبم: بزنم لبخند کردم یسع.... بود تنها. کردم نگاهش

 وهیابم برات رفته فربد. یکرد ضعف گفت مینس اخه؟ شده چت: زد زانو کنارم و اومد

 !بخره

 .... و یکنیم بغلم یاونجور یوقت: گفتم اروم

 . ندارم طاقتشو من: گفتم که کرد نگاهم مشتقاق

 رسا؟: اومد انایک که جلو اورد دستشو و نشست لباش رو یمعصوم و نیریش لبخند

 ؟یینجایا

 نمیبب اومدم. شده بد حالش یملود: خشکش و خشن جلد تو رفت دوباره و شد بلند رسا

 !چشه

 . میبزن قدم هم با میبر ایب! اخه چه ما به: رسا یبازو دور انداخت دستشو ناز با

 چطور کنهینم فکرشم بدبخت.... زدم یپوزخند! رفت رسا با و کرد من به ینفرت پر نگاه

 !!ستین خوامیم که یاونجور هنوز که دونمیم خودمم چند هر. کردم خودم ریاس رو رسا

 افتاده؟ یاتفاق ؟یملود یخوب: اومد وهیابم هی با فربد

 .فربد ممنونم. کردم ضعف هوی: دمیکش سر و گرفتمش ازش

 .باش خودت مراقب شتریب. کنمیم خواهش_

 !مشکوکه یلیخ رسا رفتار ؟؟یبزن حرف من با یخواینم: نشست کنار اومد مینس و رفت

 .هنوز وفتادهین یاتفاق چیه یول هست بیغر و بیعج رفتارش. مینس ستین یزیچ_

 ؟یملود یدار دوسش تو_

 منه؟ ی قهیسل اون اخه؟؟ هیحرف چه نیا گرفته؟ تیشوخ: گرفت خندم

 چشه؟ مگه وا؟؟_

 ام؟یب کنار یالش ادم هی با تونمیم من نظرت به یول. یعال که ظاهرش_

 ؟یچ بخواد رو تو اگه_
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 !باشم شیزندگ کنار و گوشه هیبق مثل تونمینم من_

 !کنه ریتغ تونهیم_

 سه دو یپسر هی اگه نیبب. ستین ریتغ قابل کرده یزندگ ینجوریا عمر هی که یکس_

 یبگ نیا به. تره تحمل قابل باشه شده دوس نوبت به همشون با که باشه داشته دختر دوس

 !خورهیبرم بهش یالش ،یالش

 !مینگشت رو جا چیه هنوز. میبر پاشو حاالم. خوادیم یچ خدا مینیبب تا. درسته حرفات_

 

 یمنها زدم بهش که ییحرفا تمام. ...پل رو میرفت مینس با و شدم بلند. بود شده بهتر حالم

 !! سرم بر خاک داشتم؟ دوسش من یعنی.... بود تیواقع همه رسا به احساسم

 داشت انایک همراه که کردم نگاه بهش! فمیضع یلیخ من.... گرفتمیم دلمو یجلو دیبا من

 ! زدیم قدم

 !بودمممم متنفر دختراش دوست تمام از

 

 ::::::::::::::رسا

 ول و بود دهیچسپ بهم کنه مثل انایک مدت تمام.... شد تموم دناشیکش عذاب تمام با امشبم

 چشم جز نبود ساخته ازم یکار یول پلکهیم یملود بر و دور داره فراز دمیدیم. نبود کنم

 !!کنه دکش خودش بلکه تا یملود به رفتن غره

 تا اتاق بالکن تو رفتم دست به یگوش و کردم دک رو انایک یسخت به شهیهم مثل بازم

 ! بکشم گاریس یکم

 یپ بهش و بود نیانال یملود! اوردم در مویگوش و لبم ی گوشه گذاشتم کردم روشن نخ هی

 د؟یخواب ایدن: دادم ام

 ؟یدار کارش. هنوز نه: داد جواب و کرد نیس

 !یفسقل دارم کار خودت با. امیب تا الیو اطیح تو برو دیخواب تا. نگو مزخرف_

 ....خستم یلیخ. ادیم خوابم من یول_

 شتیپ و اتاقت تو امیم منم. نداره اشکال: نوشتم براش. پرو بچه بده حرص منو خوادیم

 .خوابمیم

 !یبا. امیم دنیخواب هیبق تا! مرض_
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 یزیچ گهید و اوردین خودش یرو به.... فرستادم براش بغل کریاست و زدم یلبخند

 !نگفت

 دلم.... بود دهیخواب و بود کرده بغل بالشمو! برد خوابش هم انایک که موندم بالکن تو اونقد

 !یا گهید کس چیه نه اون نه.... نداشت من هیزندگ تو ییجا گهید اما. سوختیم براش

 !اطیح تو برو دادم ام یپ یملود به

 رو ها پله اطیاحت با. رونیب زدم اتاق از شرتمیسو دنیپوش با و کردم معطل یکم خودمم

 رفتم ....بود ستادهیا درختا ریز اطیح ی گوشه یملود. رفتم رونیب الیو از و کردم یط

 پا شدینم گهید... .کنم کنترل خودمو نتونستم! چشمام تو شد رهیخ و برگشت که سمتش

 ....کنه اروم مویوحش روح تونستیم لمسش فقط االن! احساسم رو بزارم

 و اطیح وارید به چسپوندمش بدم بهش زدم حرف مهلت نکهیا بدون دنیرس محض به

 ! لباش رو گذاشتم لبامو

 بسته چشمامون هم با همزمان بعد یکم یول شد رهیخ چشمام تو تعجب با یا لحظه چند

 بود بار نیاول که ییلبها دنیبوس! بودم کرده تجربه حاال تا که بود یحس نیتر ناب.... شد

 یم و دمیبوسیم هم پشت.... بود شده من بینص افتخار نیا و شهیم لمس مرد هی توسط

 ! کردینم دایپ فرصت کنه میهمراه خواستیم اگرم یحت یملود.... دمیمک

 یسخت به بود دهیچسپ هم به هامون یشونیپ که یحال در و میبود اورده کم نفس دومون هر

 باز لب.... میبود رهیخ هم یچشما تو و میزدیم نفس نفس دو هر.... کندم دل لباش از

 !!زمیعز دارم.... دوست یلیخ.... یملود: کردم

 !بودم شده سبک یلیخ نیریش اعتراف نیا با.... برداشتن روم از یتن هی ی وزنه انگار

 تو اونقد. ندارم یکنترل خودم رو اگه ببخش: کردم بغلش که نییپا انداخت سرشو یملود

 !بگذرم ازشون تونمینم که بودم لبا نیا کف

 دمشیبوس دوباره که زد ینیریش لبخند

 .ندارم جنبه نگه خودش با که شدم جدا ازش زود یلیخ نباریا یول 

 یخواینم یزیچ ؟یملود: مینشست میبود اطیح تو که ییسکو یرو هم با و گرفتم دستشو

 ؟؟یبگ

 !بگم دیبا یچ دونمینم که شوکم اونقد: گفت اروم

 ؟یدار دوسم.... من یکوچولو: کردم حلقه شونش دور دستمو

 !یبش عاشقم کنمیم یکار. نداره یاشکال: دمیخند که داد تکون یمنف عالمت به سرشو

 !یبش عاشقم شد فرصت یک. یکردیم تیاذ منو یه که تو: کرد نگاهم ییپرو با
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 !یزبون نیریش تو چقد. جانم یا_

 !نکن رفتار باهام ها بچه مثل رسااااا؟؟_

 نن؟یبب هم با رو ما ها بچه یخواینم که تو! ها شبه یملود! سسیییه_

 !دنیند بچه هی با رو تو تا تو برو پاشو ؟یاومد چرا یترسیم ازشون اگه: شد بلند اخم با

 من گفته یک: نشوندمش دوباره و گرفتم دستشو.... شدم بچه هی عاشق واقعا من. دمیخند

 !کنمیم برات کارایچ نیبب اونقد بشه یاوک یچ همه بزار ترسم؟یم

 !هیشوخ هی هیشب شتریب! هیجد یچ همه کنم باور تونمینم هنوزم من: کرد نگاهم تعجب با

 

 ه؟؟یچ یشوخ ؟یملود یگیم یچ_

 !یدار دختر دوس همه نیا که ییتو ؟یبش من عاشق تو کم مدت نیا تو شهیم چطور_

 موضوع نیا به یربط چیه اونا که بگم دیبا یدوم به راجع اما! دونمینم خودمم رو یاول_

 !یملود نکن یقاط هم با ویچ همه. ندارن

 گوشه نبودم حاضر وقت چیه داشتم اگرم یول. ندارم یا عالقه بهت که من: زد یپوزخند

 .کنم میتقس هیبق با رو تو و باشم تیزندگ ی

 ؟یباش میزندگ کنار گوشه ه؟یچ مزخرفات نیا: گرفتم جلوشو عجله با که بره شد بلند

 خوامت؟یم بشه باورت کنم کاریچ! یمن هیزندگ ی همه تو احمق

 حق دونمیم. بدتره زار لجن از االنمم طیشرا و ندارم یخوب ی گذشته دونمیم خودم یملود

 که یمن شد چطور دونمینم خودمم. گمینم دروغ قسم بخدا اما... ینکن باور حرفامو یدار

 فتهیش و عاشق نجوریا ماه دو یکی عرض در کردم یزندگ یدلبستگ چیه بدون سال 27

 به فقط. دونمینم خودمم چون چرا؟ و یچطور نپرس ازم وقت چیه یملود. شدم تو ی

 .... خودم از شتریب. خوامتیم دمید اومدم خودم

 کنم؟ ثابت بهت یچطور بگو فقط تو! ستین جلودارم کس چیه که خوامتیم اونقد االنم

 ؟یکن باور کنم کاریچ

 به هم یا عالقه. کنم باورت تونمینم من یگفت خودت که همون: کرد نگاهم جانب به حق

 .ندارم روابط جور نیا

 به برسه چه.... ندادم درخواستم دختر هی به عمرم تو حاال تا! گهید ایب کوتاه.... یملود_

 ! تنما خواهش و اصرار هنه نیا

 !کارت رد برو االنم کردم؟ مجبورت مگه_
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 رو تو خودم من.... یلعنت بمون: داشتم نگهش و گرفتم دستشو دو هر که بره خواست

 به... حضورت به دارم، ازین بهت که منم. دارم ییادعا نه زارمیم منت نه پس. خواستم

 !تیشگیهم بودن به... لمست

 نیاول خوامینم من حرفات؟ ریز ینزن و ینش مونیپش گهید روز دو معلوم کجا از_

 !باشه تجربم نیاخر تجربم

. باشه شیاخر تجربت نیاول خوامیم من اتفاقا: کردم زمزمه گوشش تو و سمتش شدم خم

 و نیاول من! یبزن حرف یحت مورد نیا در یا گهید کس چیه با من با جز ابد تا خوامینم

 بهت پس. دارم احساس دختر هی به میزندگ تو باره نیاول من ضمن در! باشم دیبا نتیاخر

 !یملود یمن مال فقط و فقط تو. برنگردم ممیتصم از یزمان چیه که دمیم شرف قول

 

 ....باهاتن که ییاونا اخه! یباش یرتیغ ادینم بهت: کرد زیر خوشگلشو یچشما

 رتیغ داره دوسش که یکس رو فقط مرد هی! یارین رو اونا اسم یه شهیم.... یملود_

 !کنمیم چارشیب قسم بخدا کنه، نگات چپ داره جرعت یکس. داره

 باشم؟ باهات شمیم حاضر یچطور یبدون یخوایم. الیخیب حاال: گفت خنده با

 .چشام رو یبزار یشرط هر. معلومه خب_

 کنم؟ شروع_

 !شهیم خستت ییسرپا! مینیبش میبر ایب: دمیخند

! یکن کات یدار ارتباط که ییدخترا تمام با دیبا همه از اول: گفت که مینشست هم با

 .میندار هم یاجتماع و یمعمول دوست یحت! همشون با رسا؟ یدیفهم

 دلم به یوقت از. کردن کات به کردم شروع خودم یبگ تو نکهیا از قبل. چشممممم_

 .نداره تیجذاب برام یشکیه گهید ینشست

 .بگم بعدشو تا ساکت_

 ....کوچولو بگو_

 !یارینم اسممو گهید ابد تا ازت نمیبب انتیخ و دادن نخ و یزبازیه مورد هی_

 !باشم یکس با بخوام تو بعده کن رونیب سرت از فکرشو: کردم نگاهش یجد یلیخ

 تونمیم ک کمه سنش هنوز ینگ خودت با. یبد ریتغ منو یندار حق نکهیا سوم_

 .کنم بزرگش خوامیم یاونجور

 !جونم به دردت شدم عاشقت یجور نیهم رو تو من_
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 دردسر حوصله! یزنیم حرف مامانم با نکهیا فقط. رسهینم ذهنم به یا گهید زیچ االن_

 .ندارم

 تموم؟... چشم اونم_

 ثابت خودتو اول دیبا. میباش هم با کنم قبول تونمینم اول شرط از قبل تا یراست. اره_

 !یکن

 بپرسم؟ سوال هی من شهیم حاال. چشم_

 !بگو_

 ستش؟ین اصال چرا کجاست؟ بابات_

 سوالم از که اونقد! نشست چشماش تو بزرگ و بیعج غم هی.... شد عوض نگاهش

 که ساله کی از شتریب: اومد حرف به خودش که بگم یزیچ خواستم.... شدم مونیپش

 !کرده فوت

 

 !کنه رحتمش خدا. زمیعز متاسفم یلیخ.... اوه_

 .نشده متوجه یکس تا برم من ؟یندار یکار باهام گهید. ممنون_

 .بازار میبر قراره فردا که بخواب برو. زمیعز نه_

 سمتش رفتم طاقت یب که گرفت فاصله ازم یقدم چند.... شد بلند و داد تکون اروم سرشو

... تو: کردم زمزمه گوشش تو.... شد حلقه دورم دستاش لحظه چند بعده! کردم بغلش و

 !من فقط! یمن... مال

 شتریب گذشتیم که لحظه هر.... دادم فشارش خودم به شتریب که داد تکون اروم سرشو

 و یخوشبخت طعم اون با فقط و شمیم اروم یملود کنار فقط دونستمیم! شدمیم عاشقش

 ! چشمیم رو ارامش

 کنترل دنشیبوس و گرفتنش اغوش تو بعده.... بره دادم اجازه و دمیبوس موهاشو یرو

 از یا لحظه یبرا تونمینم گهید دمیچش که لباشو طعم. بود شده تر سخت یلیخ خودم

 .رونیب امیب فکرش

 .اتاقم تو باال رفتم راست هی و تو رفتم سرش پشت منم رفت یوقت

 و اوردم در شرتمو یت الیخیب. هیعصبان یلیخ بود معلوم و بود نشسته تخت رو انایک

: سمتم اومد که بخوابم خواستمیم. تخت رو رفتم و کردم عوض شلوارک هی با  شلوارمو

 بازم؟؟... دمتیبخش و یخورد یگوه نیهمچ بار هی
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 تکرارش گهید بار هی یدار جرعت ؟یکرد یغلط چه: سمتش شدم زیخ مین تیعصبان با

 !کن

 ...گفتم فقط من... من: کرد نگاهم دهیترس

 ؟یگفت یچ_

 !دمید دختره... اون با رو تو... من_

 خب؟_

 ؟یباش من مال فقط ینداد قول مگه ؟ینکن انتیخ گهید ینداد قول تو مگه رسا خب؟_

 ه؟یحرف. شدم مونیپش: زدم یپوزخند

 !کنمیم چارتونیب بخدا_

 .ادیب باال سگم یرو اون تا کن باز لب فقط یدار جرعت: چوندمیپ و گرفتم دستشو

 ....دستم! رسا یا.... یا_

 !ادینم در صداتم و یبندیم دهنتو: نیزم رو کردم پرتش و کردم ولش

 !بره بزار. جهنم به.... رونیب زد ساکش تو انداخت لشویوسا عجله با و شد بلند

 

 و تو رفت زدن در بدون! ایدن و یملود اتاق سمت رفت دمید که رونیب رفتم یکنجکاو با

 داشت و بود دهیپر خواب از ایدن.... اتاق تو رفتم عجله با. اومد صداشون هیثان چند بعده

 اتاقش داشت و بود گرفته رو یملود دست انایک.... کردیم نگاه انایک و یملود به تعجب با

 یغلط چه یدار: کردم میقا پشتم و دمیکش عقب رو یملود تیعصبان با. کردیم رونشیب

 !یشب نصف نکن سگ منو ؟یکنیم

 .بخوابم نجایا خوامیم من کنه گم اتاق نیا از گورشو بگو بهش_

 خودشم یملود. تخت رو بتمرگ و شو خفه. نکردم ناکارت نزدم تا نییپا اریب صداتو_

 !بمونه نجایا زارمینم بخواد

 اتاق تو برو: طفلک بود شوک تو.... یملود سمت برگشتم من و شد خفه ترس از انایک

 .ارمیم برات لتویوسا االن. بخواب من

 ...ک شهینم چرا؟ اونجا ؟یچ: نگاهم تعجب با

 یمجبور انایک یایباز وونهید بخاطر که ببخش! نباش نگران. خوابمیم سالن تو رمیم من_

 !یبش بدخواب



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 50 

 !نیهم با دمیفهم که نیببخش: گفت و شد بلند انایک پوزخند یصدا

 . انایک شو خفه_

 پتو ریز بود رفته ایدن. کنم جمع لشویوسا تا کمد سر رفتم و اتاقم بره فرستادم رو یملود

 لشویوسا.... شدینم متوجه که بود حالش اونقد انایک دیشا. ومدیم خفش هق هق یصدا و

 یزیچ امشب هیقض از و یکن باز دهنتو هیکاف: گفتم انایک به رو رفتن از قبل و کردم جمع

 .نکن درست دردسر براش. میندار رابطه هم با یملود و من بخدا. یبگ

 !شیدیبوس و یکرد بغلش دمید خودم: گفت هیگر با

 شب! یکرد ثابت خودتو گهید هم تو. داشته رابطه ادم کردن بغل هی با شهینم لیدل_

 ....ریبخ

 تخت رو یملود... بستم درو و تو و رفتم. اتاقم سمت رفتم زدناش صدا به توجه یب

 !بود نییپا سرش بود نشسته

ل: زدم زانو جلوش  شده؟ یزیچ زمیعز ؟یم 

 ....تو یدار ییرو چه: کرد نگاهم

 .وفتادیم یروز هی دیبا اتفاق نیا! که شد نفعمون به: دمیخند

 !باشه بردار دست یراحت به نکنم فکر یول_

 .خوبه هم خورد جرقش نکهیهم یول. اولشه تازه. معلومه خب_

 !بخوابم منم تا بخواب نییپا برو. یاورد لمویوسا که یمرس. یاوک_

 !نکنه شک یکس که نییپا رمیم بعدش تختم رو صب تا_

 

 ::::::::::::::یملود

 .بخواب نییپا برو. اریدرن یباز مسخره: گفتم و دمیکش دراز تخت رو یخوابالودگ با

 عظالتم تمام که بخوابم کاناپه رو برم ادیم دلت: کرد بغلم پشت از و تخت رو اومد

 ....یورزشکار کلیه نیا اونم ره؟؟یبگ

 کلیه عاشق که کنم انکار تونستمینم. نبود تنش شلوارک هی جز یچیه.. ..سمتش برگشتم

 !  بودم گندش و دهیورز

  ؟؟یکنیم ورزش ساله چند: دمیکش پکش کسیس رو اروم دستمو

 ؟یدار دوس. ساله 9_
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 نیبب طونیش و پرو یملود.... دادم تکون مثبت عالمت به سرمو گرفتمو گاز نموییپا لب

 ! شده موش پسره نیا جلو یچطور

  بودم؟؟ گرفته قرار تیموقع نیا تو حاال تا یکمن احمق اخه: زدم داد خودم سر دلم تو

 تو تخت نیا رو االن شهینم باورم: دیبوس مویشونیپ و زد کنار صورتم از موهامو رسا

 !یملود مونهیم ایرو هی مثل! یکنارم

 لبخند اونم که زدم بهش یلبخند اریاخت یب! زدیم داد صداقتشو چشماش.... کردم نگاهش

  رسا؟: دمیکش ششیر ته رو و باال اوردم دستمو. نشست لباش رو یجذاب

 دلم؟ جان_

 .دارم دوسش یلیخ من ؟ینزن دست بهش وقت جیه شهیم_

 ! یبگ تو یچ هر. من یکوچولو سرم به دردت.... چشممممم: دیبوس و گرفت دستمو

 !یلیخ. ادیم خوابم یلیخ: کردم جا جابه بازوش رو سرمو

 !شدم گم بغلش تو کامل و کرد حلقه دورم تنومندشو و گنده دست

 ....مراقبته رسا! من یکوچولو جوجه بخواب: کرد زمزمه گوشم تو

! دمید پدرم مرگم بعده که بود یخواب نیتر راحت و نیتر نیریش بگم تونمیم جرعت به

 نیا با مخصوصا.... کنم باز یا گهید حساب رسا رو ممکنه چون کنم سهیمقا دینبا درسته

 هیتک نیبهتر تونستیم هم بود من عشق هم رسا که بود نیا تیواقع یول! یسن اختالف

 !باشه گاهم

 

 ی لبه مینس. دمیکش رونیب پتو ریز از سرمو. شدم داریب اطرافم یصدا و سر با صب

 حرف داشتن و بودن نشسته اتاق وسط ی کاناپه رو فربدم و رسا و بود نشسته تختم

 ....زدنیم

 جمع لشویوسا خودش! یچ همه به زد گند که بود خودش ریتقص: گفت جانب به حق رسا

 شکاک خاطر به تونستمینم که من! کرد رونیب اتاق از رو یملود بعدم. رفت و کرد

 .سالن تو رمیم خودمم و خوابهیم نجایا شبا! بشه اواره بچه نیا بزارم اون یایباز

 االن یول. کرد شک شما به کرد اشتباه انایک! باتوعه حق: گفت یاروم لحن با فربد

 به فقط فعال هم انایک و ستین شما نیب یزیچ میدونیم که ما. شتیپ برگرده بزار! شمونهیپ

 ! رسا بشه یزیابرور نزار! گفته من

 !یبزن تهمت یایب ستین که یالک. بده تاوان دیبا کرده یغلط هی انایک! گفتم که همون_
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  ؟یشد داریب: شد من متوجه هوی

. فرستاد برام یا بوسه و کرد استفاده فرصت از رسا که من سمت برگشتن مینس و فربد

 جلو بود مناسب لباسم شکر رو خدا. دادم رو ها بچه سالم جواب و گرفتم خندمو جلو

 ! فربد

 مینس و شدن مشغول دوباره دوتا اون

 گذره؟یم خوش: کینزد اومد 

 !ییتنها دهیفا چه: گفتم اروم و دمیخند

 یزود به رهیم شیپ داره که ینجوریا: گفت اروم و گرفت ازم یشگونین! دیخند اونم

 !دام تو وفتهیم

 .... دمیکشیم خجالت ییجورا هی اما. بزنم حرف مینس با شبید به راجع داشتم دوس

 واقعا رسا. بودم خوشحال. برگرده انایک نداد اجازه رسا و دینرس ییجا به بحثشون اخرشم

 ! بود یجد مشیتصم تو

 راحت ینجوریا گفت نکرد قبول رسا یول ششیپ بره رسا و من شیپ ادیم مینس گفت فربد

 !هیچ دردت تو دونمیم که من. رکاهیز اب! ستین

 ابان لیاوا... بازار میبر صبحونه بعده بود قرار. نییپا رفتم مینس با و کردم عوض لباس

 سر بر خاک... برم ییتنها رسا با شدیم کاش... من هوام نیا عاشق! یابر هوا و بود ماه

 !کنن جنبم یب

 

 ::::::::::::::رسا

 کل اریاخت یب و بودن هم با مینس و یملود!! بازار میرفت و میشد تقسم نیماش تا سه تو

 خبردار هم ایدن االن تا مطمئنن. بودن هم با که هم ایدن و انایک.... بود یملود شیپ حواسم

 . کردنیم نگاه یملود به تنفر با بار کی لحظه چند هر نهیهم واسه! شده

 و تو نیب یچیه کنم باور یدار انتظار چطور: گفت اروم و رسوند بهم خودشو فربد

 !یکنیم نگاهش یدار همش تو ست؟ین یملود

 !ستین خودم دست. خوشگله خب: گفتم یعاد یلیخ

 بگم؟ دروغ بهت یخواستیم خب: گرفت خندم.... بود یدنید افشیق

 کم خوشگل دختر یحال در! یکنیم فیتعر دختر هی ییبایز از تو باره نیاول یول. نه_

 ! ستین برت و دور
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 تذکر بهش سمتش رفت فراز اگه. نهیشیم ادم دل به بیعج. گستید زیچ هی یملود اخه_

 همه خرابم ی سابقه با برم من اگه تازه! یدار تو یول. ندارم یا بهونه چیه من. بده

 !کنن درست حرف برامون

 احساساتش. بچست اون ا؟ینکن وابسته خودت به رو یملود! رسا یداد رد رسما تو_

 تو رهیم کالمون یکن یباز باهاش هیبق مثل اونم یبخوا. نهیبیم بیاس زودم! پاکه یلیخ

 !یبدون که گفتم! زهیعز برام یلیخ و خواهرمه یجا یملود! هم

 ازش دمینم قول بهت اما. کنمینم رفتار هیبق مثل یملود با وقت چیه: گفتم اریاخت یب

 ....گهید دله. ادین خوش

 مشغول همه! میشد بزرگ یلیخ دیخر مجتمع هی وارد ها بچه با که کرد نگاهم تعجب با

 !کوچولو سالم: رسوندم یملود به خودمو دمید دور رو هیبق چشم که منم و بودن دیخر

 ! دهیند یکس تا برو: کرد نگاهم اخم با

 .نداره یربط کسم چیه به سمتت ادیم بخواد دلم که وقت هر ؟یکرد شروع باز_

 .کن ولم. رسا ندارم کردن بحث حوصله_

  شده؟یچ بپرسم شهیم_

 ....داره ربط خودم به_

 فاصله ازش. کنم اروم حرفام با دخترو هی نبودم بلد. نبودم دنیکش ناز اهل من.... یلعنت

 مینس.... بود هم تو اخماش هنوز یملود. نشستم کیبوت یها یصندل از یکی رو و گرفتم

 حاال حاال دونستمیم و بود یبزرگ یلیخ ی مغازه. شدن دیخر مشغول هم با و ششیپ اومد

 .خانم دیببخش: فروشنده سمت رفتم. شهینم تموم داشونیخر

 .دییبفرما_

 و دیکن حساب دیخر بچه اون یچ هر: گفتم و داد نشون بهش رو یملود دست با

 .کنه حساب خودش دیزارینم وجه چیه به. دیبد بهم فاکتورشو

 !چشم_

 

 :::::::::::::::یملود

 رو گذاشتم و برداشتم رو داشتم دوس که ییلباسا تک تک فراز و رسا یها نگاه ریز

 ....کنم دیخر یخرک ینجوریا بود عادتم. نیتریو

 بدبخت؟؟ یبود مونده لباس یب: سمتم اومد انایک که یدار طرح یمشک زیشوم سمت رفتم
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 تو؟ بده نظر گفتم: کردم نگاهش یخونسرد با

 زارمیم دست رو دست نکن فک.... یعوض ی دختره نیبب: شد کینزد بهم تیعصبان با

 !ینیبیم بد که نشه داتیپ رسا بر و دور! یکن تموم مامانتو تموم مهین کار یایب تا

 اب مثل برام رسا کردن جذب: گفتم و زدم یپوزخند یول اوردمیدرنم سر حرفاش از

 !لطفا نکن کمیتحر پس. خوردنه

 خودت با کرده نگات دوبار ؟یهست یک یکرد فک! یعوض شو خفه: رفت در کوره از

 یتو یکرد فکر! خونشه تو یهرزگ. عادتشه اون.... جونم نه شده؟ عاشقت گهید یگفت

 بدبخت فت؟ینح کلیه نیا با اونم ؟؟یایب بر رسا مثل یادم پس از یتونیم یفسقل جوجه

 رابطه از هم ای کتک، از ای حاال.... یدیم جون دستش ریز روزه دو یباش رسا با یبخوا

 !وحشتناک و خشن یها

 خشنه چقد که دیفهم شدیم هم انایک با رسا شبید رفتار از.... دمیترس واقعا کنمیم اعتراف

 ! هیرائ خود و

 زود چه هر ینینب بیاس یخوایم اگه: گفت غرور با که دید چشمام تو یچ انایک دونمینم

 هی از که یزیچ تنها! ستین یعاشق و عشق ادم اون! کن گم رسا یزندگ از گورتو تر

 !سکسه فقط و فقط خوادیم دختر

 ! رفت و گفت نویا

 شدن؟ چقد: فروشنده سمت رفتم داغون یاعصاب با

 !شده حساب_

 نکردم؟ حساب که من: کردم نگاهش تعجب با

 !کردن حساب.... اقا اون_

 جانم؟: کرد نگاهم غرور با که سمتش رفتم تیعصبان با.... کرد اشاره رسا به

 ؟؟یکرد حساب منو یدایخر تو چرا. جانم و مرض_

 ؟یعصب نقدیا چرا: دیپر باال ابروش هی

 حساب باهات الیو میرفت یوقت. گمینم بهت یزیچ ها بچه جلو االن! داره ربط خودم به_

 !بشه داتیپ برم و دور ای یکن دخالت کارام تو خوامینم هم گهید. کنمیم

 من! نبود من مرد رسا. دلم رو ذاشتمیم پا دیبا.... مینس سمت رفتم متعجبش نگاه ریز

 ....تونمینم
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 ::::::::::::::رسا

 نه کردیم یبداخالق! اخه شد یجن هوی چرا... .کردم نگاه یملود رفتن به گرد یچشما با

 ....گهید یمدل نیا

 ؟؟یسادیوا نجایا همش چرا ؟یندار دیخر تو: سمتم اومد مینس

 ....الیو میبرگرد نیکن تموم زود. اصال ندارم حوصله_

 برگرده؟ حوصلت بدم تیاشت انایک با یخوایم: گفت طنتیش با

 رینگ دل به. هیخرک اخالقش شهیهم یملود: گفت اروم و دیخند که کردم نگاهش اخم با

 ! تو

 .کنمینم فکرم بهش اصال من بشم؟ ناراحت وونتید دوست بخاطر دیبا چرا_

 ! یگیم راست که تو اره: دیخند دوباره

. ختهیر بهم انایک یحرفا بخاطر کنم فکر: گفت و سمتم برگشت دوباره که بره خواست

 !زدیم حرف باهاش داشت شیپ قهید چند

  بهش؟ گفت یچ ؟یچ_

 ! بپرس یملود خوده از. دونمینم_

 که گفته بهش یپرت و چرت چه ستین معلوم. زدمیم حدس دیبا.... یلعنت.... رفت و

 !!بچه شده ینجوریا

 ی افهیق و بود کرده اخم هنوزم یملود. رونیب میزد و شد تموم داشونیخر باالخره

 ....دنیرس خواستن که یزیچ به دادیم نشون ایدن و انایک سرحال

 . میبخور ناهار تا یسنت رستوران هی میرفت و نایماش تو گذاشتن رو لشونیوسا یهمگ

 و میبود خسته هممون.... الیو میبرگشت و شد تموم ناهارم تا کردم تحمل کندن جون با

 ! رونیب میبزن دوباره عصر میکن استراحت شد قرار

 بگم یزیچ خواستم. شدم رو در رو یملود با که رونیب زدم اتاق از و کردم عوض لباس

 الیخ با خوامیم من.... یبرگرد ینخوا دوباره که بده انجام کاراتو همه: گفت عیسر که

 !کنم استراحت راحت

 !باش منتظرم. دارم کارت اتفاقا: کردم نگاهش تیعصبان با

 !یچموش یلیخ! یملود کنمیم ادمت.... بهم دیکوب درو و تو رفت حرف بدون
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 اتاقاشون بودن رفته همشون ها بچه.... دمیکش دراز یاصل ی کاناپه رو و نییپا رفتم

 !یملود شیپ باال برم تا بگذره زمان بودم منتظر و کنن استراحت

 رسا؟_

. زمیعز اتاقمون میبرگرد ایب: جلو اومد و کرد نگاهم مظلوم.... انایک سمت برگشتم

 !برهینم خوابم تو بدون که منم! یشیم تیاذ ینجوریا

 

 اصال... کنم استراحت منم بزار و بخواب اتاقت تو برو گمشو: کردم نگاهش خشم با

 !انایک ندارم حوصلتو

 کردم؟ کارتیچ من مگه زدنه؟ حرف طرز چه نیا رسا: دیخواب بادش

 ....برو فقط_

 !کرد فرار عیسر شتریب اصرار یجا به که بود یعصب و دورگه اونقد صدام

 اروم.... باال رفتم و شدم بلند دهیخواب ها صدا دمید یوقت و اوردم طاقت یبدبخت با ربع هی

 در یستین بلد: نشست تخت رو و شد بلند تیعصبان با یملود.... تو رفتم و کردم باز درو

 ؟یبزن

 ؟یبود خواب: نشستم تخت ی لبه و رفتم

 ....برو و بگو کارتو_

 رفتارم؟ نیا قیال که کردم کاریچ یبگ شهیم اخه؟ مرگته چه تو؟؟ چته: شدم یعصب باز

 ....یهست یروان هی واقعا تو. بود انایک با حق: کرد نگاهم گرد یچشما با

  خورده؟ یگوه چه انایک_

 .بوده درست گفته یچ هر_

 بهت؟؟ گفته یچ انایک بگو. نکن میعصب یملود_

 تیامن کنارت گفت! یباش نفر هی با یتونینم.... یا هرزه! یا وونهید و یعصب تو گفت_

 !یهست یوحش رابطه تو هم یدار بزن دست هم چون ندارم یجون

  ا؟ینکن انکار: گفت که کردم نگاهش تعجب با

 ....کنمینم_

 ! رفت وا و طفلک شد گرد چشاش

 .درسته همش اما گفته بهت رو نایا کرده یادیز غلط درسته: گرفتم دستشو اروم
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 !باشم ینجوریا هم تو برا شهینم لیدل یول: گفتم که کرد نگاهم وحشت با

 ! یکنینم که ریتغ! یهست که ینیهم تو ه؟؟یچ منظورت_

 فرق برام همه با تو. دارم حس دختر هی به اولمه بار من نه ای یبکن باور.... یملود_

 و باشم وفادار بهت عمرم اخر تا دمیم قول و دارم دوست بگم تونمیم فقط.... یدار

 !کنم خوشبختت

 !توعه هیعل یچ همه یوقت کنم باور چطور_

 قبول که اخالقمم. شده تموم بحث نیا چون بزنم حرف خوامینم اصال روابطم ی درباره_

 !خشنم کمی.... بده دارم

 !یبداخالق منم با یحت! یبزن رو انایک بود مونده کم شبید تو کم؟ی: زد پوزخند

 یلیخ من یکوچولو.... جووونم یا: کردم بغلش اریاخت یب و رفت ضعف براش دلم

 !حساسه

 ! زنمیم حرف باهات یجد دارم رسااااا؟: کرد جدا ازم خودشو

 خورده هی. یملود ستین خودم دست اخالقم: گرفتم فاصله ازش و دمیبوس شویشونیپ

 بحثم یکس با.... تو با فقط یول! باشم مواظب رابطمون تو دمیم قول یول خشنم و یعصب

 ! یریبگ خورده بهم یاین شد

 ؟یچ گهید: گفتم که داد تکون اروم سرشو

 ....زهیچ.... امممم: گفت و کرد مکث یکم

 ! باش راحت. یملود بگو_

 ؟یخشن یلیخ رابطه تو راسته_

 !ها کنهیم فکر ییزایچ چه به هم بچه نیا.... خنده ریز زدم اریاخت یب

 ؟یکنیم مسخره چرا.... گفتم یجد! رسا نخند: کرد نگام اخم با

 ! گرفته خندم فقط.... زمیعز بکنم غلط من مسخره؟_

 .بده جوابمو.... یچ هر حاال_

 انجام یعمل دیبا. بدم حیتوض بهت درست تونمینم االن یول. باشه گفته درست دیشا_

 ....میبد

 رساااااا؟؟_

 بچه؟ یکن خبردار رو همه یخوایم. سسسیه_
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 خب؟ نکن تمیاذ نقدیا_

 یخاص رفتار و اخالق یکس هر یملود! تمومه فعال بحث پس. چشممم: دمشیبوس دوباره

 خورده هی هم تو! شیبشناس تا یکن یزندگ طرف با دیبا. ستین ثابت هم شهیهم. داره

 !یشیم یچ همه متوجه خودت بگذره

 !گهید زیچ هی.... اهوم_

 ؟یچ_

  زد؟ حرف دربارش انایک که بود یشکل چه رابطتون مامانم و تو_

 ....کنمیم چارتیب.... احمق یانایک

 مگه؟ چطور! همکار تا دو: زدم بهش یلبخند یخونسرد با

 .الیخیب یچیه_

 نمونده؟ یزیچ گهید_

 .نچ_

 !خوب چه_

 ادیم یکی رسا؟ یکنیم کاریچ: کرد نگاهم تعجب با! کردم بغلش و دمیکش دراز تخت رو

 !نهیبیم

 !برم زود دمیم قول. یملود بشم اروم کنارت بزار! سسسیه_

.... دمیکش نفس موهاشو و تن عطر و بردم جلو سرمو. موهام تو بردم دستمو و شد ساکت

 !بود من ارامش دختر نیا! بود یزندگ خوده

 

 :::::::::::::::یملود

 ....دیبوس مویشونیپ و شد جدا ازم رسا که بودم یداریب و خواب نیب

 رسا؟_

 جوووونم؟_

 ؟یبر یخوایم یخوایم کجا_

 !شنیم داریب یزود به ها بچه. نییپا برم من. زمیعز بخواب تو_

 !بمون شمیپ.... نرو_
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 !بخواب .کوچولو کنارتم: دیبوس موهامو و دیکش دراز کنارم دوباره

 !رفتم فرو خواب به و شد گرم چشمام دوباره

 میبر میخوایم پاشو! تو یشد خوابالو چقد ؟یملود: کردم باز چشمامو مینس یصدا با

 !رونیب

 چنده؟ ساعت: نشستم تخت رو

 .گهید پاشو هم تو. شنیم اماده دارن همه! 6_

 برو هم تو ؟یینجایا چرا: رونیب زدم و کردم کارامو! سیسرو رفتم و دادم تکون سر

 !گهید شو اماده

 بود؟ نجایا یکس: کرد نگاهم و گرفت تخت از چشماشو

 چطور؟. نه_

 .بوده اونطرف گمید یکی معلومه کامل. ختستیر بهم تخت سمت اون چرا پس_

 ؟یبزار سرم به سر یخوایم م؟ینس_

 کردم فکر باش منو! گهید بگم بهت یزیچ خوامینم و یا بهیغر بگو: هم تو رفت اخماش

 حرف باهام تیزندگ مورد در هم تو یدار خبر زامیچ همه از تو که یجور همون

 ! یزنیم

 !بود نجایا رسا. مینس نرو: گرفتم دستشو عیسر که اتاق در سمت رفتم

 ؟؟یعنی نیرفت شیپ حد نیا تا: کرد نگاهم شوکه

 یاوک هم با کردمینم فکر اما نیدار حس بهم بودم دهیفهم: گفت که نییپا انداختم سرمو

 !نیباش شده

 باش؟. گمیم برات ویچ همه امشب_

 !ایب و شو اماده زود. خب یلیخ_

 شبید نیهم. دمیکشیم خجالت مینس از گهید! دنیپوش لباس سراغ رفتم منم رفت یوقت

 چه یول هستم حرفم رو هنوزم البته. خورهینم من درد به و هیالش رسا گفتمیم داشتم

 !شهینم سرش حساب حرف که دل ده؟یفا

 اومد رسا که رونیب بزنم خواستم زدن ادکلن بعده و زدم یا دخترونه و خوشگل پیت

 بایز روز هر.... یملود تو یخوشگل چقد: نشست لباش رو ینیریش لبخند دنمید با.... تو

 !روزید از تر
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 !برم هات خنده قربون: کرد نگاهم لذت با که دمیخند

 غرور نیا یول دم،ید حاال تا که هیپسر نیتر جذاب اونم بگم بهش و بغلش برم خواستم

 ....یخرک

 ؟یناراحت یزیچ از: دیبوس مویشونیپ و اومد جلو خودش

 ....یول. نه_

 .بزن حرف_

 !میهم با دیفهم مینس_

 .فهمنیم همه روز هی بالخره! نداره یناراحت نکهیا_

 .کشمیم خجالت_

 دارما؟ دوس شتریب رو طونمویش یملود من.... من یکوچولو دختر_

 و شو اماده زود. نییپا برم من نکرده شک یکس تا حاالم! اقا وقتش به اونم: گرفتخندم

 !ایب

 ! چشممممم_

 کنار و دادن سالممو جواب هیبق انایک و ایدن جز به. بودن سالن تو همه.... نییپا رفتم

  م؟یبر میخوایم کجا: نشستم مینس

 ! صفه کوه میبر میخوایم: گفت زده ذوق

 کردن؟یم فیتعر چقد بودن رفته که ها بچه ادتهی. باشه زیانگ جانیه یلیخ دیبا. اوه_

 !هیعال. هووووم_

 دیبد دیند اونجا ن؟ینرفت ییجا عمرتون تو حاال تا: کرد نگاه مینس و من به ریتحق با انایک

 !دیببر رو ابرومون نیاریدرن یباز

 انایک: گفت ها بچه از یکی رل سارا که بگه یزیچ خواست و کرد نگاهش خشم با فربد

 هستن بچه اونا! سنشونه یاقتضا مینس و یملود ی کودکانه رفتار و حرفا نیا اد؟یم دلت

 طرز. هیزندگ از بردن لذت تینها نیا و کننیم ذوق دیجد یزایچ کردن تجربه از و

 اتتیادب یرو یکم بهتره! یشیم دکتر یدار مثال. ستین خوب اصال هم تو زدن حرف

 !زمیعز یکن کار



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 61 

 سارا به رو من یول زد بهش یپوزخند مینس. ومدیدرنم خونش یزدیم کارد رو انایک

 ! زد لبخند جوابم در اونم و زدم یلبخند

 بود شهر سر اون صفه کوه. رونیب رونیب میزد هم با همه و شد تموم بحث رسا اومدن با

 ! میبر بعد میبگرد شهر تو یکم شد قرار و

 ادهیپ باال تا دیبا و کردن پارک کوه نییپا رو ها نیماش. میدیرس که بود 7 ساعت بالخره

 !گذشتیم خوش هم یکل و نبود یادیز ریمس البته که میکردیم یرو

 

 ::::::::::::::رسا

 بود خوب جاده. نخوره زیل ای نشه تیاذ که بود یملود به حواسم دائم کوه یباال ریمس تا

 ! شدینم اروم من دل یول

 نمونیب خواسته ازش که زدیم حرف یدختر ی درباره از و ومدیم کنارم داشت اشاری

 ! بشه واسطه

 یول شدمیم یاوک باهاش ومدیم خوشم اگه و گرفتمیم رو دختره امار بود شیپ ماه هی اگه

 !سکس بار هی یحت بدون کردیم اروم روحمو که یکس. کردم دایپ رو یملود من.... حاال

 !ستین رابطه اهل رسا بگو بهش! اشاری الیخیب: گفتم و زدم یپوزخند

  ه؟یچ ایباز مسخره نیا. کنم حلش تا مرگته چه بگو: خنده ریز زد

 حاال: باال انداختم ابرومو یتا هی.... بود مسخره هم واقعا. بود گرفته خندم خودمم

 !نه ای هست یمال نمیبب بده عکسشو

 اون از باباش و سالشه 24. رانیا اومدن دوساله یکی: گفت و اورد در شویگوش

 ! خرپوالست

 شیچ از حاال موندم! خوشگل یلیخ ییطال ابرو و چشم دختر هی.... سمتم گرفت شویگوش

 . رمیبگ رادیا

 ! ومدین خوشم: دستش دادم ویگوش

 چیه از. دوستات هیبق نیهمچن و باستیز العاده فوق انایک درسته. گهید نگو چرت_

 دهید رو تو مسعود یمهمون تو! ناموسا خوشگله یلیخ هم ایل اما یندار کمبود هم یلحاظ

 .نداره هم یمشکل و یدار رل دونهیم. شده عاشقت یحساب و

 !باشه داشته مشکل و ادیب نه: دمیخند

 !هم تو حاال خب_
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 ینیبینم. باشم تنها یکم خوامیم تشیواقع! ندارم رابطه ی حوصله من بگو بهش اشاری_

 چونم؟؟یپیم رو هیبق دارم

 !بدن پا بهشون دخترا جور نیا ارزوشونه همه دلتا؟ ریز یخوش_

 ! بره کن سر به دست یجور هی هم رو دختره نیا. شدم خسته گهید که من_

 !لتهیم جور هر. دادا یاوک_

 با که کردم نگاه یملود به. میشد ساکت بود کوه دل تو که یرستوران کافه به دنیرس با

 تمام تونستمیم.... بود یزندگ خوده دختر نیا. بود کردن نگاه مشغول یا کودکانه ذوق

 !کنم تجربه باهاش نداشتم رو میزندگ یتو وقت چیه که ییزایچ
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 جا هی عرفان و اشاری و مینس و فربد و یملود با.... مینشست تخت دوتا رو و میشد میتقس

 ! جا هی هم هیبق

: گفت یملود به رو فربد که نشستم یملود کنار فاصله تیرعا با منم و بودن وسط دخترا

 !بگو بهم کرد تتیاذ رسا اگه

 حاال؟ رسهیم بهم زورت مگه: کردم نگاهش خنده با

 !هستن عرفانم و اشاری: گفت ها بچه به اشاره با فربد

 از وقت چیه و دمید رو رسا کردن دعوا! داداش نکن حساب من رو: گفت عیسر عرفان

 . کنمینم غلطا نیا

 چ هر دیبا! یلعنت.... شد ساکت هوی که بگه یزیچ خواست و کرد نگاهم جانیه با یملود

 !بکشه عذاب یملود خوامینم. کنم یعلن رو رابطمون زودتر

 لباس بعده و بود زود خواب برا.... الیو میبرگشت شام بعده و میموند صفه اخرشب تا

 ! میشد جمع سالن تو یهمگ کردن عوض

 میبر ییدوتا.... بگذرونم یملود با رو فردا داشتم دوست تهران، میگشتیبرم عصر فردا

 ! شدینم که فیح اما.... العاده فوق یجا هی! ناژوان ی شهیب

 نیا از شتریب خوامینم! هیملود یها شرط انجام بکنم دیبا که یکار نیاول برگشتن بعده

.... دادیم بهم العاده فوق یانرژ هی بشه من مال قراره یملود کنهیا فکر! باشم دور ازش

 و بودم رستانیدب چهارم یوقت یحت.... نبودم زده ذوق نقدیا یدختر چیه داشتن از حاال تا

 همه از اونو که داره ییها یژگیو یملود!! داد شماره بهم مون محله دختر نیتر خوشگل

 ! کنهیم زیمتما

 درست انایک و میداد لیتشک رهیدا.... شدم ملحق کنن یباز یبطر خواستنیم که ها بچه به

 نشسته مینس کنار راستم سمت.... گشتم یملود دنبال و برگردوندم رو! نشست من مقابل

 بودن ناجور ی وصله و بودن پاره شیات بچه دوتا نیا. زدنیم حرف یگوش ریز و بود

 !پیاک واسه

 با.... ستادیا هیثان چند بعده.... چرخوندش و وسط گذاشت مشروب یبطر هی عرفان

 ....یلعنت! فراز به رو تهش.... تهش و بود یملود سمت سرش که کردم نگاهش تعجب

 قت؟یحق ای جرعت: گفت و زد و یمغرور لبخند فراز

 !قتیحق: گفت اروم یملود

 ته؟؟یزندگ تو یکس_
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 و انایک دونستمیم! بشه بسته دهنش دیبا فراز! شدن رهیخ یملود به هم هیبق من بر عالوه

 یکی. اره: گفت اروم و کرد باز لب یملود باالخره.... جوابن کف تو فراز از شتریب ایدن

 !هست

  ؟یک: رفت وا چارهیب فراز. زدم لبخند بهش و دمیکش مویزندگ نفس نیتر قیعم

 !بچرخون رو یبطر پاشو عرفان. دیپرس شهیم سوال هی فقط: گفت عیسر اشاری

 

: گفت عیسر  ایدن! سادیوا فربد و ایدن رو نباریا و چرخوند رو یبطر دوباره عرفان

 قت؟یحق ای جرعت

 که بخواد ازش یچ بدن شنهادیپ ایدن به خواستن همه.... کرد انتخاب رو جرعت فربدم

 !ستین قبول هم قهیدق کی از کمتر! ببوس رو مینس پاشو: گفت خودش

 اما اومده خوشش یحساب بود معلوم که فربد! خنده ریز میزد هم ما و دنیکش هورا همه

 ! بود دهیپر رنگش چارهیب مینس

 ....اخه ه؟یحکم چه نیا ایدن: گفت عجله با

 االی ببوسش االی: زدن دس به کردن شروع همزمان همه که زد یدرار حرص لبخند اونم

 !ببوسش

 با بود نشسته کنارشون که یملود! لباش رو گذاشت لباشو و مینس سمت برگشت فربد

 !کردم سرگرم خودمو منم و نییپا انداخت سرشو خجالت

 یلب ریز ممینس و میکرد قشونیتشو.... شد تموم ها بچه یصدا و سر نیب قهید هی باالخره

 یبدشانس از نباریا و چرخوند رو یبطر دوباره عرفان! کرد ها بچه نثار فش تا چند

 ! شد انایک و من نوبت

 . کنمیم انتخاب و قتیحق: کردم نگاهش کلسیر پس بدم یکس دست بهونه خواستمینم

  گذاشتم؟؟ کم برات یچ: بهم شد رهیخ

 ! سوال نیا جز داشتن رو یزیچ هر انتظار.... شدن ساکت همه

 کم یزیچ نه: کرد نگاهش خونسرد! باشم یعاد کردم یسع اما بودم شده شوکه خودمم

 !ستمین سابق ادم اون گهید من! یگذاشت کم نه یداشت

 میبود هم با سال 3 انایک و من! داشتن حق البته خب.... نه نایا از ومدیم در صدا وارید از

 حالش به دلم که کردیم نگاهم مظلوم چنان چارهیب! خوردیم بهم داشت رابطمون حاال و

 یکس با یدلسوز رو از خوامینم گهید و خواستمیم رو یملود فقط و فقط من یول! سوخت
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 نیا ن؟؟یاریدرم یباز مسخره نیدار: گفت تعجب با انیپو که گرفتم ازش نگاهمو. باشم

 ه؟یچ حرفا

 !نیبدون هم شما کم کم بهتره کنم فکر. هیجد کامال یچ همه: کردم نگاهش

 ن؟؟یکرد جدا رو اتاقتون نیهم واسه پس: گفت عجله با سارا

 رفت و شد بلند که بدن شیدلدار خواستن ها بچه. دیچیپ سالن تو انایک ی هیگر یصدا هوی

 رو یملود! کنم تحمل دیبا یول کردمیم حس رو همه نگاه! بود ینیسنگ جو.... باال

 چنان من. ستین یزیچ که دختر تا چند با کردن کات.... کنم تحمل دیبا پس خوامیم

 !خوامیم رو یکس گهید نه شمیم ریس ازش نه عمرم اخر تا دونمیم که شدم فتشیش

 !شدم پمونیاک دیجد عضو عاشق بفهمن که هیدنید یوقت ها بچه افهیق

 !یمبهم و بیغر ی واژه چه.... عشق

 

 ::::::::::::::یملود

 ممینس و من! بخوابه اتاقش رفت یک هر و ندادن ادامه ویباز گهید ها بچه انایک رفتن بعده

 باال دیبر اد؟ینم بخوابتون شما: سمتمون برگشت فربد که میزدیم حرف هم با اروم میداشت

 .بزنم حرف رسا با من تا

 بگه؟ بهش خوادیم یچ نظرت به: من اتاق تو اومد ممینس و باال میرفت حرف بدون

 بهم یچ همه. ندارم کشش گهید که من: دمیکش دراز تخت رو و دمیپوش یراحت لباس

 .ختهیر

 یپزشک ی دانشکده تو! باشه خبر نیتر جالب تونهیم انایک و رسا کردن کات. واقعا اره_

 !شناسنشونیم زوج نیتر جذاب عنوان به همه

 !شدهینم خبردار اشیباز یالش از کس چیه که رسا بوده زرنگ چه! یالکچر چه... اوه_

 !شده خودت عاشق انگار نه انگار ا؟یگیم راحت چه: بازوم تو دیکوب مشت با

 ....مممینس یوا_

 چته؟ هوم؟_

 !دارم حس بهش منم گفتم که بهت_

 .بود معلوم میگفتینم_
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 اما کنمیم حس صداقتشو زنهیم حرف باهام یوقت و دارم دوسش منم. حاال خب: دمیخند

 !بشه من پر تک بخواد ای بشه ادم نیا رهینم کتم تو جوره چیییییه

 ای کنه کات همشون با تونهیم اول مینیبب بزار. شهینم مشخص ینجوریا که معلومه خب_

 نیا به انایک اونم. رفته راهو نصف گذرهیم انایک از داره که نیهم ییخدا یول! نه

 نیاول انایک دوستاش هیبق برعکس تازه! کفشن تو همه که یکلیه خوش و یخوشگل

 ....چارهیب داره گناه! بهش بوده وفادار شهیهم و بوده رسا با رابطش

 !بهش برگرده و بشه شمونیپ تا بگو جلوش نارویهم برو: کردم نگاهش تعجب با

 حل بغلش تو که گرفته رو وضع خل یتو چشمش رسا. نترس نه: گفت یبدجنس با

 !یشیم

 !رونیب گمشو پاشو. زهرمار_

 !شتیپ ادیب تا کنم گم گورمو من منتظره هم رسا! منتظرمه فربدم البد.... ارهههه_

 یدار که یمرس یول. شدت نیا به نه حاال: تو اومد و کرد باز درو رسا لحظه همون

 !یکنیم کم زحمتو

 هوا تو رسا که سمتش کرد پرت تختو کوسن حرص با مینس یول خنده ریز زدم من

 ؟یشیم یوحش چرا. بابا کردم یشوخ: گرفتش

 !کنه ادمت بلده خودش. یملود دست مسپارمت: در سمت رفت و شد بلند مینس

 ....رونیب رفت و

 

 چطوره؟ من یکوچولو: سمتم اومد بست درو رسا

 .نشدن مشکوک نیا از شتریب ها بچه تا برو و بده انجام یدار یکار اگه. خوبم من_

 !فسقل توعه کنار دنیخواب من کار: کرد بغلم و تخت رو اومد

 بچه. تهران میبر تا بخواب نییپا برو امشبو. نکن خراب ویچ همه یاخر شب رسااااا؟_

 ! شهیم زشت یلیخ بفهمن ها

 شمیپ گهید که فردا از خب! اخره شب یگیم یدار خودتم خوبه ؟یگیم یچ یفهمیم_

 یروزا واسه کنم جمع یانرژ و باشم شتیپ راحت الیخ با امشب بزار پس. یستین

 .... ندهیا

 ؟یکن کاریچ قراره مگه_
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 شروع رو رابطمون بعد بدم انجام شرطاتو تمام اول یگفت خودت کوچولو؟ ستین ادتی_

 !میکنیم

 نکنا؟ دواریام خودتو یالک کنم؟؟یم قبول حتما بعدش گفتم یک من_

 ؟یایب من نیماش با فردا شهیم! لجباز ی دنده هی: داد فشارم بغلش تو

 !دنبالمونه حرف تا هزار میبش کینزد بهم اگه امشب بعده گه؟ید امر_

 یول کنمیم مراعات نکردم کات هیبق با یوقت تا فقط: روم اومد کامل و تخت رو داد هلم

 یحت کنمیم دار خبر رو همه خودم وقت اون. یبزن حرفشو یحت زارمینم گهید بعدش

! یعروس مراسم هی و یخواستگار مجلس هی فوقش داد ریگ هم یکس اگه.... ها خانواده

 !یشیم من مال ابد تا گهید

 تو؟ و من ؟یعروس ؟یچ: برد ماتم

  ؟یبش من عروس یندار دوس: دیبوس موینیب نوک.... مردونه و جذاب.... دیخند

 !یزد توهم. ستین خوب حالت تو رسا_

 یلیخ هنوز تو! زمیعز یبش شوکه یدار حق: کاشت میشمونیپ رو یاحساس پر ی بوسه

 ی خونه عروس تو صورت هر در. کنمیم بزرگت خودم.... نترس یول. یا بچه

 !یخودم

 یتو تو یرو ادهیز مشکلم! ستین سنم من مشکل بگم نخواستم.... کردم سکوت

 اونم. یزنیم ازدواج از حرف تو و مینکرد شروع رو یچیه هنوز که ییما. رابطست

 قدر به شدنت عاشق تو! یکرد یزندگ مرز و حد یب ی رابطه یکل با عمر هی که ییتو

 !نزن ازدواج از حرف یزود نیا به لطفا هست زیبرانگ بهت یکاف

 تونمیم جرعت به. کرد بغلم و تخت رو اومد دوباره و کرد خاموش اتاقو المپ شد بلند

 و بود رسا خاطر به فقط همش و نبودم اروم شب چند نیا ی اندازه به وقت چیه بگم

. کردم جمع بغلش تو خودمو و کردم جا به جا بازوش رو سرمو.... گرش معجزه اغوش

 !!برد خوابم بالخره که دمیبوس و کرد نوازش موهامو اونقد

 

 :::::::::::::::رسا

 برگشتم خودمم و خونشون دم رسوندم رو ها بچه تهران میدیرس که بود شده کیتار هوا

 یخدافظ ها بچه از. نشست خودشم و نیماش تو گذاشتم رو یملود ساک.... نایا فربد شیپ

 .کن فکر خوب هم شبمید یحرفا به راجع. باش مراقبش: گفت اروم فربد که کردم

 م؟یبر کجا حاال خبببب؟: شدم نیماش سوار و دادم تکون سر براش
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. ندارم جون یخستگ از که من. گهید خونه میبر ه؟یچ منظورت: کرد نگاهم تعجب با

 .تهران میدیرس که گفتم و زد زنگ هم مامانم

 ! یگفتینم بهش خب.... بابا یا_

 !یا خسته مشخصه صورتت از خودتم. خستم یلیخ بخدا. گهید رفتمیم دیبا هم گفتمینم_

 .بهتره میکن استراحت میبر. توعه با حق.... زمیعز خب یلیخ_

 جدا االن و بودم کرده عادت بهش یبدجور روز چند نیا تو. برج سمت کردم حرکت

 خودم از خواستمینم.... امیب خودم یرو به خواستمینم. بود سخت برام یلیخ ازش شدن

 ! بدم نشون ضعف

 بهم هم بود کینزد بهم نقدیا که نیهم. میشد ادهیپ و کردم پارک نگیپارک تو رو نیماش

 . دادیم یخوب حس

 یلیخ خدا: کردم نگاهش طنتیش با. میشد سوار و بردم اسانسور تا رو دوتامون یساکا

 .مییتنها که داره دوسم

 ؟ینشد ریس نیماش تو رسا؟؟_

 من: کردم زمزمه گوشش تو.... دمیبوس قیعم لباشو و اسانسور ی وارهید به چسپوندمش

 ! کن فرو گوشات تو خوب نویا. یملود شمینم ریس ازت وقت چیه

 !ستادیا اسانسور زود یلیخ که گرفتم دندون به لباشو دوباره

 در دم تا رو ساکش. بشه جدا ازم دادم اجازه و دادم فشار دستم تو محکم دستشو

 !مدرسه یبر دیبا فردا. کن استراحت خوب: بهش شدم رهیخ و بردم براش واحدشون

 .چشم_

 .بزنم زنگ بهت خوامیم. بفرست برام شمارتو تل تو_

 .چشم_

 .یملود باش خودت مواظب یلیخ_

 .چشممم: دیخند

 نییپا سرشو که دردمه چه دیفهم انگار.... یلعنت.... شدینم اما. ببوسمش داشتم دوس

 . ومدهین یکس تا برو: گفت و انداخت

 ....دینبا. بدم وا دینبا.... اسانسور سمت رفتم حرف یب و دادم تکون سر

 !دادم فشار رو 18 دکمه و دادم تکون دست براش



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 69 

 

 زدن حرف یکم از بعد! شدم رو به رو رها و بابا مامان گرم استقبال با ورودم محض به

 .... کنم استراحت یکم و رمیبگ دوش تا اتاقم تو رفتم

 بعده باالخره یملود. رونیب رفتم بدست یگوش! زد صدام شام واسه رها که بود 9 ساعت

 !طونیش ی بچه نیا با برسه دادم به خدا. داد بهم شمارشو کردن تیاذ یکل

 ! نشستم بابا کنار و زیم یرو گذاشتم رو یگوش

 ؟یخورد شام: کردم پیتا واسش

 ؟یچ تو. میخورد شام زود. اومدم که بودن خونمون خالم دختر و خالم. اره: داد جواب

 .کنم شروع خوامیم تازه منم_

: گفت خنده با رها.... فرستادم براش و گرفتم عکس شام زیم از گرفتم، باال رو یگوش

 ؟یخوریم شام یدار که کنه باور حرفتو یخوایم

 امشبو یبود دلش وره روز سه گم؟یم دروغ مگه خب: گفت که کردم نگاش چپ چپ

 !گهید شو یگوش الیخیب

 که روز سه دو با! گهید هیدلتنگ: گفتم و دادم رو یملود جواب.... بود انایک رها منظور

 !شهینم حل

 ؟یخودت رسااااا؟: شد گرد چشاش

. ستین حرفا نیا یجا سفره سر: گفت دیکشیم برنج داشت که یدرحال مامان که دمیخند

 ! نترس کنهینم دق تیدور از دختره نیا. نیزم بزار ویگوش نیا قهید هی هم تو رسا

 مامان اما بود شده یعاد گهید خونمون تو من روابط نیا. خنده ریز میزد هممون نباریا

 یرفتار چه یملود با دونستمینم و ومدینم خوشش من یدخترا دوس از کدوم چیه از

 !کنهیم

 و دادم لم کاناپه رو. سالن تو میرفت کردن تشکر بعده و میخورد مامانو هیماه با پلو یسبز

 درساتو برو خورمیم شام تا نگفتم مگه: کردم پیتا براش! بود نیانال یملود.... تل رفتم

 کن؟ مرور

 . شمیم اف االن بدم موینس جواب بزار: داد جواب و کرد نیس

 نیا. بزنم زنگ بهش خواب موقع و بگذره زمان بودم منتظر. شدم اف و فرستادم یاوک

 نقطه هی خودش یملود! بود خطرناک هم یلیخ بودنش یعیرطبیغ از جدا یقرار یب همه

 بهونه تونستیم داشتم بهش که یا عالقه همه نیا با و ومدیم حساب به من یبرا ضعف

 !ندارم دشمن کم که دونستمیم خودمم. زدنم نیزم برا باشه یا
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 !شد شروع باالخره.... زد زنگ ایدن که دمیچرخیم نستایا تو ول داشتم

 !دییبفرما: دادم جواب سرد یلیخ

 اخرش ؟یمهدکودک ی دختره اون با یرفت اخرش ؟یکرد خودتو کار اخرش.... رسا_

 خوشگل من از هان؟ داره؟ یچ اون شه؟ینم بند جا هی دلت چرا ؟یچ همه به یزد گند

 دارهههه؟؟ یچ اون تره؟ خوشگل انایک از تره؟

 ؟یکنیم بازخواست منو یدار دهینرس راه از.... یکیعل نه یسالم نه. نییپا اریب صداتو_

 اصال؟ یهست یک تو مگه

: اتاقم تو رفتم و شدم بلند یعاد یلیخ. کردمیم حس رو هیبق نیسنگ نگاه.... هیگر ریز زد

 !یبود یعوض چقد بفهمه هم انایک نکن یکار و کن فراموش ویچ همه ایدن

 !یبود مقصر هم تو.... یخواست هم تو بودم؟ یعوض من فقط من؟: زد داد هیگر با

 

! یفابش قیرف تو یول. ستین مهم برام پس. باهاش کنم کات خوامیم من یول. خب اره_

 .خورهیم بهم رابطتون شهیهم واسه

 !یییییلیخ.... یاشغال یلیخ: دیکش غیج

 . گذاشتم وقت برات یادیز گهید گمشو_

 کارو نیا کنمیم التماست.... خدا رو تو رسا: زد صدام التماس با که کنم قطع خواستم

 .نکن ول منو یول! باش یباش یخوایم یک هر با. رمیمیم تو بدون من. نکن باهام

 من! تموم و زنمیم بهت بار هی فقط حرفارو نیا ....ایدن نیبب: گفتم و کردم یمکث تاسف از

 قبل مثل. داره فرق برام همه با یول.... ندارم رابطه فعال یعنی. ندارم رابطه یملود با

 گهید من. باشم داشته رابطه همزمان گهید یتا هزار و تو با بودم انایک با اگه که ستین

 هم رابطمون خوده مورد در! ته و سر یب یها رابطه از باشه پر میزندگ و وقت خوامینم

 تیقبل پسر دوست با قبال چون ینداد دست از یزیچ من با رابطه یتو تو که بگم دیبا

 هم مونیدوست بر عالوه ما چون کنار بزار و یالک ی ناله و اه پس! یداشت رابطه

 تموم دغدغه یب و راحت یچ همه بزار! مینیب یم همو ناخواه خواه و میهست یا دانشکده

 ! بره بشه

 یعوض ی دختره اون.... یلعنت وونتمید من. نکن باهام کارو نیا دمیم قسمت رسا_

 !نداره دوس ت
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 یندار حق! یزارینم خودت کنم رفتار باهات ادم مثل خوامیم یه. گهید شو خفه: زدم داد

 نکن سگم. گفتم خوش زبون نویا.... نمینب میگوش رو شمارتو گهید. یکن نیتوه یملود به

 !ینیبیم بد که

 که بشه تموم ینجوریا بخواد یا رابطه هر. نشستم تخت رو حرص با و کردم قطع

 ....مونهینم برام اعصاب

  هست؟ اجازه: تو اومد و کرد باز درو اروم رها

 !ایب.... گهید یاومد که تو_

 ؟یزدیم داد یداشت چرا. بودن نگرانت بابا مامان_

 .ستین یمهم زیچ. یچیه_

 ده؟یجد ی سوژه یملود: نشست تخت رو کنارم

  ؟یسیمیوا که فالگوشم: کردم نگاهش

 .ستین که من ریتقص. خب یزدیم داد یداشت تو رسا_

 ....خب یلیخ_

 ! هیک ینگفت_

 .بده بهم اریدرب کمد تو رو شهیش اون. یفهمیم بعدن حاال_

 !شهیم ناراحت خونه تو یاورد مشروب باز بفهمه مامان.... رسااااا_

 !یبگ بهش یخواینم که تو_

 .تو ادین یکس هوی کن قفل درم. رمیم من: اوردش برام و کرد نازک یچشم پشت

 .ریبخ شب. یمرس_

 !یداداش ریبخ شبت_

.... تراس تو رفتم گارمیس پاکت و یگوش با و برداشتم مشروبمو شهیش. بست درم و رفت

 !کنه ارومم االن تونستیم یملود فقط
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 ::::::::::::::یملود

 . رفت 12 ساعت و داشت فتیش هم مامان و بودن رفته تازه نایا خاله

 و نستایا رفتم.... تخت رو رفتم دنیپوش خواب لباس و زدن مسواک بعده و اتاقم تو رفتم

 بخاطر.... فالور چقد.... نجارویا! اوههههه.... کردم دایپ رو رسا جیپ فربد یفالورا از

 ! گهید کننیم فالوش همه جذابش صورت و تنسیف یعکسا

 به کردم شروع حرص با.... رشیز یکامنتا و بودن خوشگلتر یکی از یکی عکسا

 ! دیتمج و فیتعر و صدقه قربون هم و بودن دختر درصدشون 90! خوندشون

 ! خودشه.... زد زنگ ناشناس شماره هی که بستم رو نستایا

 بله؟_

 .زمیعز سالم: دیچیپ یگوش رو مردونش و بم یصدا

 .سالم_

 ؟یملود یبود خواب_

 .بخوابم اومدم شدم تنها تازه. نوچ_

 رفت؟ مامانتم_

 .اهوم_
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 شت؟یپ امیب یخوایم ؟یشینم تیاذ ییتنها_

 . کردم عادت یچ همه به رفته بابام یوقت از. دارم عادت من_

 افتاد؟ براش یاتفاق چه یبگ شهیم! یملود بود جوون که بابات_

 ش؟؟یشناختیم تو_

 .یگذر بودمش دهید دوبار یکی! نه که شناختن_

 .شدم نابود رفتنش با. بودم وابسته بهش یلیخ.... یلیخ من. کرد سکته بابام.... اهوم_

 شویخال یجا وقت چیه نزارم دمیم قول بهت. کنم ناراحتت خواستمینم. زمیعز ببخش_

 !یکن حس

 .ممنون_

 ؟؟یبود بغلم تو موقع نیهم شبید ادتهی ؟یملود_

 حس راحت که یجور!! یبود بغلم گفت یقشنگ لحن هی با.... براش رفت ضعف دلم

 !!خورهیم شبوید حسرت داره یکردیم

 ؟؟یزنیم حرف یچ به راجع یدار. ستین ادمی: گفتم اروم

 با همزمان و باشم باهات بزار. کنمیم یکار هر تو داشتن واسه من.... من فسقل: دیخند

 .کنم کات هیبق

 !یزنینم حرفشم یحت ینکن تموم تا. ستمین که احمق اما باشم بچه دیشا من_

 . باشمت داشته خوامیم! یملود شدم وابسته بهت: گفت اروم

 بگم؟ برات اول از المویدل تمام دیبا دوباره رسا؟_

 !توعه حرف حرف.... گمینم گهید. برم قربونت نه_

 

 !مدرسه برم دیبا زود صبح من م؟یبخواب_

 یا رشته چه.... یراست. بزنه لطمه درست به یا ذره حضورم ندارم دوس. اره اره_

 ؟یخونیم

 ....هم رستانمیدب دوم! گهید میخونیم یاضیر مینس با_

 .خدمتم در خودم یداشت ازین درستات تو یکمک هر! یعال میلیخ_

 .دکتر یاقا باشه_
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 .مدرسه رسونمتیم فردا خودم: دیخند مردونه

 .میباش دور هم از فعال دیبا تو و من لمیدال تمام از گذشته! شهینم! نه.... اوه_

 ! ینجوریا ک شهینم. شهیم تنگ برات دلم یملود_

 ....یکن تحمل دیبا_

 .کنم اعتراض اگه نامردم.... بسوزون بزن، شیات. توعه مال من تمام_

 دانشگاه؟ یبر فردا دینبا خودت مگه. عاشق یاقا بخواب_

 .وفتمیب عقب بزارم دینبا. اتفاقا اره_

 .ریبخ شب پس خب_

 ! یبخواب خوب.... بچه خوامتیم یلیخ_

 دوس از دست نتونه رسا اگه شه؟؟یم یچ رابطه نیا اخر! پتو ریز دمیخز و کردم قطع

 بگم بهش که زنمیم بال بال دارم کنم؟ کاریچ یوابستگ همه نیا با ؟یچ بکشه دختراش

 از اون کنم؟ کاریچ مامانو بشه یاوک یچ همه.... خدا اخ.... عاشقشم منم و دارم دوسش

 ! ادیم بدش رسا

 سرم یحساب و شنبست فردا. بخوابم و بشم مشکالت نیا تمام الیخیب کردم یسع

 ....شلوغه

 

 :::::::::::::::رسا

 فربد؟ بنال: دادم جواب.... شدم داریب یگوش زنگ با 8 ساعت

 !دانشگاه میبر شو اماده. دنبالت امیم دارم_

 .امیب نخوام من دیشا خب_

 .نمیبب پاشو خودته؟ دست مگه_

 .فعال.... خب یلیخ_

 هی فقط. سادمیوا نهیا رو به رو همه از اول. شدم جدا تخت از یسخت به و کردم قطع

 یروز چند.... افتادم فیک سر نهیا تو رمینظ یب کلیه دنید از و بود تنم کوتاه شلوارک

 . برم دیبا حتما امروز. باشگاه برم نداشتم وقت بود

 زدم موهام کردن مرتب بعده و زدم یاسپورت پیت. دادم انجام کارامو و سیسرو رفتم

 . نمییپا گهید نیم 5: زد زنگ فربد که بخورم صبحونه نشستم. رونیب



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 75 

 .بخورم صبحونه لقمه هی بزار_

 .منتظرم. یاوک_

 .برو بعد بخور: دستم داد و گرفت مروین لقمه هی مامان

  رفته؟ رها. مامان چشم_

 . دنبالش ادیم داره دوستاش از یکی. شهیم اماده داره اونم نه_

 ....اها_

 

 رها که شدم اسانسور سوار. رونیب زدم و کردم یخدافظ مامان از شد تموم که صبحونم

 ! کشهیم منو قیشقا. شده رمید. اخ اخ: اسانسور تو دیدو و رونیب دیپر خونه در از

 ؟یکن شیارا نقدیا یصبح اول یمجبور_

 اومده انایک. دنهیرس زشت از بهتر دنیرس رید: گفت و اومد در حرکت به اسانسور

 دنبالت؟؟

 ؟یارین اسمشو یه شهیم. رینخ: دمیکش موهام به یدست

 .کنمیم کات باهاش دارم: گفتم که کرد نگاهم تعجب با

  ؟یدیکات ایدن با که شبمید ؟یکنیم یشوخ.... اوه_

 . اهوم_

 رسا؟ یمشکوک_

 .یفهمیم بعدن. بسه یفضول: دمیخند

 هم از.... میشد خارج ساختمون از دومون هر و ستادیا اسانسور که کرد نگاهم حرص با

 .مزاحم ریبخ صب: شدم فربد نیماش سوار منم و میکرد یخدافظ

 ! برم روتو_

 و میداشت هم پشت کالسم تا دو. بودم خسته یلیخ.... یصندل به دادم هیتک و کرد حرکت

. بود بد یلیخ حالم یوقت یحت نکردم یتنبل درس به راجع وقت چیه. نداشتم حوصله اصال

 حل یچ همه بشه یاوک رابطمون. داره ربط یملود به همش دونستمیم.... حاال یول

 !شهیم

 نیماش سوار فربد با. مینداشت کالس گهید ظهر از بعد و گذشت بود یسخت هر با ظهر تا

 !میباش هم با ناهار ؟یملود و مینس دنبال میبر یا هیپا: گفت که میشد
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 نرم و بشم یملود الیخیب یگفتیم که روزید تا خوبه؟ حالت: کردم نگاهش تعجب با

 ! طرفش

 !نیایم بهم کنمیم حس فقط! شده چم دونمینم خودمم: دیخند

 !کوچولوت یابج واسه نباشم خطرساز_

 تیمسول احساس سر از من رسا؟ یگرفت دل به حرفامو: گفت یدلخور با و کرد حرکت

 ....نیهم. نگرانم فقط من. پاکه احساساتش و بچست یملود. زدم حرفو اون

 ه؟یک دختر یدونیم_

 مینس و من ینامزد از قبل و دوسته باهاش ساله دو. شده فوت باباش گفته مینس. نه_

 .شده فوت باباش

 .دهیجاو دکتر دختر. مامانشه من منظور. دونمیم اره_

 ؟یگیم دروغ.... اوه_

 .بخدا نه_

 !کنه موافقت نداره امکان مامانش شیبخوا اگه رسا؟ یدار بهش یحس چه_

 .ستین دارم جلو کس چیه_

 ش؟یخوایم پس_

 .داره فرق برام همه با. هیبق مثل نه یول: دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 .باالعه درکش نقدیا که بودم ممنونش چقد و نگفت یزیچ گهید فربد

 

 یملود دنبال دختر همه اون نیب و بودن شده لیتعط تازه. داشت نگه ها بچه مدرسه جلو

 جوابشو هم ما و کرد سالم. شد سوار و کرد باز عقبو در مینس. نکردم داشیپ.... گشتمیم

 ؟یملود پس: سمتش برگشتم. میداد

 .رفتش.... ام_

 زود؟؟ نقدیا چرا ؟یک با_

 !دنبالش اومد خالش پسر راستش خب_

  خالش؟ پسر ؟یچ: سخته برام دنیکش نفس کردم حس

 .طفلک شد شوکه خودشم یملود. اره_
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 ست؟ین اون: جلو برگشتم فربد یصدا با

 لحظه چند بعده و شد سوار. دیسف و ام یب هی سمت رفتیم داشت که دمید رو یملود

 ....کردم کنترل خودمو زور به که بودم شده یعصب چنان! یلعنت.... کردن حرکت

 .فربد دنبالش برو_

 !هیچ هیقض یفهمیم بعدن. نکن پا به شر رسا_

 یتفاوت یب ظاهر! مهمه برام نقدیا یملود دنیفهمیم دینبا.... بدم نشون ضعف خواستمینم

 .بزنم قدم یکم خوامیم. کن ادهیپ باالتر ابونیخ تا دو یکی منو. یاوک: گرفتم خودم به

 ! خبره چه دنیفهم لحنم از دیشا.... نگفتن یزیچ

 

 ::::::::::::::یملود

 !نکنه وز وز گوشم تو نقدیا و شه خفه بگم بهش شدیم کاش. کردیم میعصب داشت شهاب

 . زمیعز باش خودت مواظب: گفت که شدم ادهیپ.... میدیرس بالخره شکر رو خدا

 نگفت خداروشکر. شدم ساختمون یالب وارد و دادم تکون سر براش یساختگ لبخند با

 ....باال امیم

  ماماااان؟: زدم صدا مامانو ورودم محض به. باال رفتم و شدم اسانسور سوار حرص با

 سرت؟؟ رو یگذاشت رو خونه هیچ بله؟: رونیب اومد اتاقش از

 ندارم؟ پا خودم مگه من؟ دنبال ادیب یگفت شهاب به چرا_

 !یایب کنار باهاش بهتره. شهاب ای دنبالت امیم خودم ای بعد به نیا از_

 وقت؟؟ اون چرا: کردم نگاهش تعجب با

 یبد جوابشو نه گهید باشه حواست هم تو. ببندم پسره اون واسه رو ها راه همه خوامیم_

 !شینیبب نه و

 رسا؟: زدم لب اروم

 !ازادمهر دکتر بله؟: زد پوزخند

 شده؟یچ بدونم دینبا_

 گوش تو. سمتت ادیب نزار. باش مواظبش گفتم بهت اول روز از: گفت تیعصبان با

 چه اونجا دونمینم! یرفت اما بودم مخالف هم اصفهان یبر یخواست که یروز. ینداد
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 از شتریب زارمینم گهید. تموم گهید اما.... یکرد جذبش خودت به چطور و یکرد یغلط

 .یببر ابرومو نیا

 

 مگه؟؟ شدهیچ: کردم نگاهش بهت با

 اومد انایک دختره نیا که خونه امیب خواستم و شد تموم فتمیش امروز: زد داد گهید نباریا

 و نامزدش یپا ریز ینشست تو گفت. رمیبگ جلوتو خواست ازم ناله و هیگر با. مارستانیب

 و دونمیم من یبد ادامه کارات نیا به یبخوا قسم بخدا یملود. یکرد خراب شونویزندگ

 .نکن سواستفاده و باش داشته جنبه پس دادم یازاد بهت.... تو

 چرا انایک من؟ نشستم؟؟ رسا یپا ریز من.... ریتحق و نیتوه همه نیا.... شدینم باورم

  اخه؟ هیچ من گناه.... بشم خراب دیبا من چرا طرفش؟ رفته رسا نگفت

 .کنمیم اقدام گهید بار. دادم تذکر بهت فقط نباریا: گفت که اتاقم سمت رفتم بغض با

 . دمیکوب بهم درو و اتاقم تو رفتم

 !رسا تو به لعنت

 

 :::::::::::::::رسا

. داشتم رو یملود به زدن زنگ دل نه خونه برم تونستمیم نه.... بود ظهر 3 ساعت

 . بودم دهیند فیضع نقدیا خودمو حاال تا. بخواد پسرخالشو بگه نکهیا از.... دمیترسیم

 زنگ میگوش. دادم ادامه راهم به ابونیخ ی هیحاش تو و کردم روشن رو یبعد گاریس

 جواب و دمیکش یقیعم نفس.... بود یملود.... کردم نگاه صفحش به شوکه.... خورد

 جانم؟: دادم

 ....متنفررررررر.... متنفرم ازت.... زهرمار و جانم: زد داد

 افتاده؟ یاتفاق ؟یکنیم هیگر یدار ؟یملود: ستادمیا دهیترس

 .نمتیبب خوامیم نه بزن زنگ بهم نه گهید. کنمیم هیگر بدبختم بس از. کنمیم هیگر اره_

 یعصبان تو من یجا ؟یوفتین پس یگرفت شویپ دست.... بچه چته بگو: زدم داد متقابال

 ؟یهست

 شدم؟ بدهکار هم یزیچ هی ؟یگیم یدار یچ: دیخند یعصب

 فهمم؟ینم من یکرد فکر ؟یبر خالت پسر با تا دنبالم؟ این یگفت شبید چرا_
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  گفت؟ بهت یک_

 دم؟؟ید یچ یول.... هه. نمتیبب بودم اومده فربد با_

 دنبالم؟ بود اومده شهاب چرا یدونیم! رسا ببند دهنتو_

 چرا؟_

 ابرومو چون. مامانم دست کف گذاشته ویچ همه رفته تیعوض دختر دوس اون چون_

. برده ابرومو.... کردم خراب تونویزندگ و نشستم تو یپا ریز من گفته بهش چون. برده

 .مینینب همو گهید که دنبالم انیم شهاب ای مامانم بعدم نیا از

 .... یلعنت.... یلعنت.... شدم خکوبیم جام سر

 کرده؟؟ یخور گوه رفته انایک_

 نشده شروع یا رابطه هنوز. نمتیبب خوامینم گهید: گفت هیگر با دادن جواب یجا به

 .کنم مویزندگ بزار و شو من الیخیب.... بعدن به برسه چه رفته ابروم

 .دستش کف زارمیم رو انایک حساب و کنمیم درست ویچ همه خودم. بچه نگو چرت_

 

 .کن ولم فقط. ستین مهم برام گهید: زد داد

 .اریب طاقت کمی. زمیعز کنمیم حلش خودم. نشو بچه.... یملود_

 .یبا_

 یییییییییملود.... نکن قطع.... یملود_

 ادمت اگه ستمین رسا.... انایک بزنن گندت. بود خاموش.... گرفتم شمارشو.... ازاد بوق

 !نکنم

 شمارتو خواستمیم االن نیهم.... زدلمیعز رسا؟: داد جواب زود یلیخ که گرفتم شمارشو

 .رمیبگ

 انا؟یک ییکجا: باشم اروم کردم یسع

 .اپارتمانت کینزد_

 .شتیپ امیم منم. باال برو همراهته دیکل اگه. خب یلیخ_

 .منتظرتم. عشقم باشه_

 !یبا یاوک_
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 ....گرفتم رو یتاکس نیاول جلو و کردم قطع

 دختره. بود دهیرس خودش به یحساب و بود دهیپوش یباز لباس. تو رفتم و کردم باز درو

 !احمق ی

 !رسا بود شده تنگ برات دلم یلیخ: بغلم تو انداخت خودشو و سمتم اومد ناز با

 چنان اول ی هیثان همون که یجور! دمیکش گرفتم پشت از موهاشو تمیعصبان تمام با

 .دنیشن هم ها هیهمسا مطمئنن که دیکش یغیج

 هان؟؟ ؟یخورد یگوه چه یملود مامان شیپ یرفت: سالن تو کشوندمش

 !نامرد یکند موهامو.... خدا رو تو. رسا کن ولم: زد داد هیگر با

 !دهنت تو نزدم تا بزن حرف: کاناپه گوشه انداختمش

 دفاع میزندگ از خواستم فقط من هان؟ یبشنو یخوایم یخوایم یچ: سمتم برگشت هیگر با

 تو اشغال ی دختره اون و اوردم بدستش تالش و زحمت با سال سه من که یزیچ از. کنم

 ! گرفتش ازم روز چند

 !ینذاشت خودت اما بشه تموم ارامش کمال در رابطه نیا خواستمیم! احمق شو خفه_

 .دارم دوست من بشم؟ جدا دیبا چرا. خوامینم من یول: زد داد و دیکش غیج

 خودمو جلو زحمت با االنم. انایک نگو چرت: نشستم روش به رو ی کاناپه رو یخستگ با

 تو گهید یدختر چیه خوامینم. یباش میزندگ تو خوامینم گهید. نکردم ناکارت گرفتم

 ! باشه میزندگ

 ؟یبگذر ازم ساده نقدیا یتونیم چطور_

 دومون هر به و میبود خوش هم کنار مدت هی. خوامتینم گهید. یشد تموم برام چون_

 یراض یچ همه به خودت چون. نکردم سواستفاده ازت وقت چیه من. گذشت خوش

 !یخواستیم خودتم و یبود

 

 ؟یفهمیم.... داشتم دوست من. رسا گذرمینم ازت: گرفت اوج هقش هق

 .نمتیبب خوامینم گهید. برو و کن تنت لباساتو پاشو. ستین مهم برام_

 خوش. خوشگلترم ازش ندارم؟؟؟ من که داره یچ دختره اوج: زد داد یعصب حالت با

 ؟؟یخوایم یچ گهید.... ترم کلیه
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 بودم باهات یوقت تا من. بساز دیجد یزندگ هی. کن فراموش منو و برو! برو پاشو انایک_

 بار نیاول برا حاال اما.... بشم عاشق یروز کردمینم فکر خودمم. خواستمینم رو یکس که

 .ارمیب بدستش بزار برو. نشسته دلم به یکی

.... یکن تکرار امروزتو غلط گهید بار هی هیکاف فقط قسم خدا به: گفتم که نگاهم یدیناام با

 ؟؟یدیفهم! موال به کنمیم محوت یهست از انایک

 لباس قهید چند بعده. اتاق سمت رفت شد بلند و داد تکون مثبت عالمت به سرشو دهیترس

 .کنمیم حاللت نه کنمیم فراموشت نه وقت چیه یول.... رمیم من: رونیب اومد دهیپوش

 .برو و بزار رو خونه یدایکل. درک به_

 کات نیا از بهتر تونستمینم اما نداشتم یخوب احساس.... تراس سمت رفتم بدست گاریس

 .هستم که نمیهم من. کنم

 بعد ساعت دو یکی! بود خاموش هنوز اما گرفتم رو یملود ی شماره بار نیصدم یبرا

 یوقت تا بمونم منتظر دیبا پس خونست االن مامانش دونستمیم! نایا بابا ی خونه سمت رفتم

 .خونشون برم رفت

 تا. باشگاه برم امروز بود قرار مثال. کردم سرگرم یگوش با خودمو و نشستم یالب تو

 !ختستیر بهتر نقدیهم یچ همه میزندگ تو نذاره پاشو یملود یوقت

 زنگ و باال رفتم یخوشحال با. شد خارج ساختمون از مامانش که بود 5 ساعت بالخره

 . کنهینم باز درو و نهیبیم منو در یچشم از دونستمیم. زدم رو خونشون

 ! رو یلعنت در نیا کن باز.... یا خونه دونمیم ؟یملود: دمیکوب در به مشت با

 کن باز: دادم ادامه زدنم در به و برنگشتم اما شد باز شونیرو روبه واحد در. نداد یجواب

 . یملود بدم حیتوض برات امیب بزار.... نکن میعصب. بچه گهید

 رسا؟: کرد خکوبمیم جام سر مامان یصدا که در به دمیکوب مشت با.... نداد یجواب بازم

 به بود زده زل و بود ستادهیا رو به رو واحد خانم کنار.... اوه اوه.... سمتش برگشت

 ! نداره دم و شاخ که یشانس بد! من

  ؟یکنیم کاریچ نجایا تو: گفت تعجب با که بدم جوابشو خواستم

 !دمیم حیتوض براتون امیم من باال دیبر شما ؟میبزن حرف بعدن شهیم مامان_

 

 .باشه کننده قانع حتیتوض دوارمیام. خب یلیخ: کرد نگاهم اخم با
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 نیا بزنن گند. ...باال رفت و کرد یخداحافظ هیهمسا خانم از که دادم تکون سر براش

 ! شانسو

 باهات خوامیم. بچه که خورمتینم. یملود کن باز: دمیکوب در به تیعصبان با دوباره

 .بزنم حرف

 .بزن حرف. بگو: بهم زد زل و کرد باز درو تیعصبان با لحظه چند بعده

 .بستم درو و تو دادم هلش. بود شده تنگ براش دلم چقد.... بهش شدم رهیخ

 سرت؟ به زده وونه؟ید یکنیم کاریچ: کرد نگاهم تعجب با

 یکس به حسو نیا حاال تا من.... من. بچه ردمیمیم یتنگ دل از داشتم: کردم بغلش محکم

 ؟یملود باهام یکنیم کاریچ یدار! ترسناکه و بیعج یلیخ برام. نداشتم

 !کنهیم پا به شر نهیبب نجایا رو تو ادیب مامانم.... برو رسا_

 ؟یریبگ جونمو یخوایم ؟یریبگ ازم خودتو یخوایم: دمیبوس موهاشو

 حاال تا من.... شدم ریتحق امروز تو بخاطر: نییپا خورد سر گونش رو اشک قطره هی

 ....امروز یول بود نکرده دعوام یکس و بودم نکرده یاشتباه کار

 رتیتحق یکس زارمیم مگه ،یمن جون تو! یملود حرفو نیا نگو: کردم پاک زود اشکاشو

 .بکنه غلطا نیا از کنهینم جرعت گهید. دستش کف گذاشتم رو انایک حق کنه؟

. کنن درست مشکل برام شونیبق ترسمیم من. بود شیکی انایک! ترسمیم من.... رسا_

 .بسازم خودم برا دشمن ترسمیم

 .تجربه یب و بود بچه.... داشت حق.... کردم بغلش دوباره

! وفتهین یاتفاق چیه دمیم قول بهت. من به بسپار خودتو فقط تو: کردم زمزمه گوشش تو

 .یملود مراقبتم

 ....شهینم یراض اون ؟یچ مامانم_

 ! من با اونم_

! کرد یهمراه باهام لحظه چند بعده.... دمیبوس قیعم لباشو و شدم خم که کرد سکوت

 من نکهیا. بود زیانگ جانیه برام چقد کاراش نیهم دونهیم خدا فقط.... نابلد و بود یناش

 و کنمیم دایپ دست یملود به که مینفر نیاول من.... بوسمیم لبارو نیا که هستم ینفر نیاول

 ....نیاخر و نیاول! کنه عاشق منو تونسته که هیکس نیاول میملود

 !بشم تیاذ نزار. زمیعز کن روشن تویگوش: شدم جدا ازش هیثان چند بعده
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 زدم و کردم یخدافظ ازش.... در سمت رفتم و دمیبوس شویشونیپ که داد تکون سر اروم

 ....اروم یلیخ.... بودم اروم. رونیب

 

 زدن حرف مشغول رها همراه! یاصل سالن تو رفتم.... زد صدام مامان ورودم محض به

 !دییبفرما: نشستم که بودم

 .منتظرم من. بده حیتوض خب_

 اخه؟ مهمه برات چرا. الیخیب مامان_

  ؟یکردیم کاریچ اونجا تو بدونم دیبا من. رسا نزن مفت حرف_

 .خوامیم دخترشونو: گفتم لکسیر و دادم لم

 یزیچ اما بود گرفته خندم خودمم. شد ساکت مامان ی غره چشم با که خنده ریز زد رها

 ! نگفتم

 و قول بدون! یخوایم ویکس یبود نگفته حاال تا دته؟یجد روش: کرد نگاهم اخم با مامان

 .دخترا هیبق یزندگ به یزدیم گند قرار

 ....چرا نویا یول خواستمینم ویکس حاال تا اخه: دمیخند گهید نباریا

 .بچست گنیم یول دمیند دخترو اون تا من. رو ایباز مسخره نیا کن تموم رسا_

 گن؟یم یچ گهید_

 ساختمون تو. شو یکی نیا الیخیب! یدونیم خودت که ییزایچ همون: کرد زیر چشاشو

 . نکن یزیابرو

 مهم اما تره کیکوچ ازم سال 11. خوامیم رو یملود اما. ندارم هیبق به یکار من مامان_

 ! خوامشیم که دونمیم فقط. ستین

 با یدار نهیهم بخاطر پس ؟یعنی بچست نقدیا رسا؟ یگیم یجد: کرد نگاهم جانیه با رها

 ؟یکنیم کات هیبق

 ....شد باز ششین که دادم تکون سر براش

 خوب پسرمو من. بکن یدار دوس یکار هر: گفت مامان که اتاقم سمت برم خواستم

 تیخاص نیا! یشیم خسته ازش زود یلیخ و داره تیجذاب برات ماه دو یکی! شناسمیم

 ! رسا توعه

 به شهیهم من. بگه نویا داشت حق البته. اتاقم تو رفتم دادن جواب بدون و زدم یپوزخند

 !!کردمیم نگاه یجنس یسرگرم هی چشم به مخالف جنس
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**** 

 

 خودش بود کرده دک پسرخالشو. دمید یملود دوبار فقط مدت نیا تو بود گذشته هفته هی

 .برسونمش منم ذاشتینم یول خونه ومدیم

 مینصب نینفر و هیگر و غیج فقط روز چند نیا تو و بودم کرده کات دخترام دوست همه با

 ! بشه من مال یملود خواستمیم فقط. نبود مهم برام کدوم چیه. بود شده

 با شام بود قرار و بود شکسته طلسم بالخره. تخت رو دادم لم و رونیب زدم حموم از

 . داشت فتیش صبح تا و مارستانیب رفتیم 7 ساعت مامانش. رونیب برم یملود

 ؟یا اماده: دادم اس بهش تل تو. دادمیم دست از طاقتمو داشتم گهید من و بود شده 6 تازه

 .بشم اماده تونمینم که جلوش. رهیم گهید ساعت هی مامانم خوبه؟ حالت: داد جواب

 . دمیم دست از تحملمو دارم گهید من یول. خب یلیخ_

 استراحت یکم کردم یسع و گذاشتم کنار ویگوش اجبار به. شد اف و فرستاد خنده کریاست

 !کنم

 

 :::::::::::::::یملود

 هن؟: داد جواب! مینس به زدم زنگ و بستم اتاقو در

 ؟یخوب. زهرمار_

 .بنال_

 .بپوشم دیبا یچ دونمینم رونیب برم رسا با خوامیم امشب. برس دادم به مینس_

 ....جوووون ن؟یگذاشت قرار بالخره: گفت جانیه با

 !کن کمکم حرفا نیا یجا به_

 رون؟یب ای خونه نیریم_

 .رونیب میریم شام گفت فقط. دونمینم_

 ....و کن تنت ریز لباس خوشگل ست هی همه از اول. عقله شرط اطیاحت خب_

 !اول قرار اونم. میکن یکار میخواینم که به میبر هم خونه. گمشووووو_

 !یباش اماده یچ همه برا دیبا! ک کنهینم خبر حادثه بابا_
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 ....خب یلیخ_

 مام شلوار با بپوش رو جلوبازت هیطوس مانتو اون با روش بپوش خوشگلم زیشوم هی_

 .کوتاه

 !کوتاهه یلیخ شلواره اون مینس_

 .نهیبب خوشگلتو یپاها اون شهیم کیتحر یحساب داره؟ یاشکال چه: دیخند طونیش

 !یاشغال یلیخ: دمیخند

 ! شهیم یعال باهاش تمیمشک یها یکتون و یمشک شال_

 !هیعال. ولیا_

 ! باش خوش برو. اهوم_

 !ازش ترسمیم. دارم استرس یلیخ مینس_

 و خشک چهرش درسته. باشن رسا با ارزشونه همه واال ؟یترسیم شیچ از خنگ_

 !گذرهیم خوش بهت باش مطمئن اما خشنه

 !بشم اماده کم کم رمیبگ دوش برم من. دوارمیام_

 .همراهت به خدا برو. دخترم برو_

 !یبا. زهرمار_

 موهامو تنم ی حوله با. رونیب زدم و دادم انجام کارامو زود! حموم دمیپر و کردم قطع

 . تخت رو دمیپر و کردم سر حولمو کاله مامان یصدا دنیشن با و دمیکش اتو

 . برم گهید من ؟یندار یکار: گفت و کرد باز درو

 !خافظ خدا. نه_

 .یاومد حموم از تازه بپوش گرم خودتو سرده هوا_

 .باشه_

 به کردم شروع و نییپا دمیپر تخت از یاصل در یصدا دنیشن با! رفت و داد تکون سر

 ! شدن اماده

 ! کردم مرتبش نهیا مقابل و کردم سر شالمو باالخره که بود مین و 7 ساعت

 .امیب من تا نییپا برو: دادم جواب. زدیم زنگ داشت چهارم بار یبرا رسا

 .میبر هم با خب_
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 .بشم سوار امیب تا رونیب ببر نمیماش و برو. رسا شهینم_

 !ایب زود. خب یلیخ_

 

 سوار و سمتش رفتم. بود شده پارک ساختمون نگیپارک در از تر دور یکم رسا نیماش

 ! یزخم روشن یاب نیج با جذب یطوس شرت یت! یعوض زده یپیت چه اوفففف.... شدم

 ! میکرد ست هم با: گفت که میزد لبخند بهم اریاخت یب

 !اهوم_

 کردم بغلش اریاخت یب منم! گرفت اغوشش تو منو و کرد حلقه دورم گندشو یدستا شد خم

 دلم یلیخ. دمتیند روزه دو: کرد زمزمه گوشم تو! پهنش ی نهیس رو گذاشتم سرمو و

 !بود شده تنگ برات

 .منم: زدم لب

 !کنار بزار ویلجباز.... یملود یدار دوسم بگو: کرد بغلم تر محکم

 .دارم_

 ؟یدار یچ_

 . خودم گمیم خواستم وقت هر. گهید نشو پرو: دمیکش عقب خودمو خنده با

 !یشیم فنچ هیشب! موهاتم هیچتر عاشق. زمیعز یشد خوشگل چقد. چشم: نگاهم لذت با

 فنچ؟_

 !یخوردن و بامزه و کوچولو. هووووم_

 تونما؟یم هیگل من ؟یبخول منو یخوایم: گفتم یزبون نیریش با

: گفت و نکرد کم فشارشو. شد بلند اهم که کرد بغلم محکم چنان و رفت ضعف برام دلش

 !ینیبیم بد یبد ادامه ینجوریا. یملود یکرد وونمید یکاف قدر به

 ! شهیم پودر داره استخونام یداد فشارم نقدیا. باشه باشه_

 رها دستمو یا لحظه راه تو.... اورد در حرکت به نیماش. شد جدا ازم و دمیبوس خنده با

 که یچ هر یول بود دیبع ازش رفتارا نیا! دشیبوسیم ای کردیم نوازشش ای دائم و کردینم

 !بود یعال بود

 گرفت بازوشو و سمتم اومد. میشد ادهیپ و  هر و ستادیا بزرگ و مجلل رستوران هی مقابل

 ده؟ید تو یلیخ قدمون اختالف کتینزد امیم: کردم نگاهش دیترد با.... سمتم
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 .کوچولو فنچ بازومو ریبگ: دیخند

 محترمانه یلیخ گارسونا و خدمه! تو میرفت هم با و کردم حلقه بازوش دور دستمو ناچارا

 و اومد یمسن یاقا لحظه چند بعده. زدن صدا لیفام به رو رسا و کردن استقبال ازمون

. جان رسا گمیم کیتبر: گفت منو سمت برگشت. کرد یپرس احوال رسا با گرم یلیخ

 ؟یسالمت به هیخبر

 .بله بخواد خدا اگه: گفت و دیخند مردونه رسا

 . کردم سالم متقابال منم. گفت امد خوش و کردسالم بهم یمهربون با اقاهه

 رو دوم ی طبقه! ها پله سمت میرفت و کرده رزور شبید از رو یشگیهم یجا گفت رسا

 هی هیشب. بود یعال! شد چارتا چشام ونشیدکوراس دنید با.... باال میرفت و میکرد رد

 مخصوص نجایا: گفت که کردم نگاه رسا به تعجب با. بود خوشگل و کیش یلیخ تیسو

 ! کهیکوچ یایمهمون و مراسمات

 ....بغلش نشوند منم و مبل رو داد لم

 ؟یملود اومد خوشت_

 

 !ییایرو و کیش! هیعال .هووووم: کردم نگاه اطراف به جانیه با

 و کرد سالم. بشم بلند پاهاش رو از نذاشت رسا یول عقب میبرگشت گارسون یصدا با

 . میدار لیم یچ گفت

 کیشلیش رسا.... کردن انتخاب به میکرد شروع هم با و برداشت زیم رو از رو منو رسا

 ! چهیماه منم و داد سفارش

 خنده با رفت که گارسون. مخلفات تمام با داد سفارش خودش یبرا هم گویم پرس هی رسا

 گرسنته؟ یلیخ: گفتم

 .نکردم خوردنت به شروع تا ارنیب زود رو غذا یاریب شانس. یلیخ اره_

 نجایا یومدیم یک هر با یعنی ه؟یخبر مگه گفت اقاهه اون چرا.... رسا یراست: دمیخند

 گفت؟یم نویهم

 شوهر رستگار یاقا! نجایا یایم باهام که یهست یدختر نیاول تو! کوچولو نه: دیخند

 !عممه

 !یکنیم یشوخ. اوه_

 .ترکهیم یحساب خبرش! مامانم به اونم و گهیم عمم به زود یلیخ دارم حتم. زمیعز نه_
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 .یگذاشت قرار باهاش میکس نیاول منم. یبود بسته گوش و چشم یلیخ نکه اره_

 تا یخانوادگ و پسرم یدوستا با جز من! هیخانوادگ مکان هی نجایا اخه: دمیبوس و دیخند

 !گهید ومدمین حاال

 ؟یکرد خطر یحساب پس_

 !زمیبر بهم بخاطرت رو ایدن حاضرم من بچه خطر؟؟_

 قلبم به کجای خوب احساسات تمام که کردیم نگاهم یفتگیش چنان با.... بهش شدم رهیخ

 ....بودم عاشقش! مردونش صورت.... لباش.... چشماش! شدیم ریسراز

 !عاشقتم: کردم زمرمه

 !زمیعز وونتمید من: زد لب اروم. دمید لباش رو عمرمو لبخند نیباتریز

 یسبک احساس حاال که بود بزرگ بار هی مثل. شدم لکسیر و نشیس رو گذاشتم سرمو

 تو که یا معجزه خوده تو: گفت گوشم تو و کرد حلقه دورم گندشو دست.... کردمیم

 !افتاده اتفاق من یزندگ

 ابرا رو خودمو. کنم خراب زدن حرف با رو خوب لحظات نیا خواستمینم نگفتم یزیچ

 برام کدوم چیه اما میداشت مشکل یکل! امیدن دختر نیتر خوشبخت کردمیم حس.... دمیدیم

 بهش دنیرس یبرا دادم قول خودم به لحظه همون و شدم عاشق بار نیاول یبرا. نبود مهم

 ! بکنم تالشمو تمام

 .باال ادین یکس گمیم. اریدرب رو شالت و مانتو اوردن که رو شام: دیبوس موهامو

 .چشم_

 چک خودمو تیوضع تا سیسرو رفتم و اوردن هارو غذا گارسون تا دو لحظه همون

 !سوزهیم شیات تو داره تنم کل کردمیم حس. کنم

 

 :::::::::::::::رسا

 و کرد زونیاو رو شالش و مانتو.... رونیب اومد یملو. رفتن و دنیچ و زیم گارسونا

 بودا؟ گرسنت ؟یکن شروع یخواینم: نشست روم به رو اومد

 و کردم صورتش جمع حواسمو یول بودم شده تراشش خوش و زهیم زهیر کلیه محو

 ؟یبپرس یزیچ یخواینم تو! کوچولو شهینم رید: گفتم

 مثال؟ یچ_

 ....شرطت_
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 باور سخته کن قبول اما رسا یدار دوسم دونمیم.... یداد انجام کامل کنم باور تونمینم_

 !یگذشت همه از من خاطر به کنم

 . سرت تو بکن نویا. یملود خوامینم رو تو جز یشکیه: کردم نگاهش اخم با

 .یبش مطمئن خوامیم. چک خودت ایب: سمتش گرفتم و اوردم در نداشت رمز که مویگوش

 عوض خطتو و یبزن اکانت تیدل تلگرامتو خوامیم فقط. رسا دارم باورت: زد یلبخند

 !یکن

 .چشم_

 م؟یکن شروع_

 ! نه هنوز_

 قبل از که یا حلقه و زدم زانو مقابلش که کرد نگاهم تعجب با سمتش رفتم و شدم بلند

 که یخوشگل  و زیر یها انیبرل با دیسف ی حلقه هی.... سمتش گرفتم و بودم کرده اماده

 صورتش رو گذاشت دستاشو رتیح با!! کرد نگاهم شوکه! بودن طرفش دو و نوکش رو

  ؟یملود یکنیم قبول: گفتم خنده با که

 اخه؟؟ کنم قبول دیبا ویچ! رسا شدم شوکه من.... من: گفت اروم

 هر تو ادما و نداره همراه به رو کامل تعهد وقت چیه ازدواج: چشماش تو شدم رهیخ

 انتخاب تیزندگ مرد عنوان به منو خوامیم ازت من یول. کنن انتیخ توننیم یطیشرا

 مثل یشکیه دمیم قول بهت که اونقد.... دارم دوست من. باشم کنارت یبد اجازه و یکن

 بهم عمر اخر تا یتونینم ای یخواینم منو اگه! یملود کنه یوونگید برات تونهینم من

 یعنی یکن قبول ازم رو حلقه نیا اگه یول.... یبکش کنار یتونیم االن نیهم یباش بندیپا

 تا یحاضر ؟یحاضر! یملود بگو من به! ستین یبرگشت راه چیه و یکن قبول منو

 ؟یباش من مال فقط و یباش متعهد من به شهیهم

 ک بخوام رو تو فقط دمیم قول.... دمیم قول: داد تکون مثبت عالمت به سرشو جانیه با

 !شهیهم تا.... ابد تا. باشم تو مال

 یا لحظه تا دمیم قول بهت منم: دمشیبوس و کردم دستش رو حلقه و دمیکش یراحت نفس

 شهیهم تا رسا. نکنم رونیب قلبم از عشقتو یا لحظه و باشم وفادار بهت کشمیم نفس که

 !نگاهش و فکرش جسمش، قلبش، روحش،.... توعه مال

 روده کهیکوچ روده شام؟؟ میبر: دمشیبوس و گرفتمش اغوشم تو که بغلم دیپر جانیه با

 !خورد رو بزرگه
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 خونه میبر داد شنهادیپ بار هی یملود.... میدیچرخیم ول ابونایخ تو میداشت و بود اخرشب

! بشه مسائل نجوریا وارد یملود فعال خوامینم اما ستمین جنبه یب. نکردم قبول خودم اما

 !هیعیطب من یازاین بفهمه که هست عاقل اونقد خودش چند هر

 !خونه برم دیبا من. شهیم رید داره رسا؟_

 !گهید میریم میدار.... چشم_

 .میرسینم صبحم فردا تا یریم یدار تو که نجوریا اخه_

 !یباش شمیپ شتریب که رمیم اروم: دمیخند

 !دارم کالس صبح فردا. بخوابم برم دیبا من خب_

 .رسونمتیم. دارم کالس زود صبح خودمم. خونه برمتیم االن. زمیعز نبود حواسم_

 !باشه_

. ارمینم طاقت دونمیم.... شدم اسانسور سوار و کردم یخدافظ ازش واحدشون در جلو

 ! مجبورم اما بشه صبح تا کنمیم جون امشب دونمیم

******* 

 

 نیا کرده رید نقدیا چرا. بودم یملود منتظر کوچه سر و بود هفت به ربع هی ساعت

 چند! کوچه تو دیچیپ مامانش یمشک یسانتافا که نیماش به دادم هیتک و شدم ادهیپ.... بچه

 مشکوک حتما.... اوه اوه! هم تو رفت اخماش هوی و کرد نگاه من به تعجب با یا لحظه

 رو یملود ی شماره عیسر. تو نرفت و کرد پارک ساختمون رو به رو نویماش. شده

 !گهید اومدم. رسا جونم: داد جواب که گرفتم

 ! ساختمونه جلو. باشه حواست. اومد مامانت یملود_

 !کنهیم چارمونیب میدار قرار بفهمه! پس برو تو! یوا یا_

 !شده تنگ برات دلم. نمتیبب مونمیم. رمینم_

 !یبا. یاوک_

 رد کنارم از و زدن دور. شد مامانش نیماش سوار و نییپا اومد یملود نیم چند بعده

 یحساب که مامانش! زدم چشمک بهش که کردیم نگاهم یچشم ریز داشت یملود. شدن

 !گذشت کنارم از سرعت با و زد بهم یپوزخند بود سرحال قرارمون زدن بهم از

.... باشم دونشی یکی دختر با راحت الیخ با زارهینم دونمیم! شناسمیم رو ماهیر۰پ من

 !ندارم شک! رهیگیم انتقام من از اون
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 ::::::::::::::::یملود

 مامان که رفتمیم العادش فوق لیاستا ی صدقه قربون دلم تو داشتم و میگذشت رسا کنار از

 به یکرد مجبورم. یملود ینداد گوش دادم تذکر بار هی! من کنمیم ادمتون: گفت تشر با

 .کنم عمل خودم روش

 مامان؟ هیچ منظورت_

 ذاشت؟یم شینما به کلشویه داشت بود سادهیوا کوچه سر صب اول رسا یبگ یخوایم_

 خر دارم دوست تا دو با ؟یملود یاحمق نقدیا ؟یبست دل بهش تو: گفت که کردم سکوت

 و یا بچه هم تو لرزونهیم رو یدختر هر دل و شمینم ادشیز تیجذاب منکر البته ؟؟یشد

 چه ستین هم یمعمول ی رابطه مرد یحت اون! یملود باش عاقل یول! احساساتته اوج

 !یعاشق و عشق به برسه

 .ندارم یحرف من_

 !کرد رفتار دیبا یا گهید طور شما با.... یا بچه واقعا_

 .زنهیم حرف باهات گفت رسا_

 !داره سن برابرت دو بزنه؟ حرف ادیب خوادیم ییرو چه با. کرده غلط رسا_
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 اونقد چطور بابا. امیب کنار زن نیا با نتونستم وقت چیه من. کردم سکوت اجبار به

 بود؟؟ عاشقش

 

 ::::::::::::::::رسا

: رسوند بهم خودشو عجله با رها که تو رفتم و انداختم دیکل! خونه دمیرس که بود 2 ساعت

 ؟یکرد رید نقدیا چرا ؟یخوب

 !داشتم کالس. ک نکردم رید_

 .هیشاک دستت از یلیخ مامان_

 شده؟یچ چرا؟_

 .سالن ایب رسا؟: اومد مامان یصدا بزنه حرف رها نکهیا از قبل

 نمیا! ومرثیک اقا بفرما: گفت من دنید با که بود نشسته بابا همراه.... ششونیپ رفتم

 .پسرت شازده

 ؟یکنیم بزرگش رو هیقض چرا. خانوم باش اروم: گفت و انداخت من به ینگاه هی بابا

 !که نشده یزیچ

 شده؟یچ بدونم منم شهیم: نشستم تعجب با

 نزار! نیریبگ رو پسرتون جلو گهیم در دم اومده دختره مادر: گفت جانب به حق مامان

 .بچست اون و خطرسازه دخترم یبرا پسرتون گهیم. دخترم سمت ادیب

 

 دمیبا! بخند: زد تشر مامان که خنده ریز زدم اریاخت یب! قراره چه از هیقض دمیفهم تازه

 و یریم صدقش قربون یدار دنیخواب یجا به اتاق اون تو صب تا شب.... یبخند

 !بدونه مقصر مارو ادیب دیبا مامانش حاال یکشیم نازشو

 ! الیخیب. زده یحرف هی یکی جان مامان_

 ه؟یبق مثل هیکی نمیا ه؟یچ دختر نیا با رابطت رسا: گفت بابا نباریا

 بابا؟: کردم نگاهش دلخور

 حد از شیب. ستین خودتم ریتقص. دختره از پر دورت شهیهم تو! گهید قتهیحق خب_

 ! دخترا واسه یجذاب

 .ستین یشک که نیا در: دمیخند
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 شهیهم. هیهمسا ای لیفام سراغ یبر که ینبود یادم تو. بده منو جواب بچه نشه پرو_

 !یکردیم اطیاحت

 باور حرفامو کس چیه دونمیم. باشم داشته رو یملود بتونم تا کردم کات همه با من بابا_

 ! خوامشیم میلیخ. خوامیم دخترو نیا من یول کنهینم

 .بچست یلیخ اون یول_

 !نداره یمشکل باهاش خودشم که باشه مهم یملود یبرا دیبا مسئله نیا. برام ستین مهم_

 دخترا همه! یندار کم یزیچ که تو! باشه نداشته یمشکل دمیبا: زد یپوزخند مامان

 ....دارن ارزوتو

 ادم یزندگ تو مگه. داره خوامیم من که ییزایچ اون تمام. تمومه یچ همه میملود مامان_

 برام یا ذره کدوم چیه یول داشتم ادیز دختر دوست نه؟یبش دلش به یکی ممکنه بار چند

 از خوامیم من. باشم راحت کنارش دیبزار مهمه براتون پسرتون یخوشبخت اگه! نبود مهم

 !باشم داشته هیحاش یب و اروم یزندگ هی بعد به نیا

 نداره حق یکس گهید! شد صادر مجوزش! شازده یبخوا تو هر: کرد نگاهم محبت با بابا

 اما زوده هنوز! یکن اشناش هیبق با شیاریب خوامیم ازت فقط. کنه مخالفت رابطه نیا با

 !باشه خانوادمون عروس دختر نیا دیشا

 !شهینم من عروس یملود جز کس چیه باش مطمئن. بابا ممنون_

 .میبش اشنا باهاش ادیب کن دعوتش روز هی رسا. جوووونم یا: کرد نگاهم ذوق با رها

 و نیبریم خودتون برا یچ یچ: گفت تیعصبان با مامان که بدم جوابشو خواستم

  ست؟ین مهم من نظر ن؟یدوزیم

 رو یملود بارم هی که شما. مهمه برام شما نظر که معلومه جان مامان: کردم نگاهش

 !دیبش عاشقش من مثل دمیم قول! نیدیند

 

 !یشد بچه هی ریاس یجور چه نیبب! من ی ساده پسر: داد تکون سر برام تاسف با

 !بتونه دونمیم دیبع البته! کنه شیراض بابا بزار.... اتاقم تو رفتم و شدم بلند کالفه

 گشنت دیبا: تو اومد مرغ و برنج سید با رها! دمیکش دراز تخت رو و کردم عوض لباس

 !باشه

 .بود موقع به. یمرس اره_
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 کنم فکر. بود خاموش.... گرفتم رو یملود ی شماره همزمان و شدم خوردن غذا مشغول

 .بزنم حرف مامانش با امروز دیبا. گرفته ازش شویگوش

 

 :::::::::::::::یملود

 زنگ رسا به خونه یگوش با تا بخوابه دوباره بودم منتظر و بودم کرده کز تختم ی گوشه

 !گهید خوابهینم چرا نبود؟ فتیش کامل شبید مگه نیا اخه. بزنم

 یخبر.... سالن تو رفتم. بخورم یزیچ تونمینم نزنم حرف رسا با تا اما بود گشنم یلیخ

 ؟یملود: داد جواب یاول بوق با. گرفتم شماره و برداشتم عیسر رو یگوش! نبود ازش

 !رسا سالم_

 خاموشه؟ تیگوش چرا. دلم زیعز سالم_

 !گرفتش ازم_

 !یبش تیاذ من بخاطر زارمینم. زنمیم حرف باهاش امیم امروز خودم_

 .شده تنگ برات دلم من_

 نمت؟یبب لحظه هی در دم امیب. منم_

 !زدم زنگ بهت یسخت به االن من! شهینم_

 ؟یخورد ناهار. نکن تیاذ خودتو. باشه_

 .نچ_

 دینبا یطیشرا چیه تحت. هم تو رهیم کالهمون یبر شیپ ینجوریا یبخوا ؟یملود_

 !زهیبر بهم تیتغذ و درست

 .کنمیم یسع. چشم_

 ! شتیپ امیب و کنم استراحت کمی منم تا بخور ناهارتو برو. خوبه_

 وقت؟ هی نشه دعواتون_

 ا؟یکن گوش حرف اتاقت تو برو گفتم بهت. کوچولو تو نترس_

 !چشم_

 .برم چشمات قربون_

 .خدافظ ا؟یایب نره ادتی. گهید برم من_
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 !یبا فعال. تخت التیخ_

 هی با نیبب. جنبم یب سر تو خاک! اشپزخونه سمت رفتم یخوشحال با و گذاشتم رو یگوش

 ! اومدم سرحال یچجور زدن حرف

 !خوردن به کردم شروع و ختمیر یماکارون پر بشقاب هی خودم برا و قابلمه سر رفتم

 

 سالن تو خوندن درس ی بهونه به. بود شده داریب تازه مامان و بود عصر 5 ساعت

 دلش ستم؟ین مهم براش من یعنی.... کرده رید. بودم رسا منتظر اصل در و بودم نشسته

 نشده؟ تنگ برام

 !درس از شدینم میحال یزیچ و کتابم ی صفحه به بودم زده زل بغض با گهید ایاخر نیا

 باز درو کردن چک بدون و زیم یرو گذاشتم کتابمو. هوا دمیپر در زنگ یصدا با

 بعده.... تو اومد و گرفت جلومو که بغلش بپرسم خواستم زده ذوق رسا دنید با. کردم

 چک با و یجاکفش رو گذاشتش. شدم بود دستش تو که یبزرگ گل دسته متوجه هیثان چند

 رفت دستم اریاخت یب.... لبام جون به افتاد ولع با و وارید به چسپوند منو رو و راه کردن

 بدنم تمام! دونهیم خدا که اونقد.... بودم عاشقش. کردم یهمراه باهاش و موهاش تو

 ی فاصله از.... شد جدا و کند دل ازم باالخره. بودم اورده کم نفس و زدیم نبض داشت

 .دارم دوست: گفت که بهم میشد رهیخ کم

 !منم: زدم لبخند

 ازادمهر؟ یاقا سالم_

. کردیم نگاهمون داشت خونسرد یلیخ.... مامان سمت میبرگشت و میگرفت فاصله هم از

 !ادیم رسا دونستیم که انگار

 برو: گفت اروم و دستم داد قرمزو یرزا گل دسته.... من سمت برگشت و کرد سالم رسا

 !شتیپ امیب من تا اتاقت تو

 ....براش دادم تکون سر و گرفتمشون ازش

 

 :::::::::::::::رسا

 تو؟؟ امیب یکنینم دعوتم: کردم نگاه ماهیپر به اتاقش رفت که یملود

 !باش راحت پس. خونم یاومد دعوت بدون_
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 یخردل و یا قهوه خونشون ونیدکوراس. مینشست سالن تو هم با و افتادم راه سرش پشت

 .خوشگل و کیش دمانیچ هی با. بود

 !یدار یخوشگل ی خونه: کردم نگاه مایپر به و گرفتم اطراف از چشم

 .ممنون_

 ؟یکنیم نگاهم ینجوریا چرا: گرفت خندم

 شه؟یم کم روت یک نمیبب خوامیم_

 هنوزم اما اورد ایدن به رو یملود و کرد ازدواج یسن چه تو دونمینم! بود پروا یب هنوزم

 ! باشه یخودراض از و مغرور نقدیا شدیم باعث نیهم مطمئنا! بود جوون و بایز

 لجن تو نقدیا ها موقع اون! کنه جذب خودش به شیپ دوسال منو تونست بود که یچ هر

 و دمیفهم رابطه از قبل خداروشکر و باشم داشته رابطه متاهل زن با که بودم نرفته فرو

 . کردم کات باهاش

 خودم داشتم رابطه باهاش اگه کنه؟یم کاریچ بودم مامانش با روز هی بفهمه یملود اگه

 !بود من یزندگ شانس تنها نیا و بشم یملود با رابطه به یراض تونستمینم

 

 ؟یبگ یزیچ یخواینم: گفت و باشه دید تو بهتر کلشیه تا انداخت پا رو پا

 دخترت؟ از یخواستگار واسه خونت امیب روز هی یکردیم فکرشو_

 ؟یزد گول رو بچه اون حرفا نیهم با ؟؟یخواستگار: زد پوزخند

 د؟یجاو دکتر یکنیم قبول یداماد به منو_

 نه زدم بهت یا ضربه ن من ادمهی که ییجا تا ؟یخوایم یچ بگو کنده پوست و رک_

 !بود برعکسم تازه! یاریدرب دخترم سر شویتالف یبخوا که یزیچ

 وقت چیه دینبا و بچست یملود. کنم قبر نبش و بشم گذشته وارد خوامینم وجه چیه به_

 !بفهمه یزیچ

 ؟یترسیم_

 منو و ندارم یحساب و درست ی گذشته دونهیم یملود! یبترس دیبا شما: زدم پوزخند

 !کرده قبول هستم که جور نیهم

 ؟یکنیم دیتهد یدار یچ که خب_
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 چیه به کن باور. میباش راحت هم کنار یملود و من بزار. کنم یاداوری خواستم. ابدا_

 عالقه بهش توعه دختر بفهمم نکهیا از قبل. دارم دوس دخترتو من! خورهینم بر ایدن یجا

 !کردم دایپ

 یمادر براش یحساب و درست وقت چیه میشغل طیشرا بخاطر. بچست من هیملود_

. کرد بزرگش چشماش تخم رو و داشت هواشو جوره همه بود زنده تا باباش یول نکردم

 !یکن یباز احساساتش با و یایب روشنه فتیتکل که تو مثل یادم بدم اجازه تونمینم

 تیمسول احساس برابرش در و دارم دوس رو یملود من. شهیهم یبرا گمیم بار هی_

 ! بشه تیاذ که کنمینم یکار وقت چیه که نهیا بگم تونمیم که یزیچ تنها. دارم

 !ندارم یحرف من.... خب یلیخ_

 !ینش مونیپش دمیم قول. واقعا ممنونم یلیخ ؟؟یجد_

 نسکافه؟؟ قهوه، ،یچا: اشپزخونه سمت رفت شد بلند و داد تکون سر

 !یملود شیپ برم من. ستمین زحمت به یراض: شدم بلند جام از

 !باش راحت یاوک_

 یلیخ ماهیپر کنه؟؟ قبول راحت نقدیا شهیم مگه. داشتم شک بهش دلم ته اما بودم خوشحال

 !گهید باشه شده من الیخیب دیشا و شهیپ دوسال مال نیا البته.... داشت عالقه من به

 

 جا گلدون تو رو بودم اورده براش که یگل دسته داشت یملود.... تو رفتم و زدم در

 و کردم باز براش دستامو. سمتم دیدو ذوق با و سمتم برگشت شد تموم که کارش! دادیم

 !دادم جاش بغلش تو

 !رسا: بست چشماشو ناز با

 تخت؟ رو میبر فنچم! رسا دل جون_

 .هوووم_

 !بغلم داد لم و اومد.... تخت تاج به دادم هیتک و دمیکش دراز تختش رو

 اتاق چه: بود شده دهیچ دخترونه ی قهیسل با که داشت بنفش و یاسی ونیدکوراس اتاقش

 !عروسکه خونه انگار. فهیظر یلیخ. یملود یدار یخوشگل

 شد؟یچ یبگ یخواینم. ممنون: دیخند

 .گرفتم موافقتشو: زدم کنار شویچتر یموها
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 ؟یجد: هوا دیپر زده ذوق

 !زمیعز اره_

 ؟یمونیم شمیپ پس_

 !یملود خستم یلیخ من م؟یبخواب هم با! نه که چرا_

 تخت؟ رو میشیم جا_

 ه؟یچ نظرت: کردم حبسش بغلم تو و دمیکش دراز تخت رو کامل خنده با

 .نبودم اروم نقدیا حاال تا! یعال: دیخند

 تنشو و رفتم ور موهاش با اونقد. بود یزندگ خوده. دمیکش بو و موهاش تو بردم دست

 ....برد خوابمون دومون هر که کردم نوازش

 بله؟: کردم باز چشمامو زور به. زد در یکی که بود شده کیتار هوا

 .رونیب ایب لحظه هی_

 نکهیا بدون.... داره حق البته. میدیخواب میگرفت ما که هیعصب االن دونمیم.... بود ماهیپر

 بله؟: رونیب رفتم موهام کردن مرتب با و شدم جدا ازش بشه داریب یملود

 ادهیز یدار اول روز برا یکنینم فکر: گفت جانب به حق. رفتم دنبالش که سالن تو رفت

 ؟یکنیم یور

 ! برد خوابم و بودم خسته یلیخ. شماست با حق: گرفتم خودمو جلو اما گرفت خندم

 .برم دیبا و دارم شب فتیش من. کن یخدافظ ازش_

 بمونم؟ شهینم_

 ! باشه باشه: گفتم که کرد نگاهم اخم با

 ؟یملود: نشستم تخت ی لبه و اتاقش تو برگشتم

 ؟یکن یخدافظ باهام یخواینم! دلم جون   باز چشماتو: موهاش تو بردم دستمو

 رسا؟ یبر یخوایم کجا: نشست تخت رو و شد بلند خوابالو

 و کن استراحت خوب هم تو! گهید برم دیبا. درومده صداش مامانت: گرفتمش بغلم تو

 !زنمیم سر بهت اخرشب. بخون درستو شو بلند بعدش

 .رسام دارم دوست: دیبوس گردنمو
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 حاال؟ تا یبود کجا: گفت تعجب با مامان ورودم محض به

 ؟؟یایم کجا یریم کجا یدیپرسینم حاال تا مامان_

 دختره؟ اون خونه ن؟ییپا یبود یرفت_

 .دیبزار احترام بهش لطفا نیدار دوس منو اگه. یملود. داره اسم دختر اون_

 یکتابا از یکی لباسام کردن عوض از بعد و اتاقم تو رفتم که چرخوند چشم برام

 !خوندن درس به کردم شروع و برداشتم صمویتخص

***** 

 

 مارستانیب بابا و بودن خونه مامان و خودش فقط. شام برا زد صدام رها بود 9 ساعت

 و نشستم زیم پشت. بخونه درسشو گذاشتم و نزدم زنگ یملود به ساعت چند نیا تو! بود

 من؟ ی چارشونه جانم: داد جواب زود. گرفتم شمارشو

 ؟؟یگفت بود یچ نیا: گرفت خندم

 !گهید یا چارشونه و یکلیه: دیخند خودشم

 کنم؟یم کاریچ یدار. طونیش_

 .شامم برا کنمیم درست اسنک_

 ؟یبلد. اممم_

 !یشیم اشنا من یهنرا با کمکم. کنم درست بلدم یچ همه من ؟یچ پس_

 ....هنرمندم_

 یملود. رفت غره چشم بهمون مامان که کردم لگد زیم ریز از پاشو که خنده ریز زد رها

 رسا؟ بود یچ: گفت تعجب با

 ! شده تیحسود خواهرشوهرت. زمیعز یچیه_

 زنما؟یم ششیپ رابتویز رمیم بخدا. یکرد غلط: دراومد غشیج رها

 . کردم باز چشم رو تو من بگو بهش: گفت خنده با یملود

 . کردم نگاهش غرور با که کرد نگاه من به سیف پوکر دیشن خودش که رها

 اخر بخون درستو نیبش بعدش. بخورم خوامیم االن منم. برس شامت به برو زمیعز_

 ! زنمیم سر بهت شب
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 !منتظرتم. باشه_

 .دارم دوست_

 !یبا. منم_

 !یبا_

 چه رو تو اخه! یشد خر یجد یجد شمیم مطمئن دارم: خنده ریز زد رها که کردم قطع

 حرفا؟ نیا به

 گهید روز دو. االنه مال حرفا نیا تو؟ یا ساده: گفت و کرد نازک یچشم پشت مامان

 !یبعد سراغ رهیم کنهیم ول رو دختره

 !ینشناخت پسرتو معلومه: گفتم و دمیکش غذا خودم برا

 جوون تا دو داره یلیدل چه. خونشون یبر یه نکرده الزم ضمن در. شناسمتیم خوبم_

 .نداره یخوب ی جلوه باشن؟ هم شیپ یه نامحرمن بهم که

 یملود با رابطم مطمئن اما نداشت خبر من روابط عمق از که مامان. گرفتم خندمو جلو

 محرم خب: گفتم هوا یب. بشه الوده گناه به عشقم منم و شهیم تر یجد گهید وقت چند تا

 !میشیم

 

 . یاریدرم گندشو یدار گهید: گفت تیعصبان با مامان.... شد گرد چشاشون

 .میبخون غهیص هی الزمه کنمیم حس و دارم دوسش من مامان_

 مهم برات نامحرم محرم هوی. ینداشت اعتقاد ازدواجم به حاال تا تو رسا: گفت بهت با رها

 شد؟

 اخر تا نبود بچه نقدیا اگه. ارزشه با برام یلیخ یملود. گهید شهیم عوض ادم دیعقا خب_

 یول. خودم ی خونه بردمشیم و میکردیم ازدواج هم با شکوه با مجلس هی با نیهم

 .رمیبگ ازش شویبچگ لذت فعال خوامینم و رابطشم نیاول من.... شهینم

 !یکن یدار بچه مونده نمیهم. بچم شده خل پاک: زد یپوزخند مامان

 !میشد ساکت مامان ی غره چشم با که میدیخند زیر رها و من

 

 :::::::::::::::یملود
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 خواب لباس هی. شمیپ ادیب داد قول بهم رسا.... گهید دمیخوابیم دیبا و بود اخرشب

 در پشت رسا. زدن درو زنگ که تخت تو برم خواستم مسواک بعده و دمیپوش یعروسک

 ....رساااااا: بغلش دمیپر و کردم بازش. بود

 ! رسا جان  : بست درو و تو اوردم

 !خوابشو لباس. یاله بشم فدات: کرد نگاهم و نیزم گذاشت رو بود دستش که یلونینا

 امیب خودم به بخوام تا. بود باز یکم قشی و بود زانوم رو تا لباسم. کردم نگاه خودم به

 جدا ازم که اوردم کم نفس.... زدیم زیر یگازا و زدیم مک ولع با. لبام رو دیچسپ لباش

 .یملود ینیریش یلیخ: شد

 ....تو میرفت هم با و برداشت نیزم از رو لونینا که دمیخند

 رسا؟ هیچ نایا_

 !جوووون اخ: گرفتمش شوق با که اورد در لیپاست جعبه هی

 . کنم دود گاریس نخ دو منم بخوره الشویپاست فنچم تا_

 گار؟یس رسا_

 نداره؟ یاشکال. زمیعز اره_

 چرا؟؟ یدکتر و ورزشکار که تو اخه یول. باش راحت نچ_

 ....ازهین چون_

 !یا کننده قانع لیدل چه_

 نباشم؟ مزاحم ؟یبخواب دیبا یک: زدم پک و کردم روشن نخ هی و دمیخند

 منتظرتم؟ حاال تا یک از یدونیم. نزن مفت حرف: کرد نگاهم اخم با

 !دیکش طول کردم دیخر رفتم تا. زمیعز دیببخش_

 

 دیکش موهام تو دستشو. نشستم پاهاش نیب نیزم رو ها بچه نیع منم و بود نشسته مبل رو

 اد؟یم بهم حلقم: طرفش گرفتم چپمو دست و کردم نگاهش دست به لیپاست که

 ؟یپوشیم خونه تو. زمیعز یلیخ: دیبوس دستمو

 ! پوشمشیم جا همه بگذره که مدت هی یول. اره تنهام که ییوقتا_

 کنه؟ینم تتیاذ_
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 و تمام که فهمونهیم بهم. دهیم بهم یارامش چه بهش کردن نگاه یبدون اگه. وجه چیه به_

 !توام مال کمال

 ....من یکوچولو یپر: کرد نگاهم لذت با

 چند بعده و کردیم نگاهم رهیخ. نشوندم پاهاش رو و کرد بلندم شد تموم که گارشیس

 سخته. کنم کنترل خودمو کنارت یه مجبورم! یملود یفیظر یلیخ: گفت اروم لحظه

 ....برام

 ؟یکن کنترل خودتو دیبا یچ واسه ه؟؟یچ منظورت: کردم نگاهش یخنگ با

 تو بگم تونمیم جرعت به. ببرم لذت ازت دلخواهمه که اونجور تونمینم نکهیا واسه: دیخند

 کیتحر برام نقدیا تو ی اندازه یشکیه و دمید عمرم تو که یهست یدختر نیتر جذاب

 !ستین و نبوده کننده

 به بارم هی حاال تا احمق منه! کردمیم درک منظورشو داشتم تازه.... کردم نگاهش شوکه

 !بودم دهیترس یحساب حاال و بودم نکرده فکر رسا با رابطه

 !یقرمز یلپا چه جونم: گفت خنده با رسا که بود شده یشکل چه افمیق دونمینم

 . رسا نه گفتم یزیچ من نه گهید. بستم چشمامو و کردم گوله بغلش تو خودمو

 که ییجا هر دستشو.... کردیم نوازش تنمو مردونش و یقو یدستا با داشت یول

 حرکت با و بود ختهیر ترسم کم کم. دادیم رونیب یسخت به نفسشو و کردیم مکث ذاشتیم

 ! بره فراتر یحت و بده ادامه داشتم دوست که یجور. بودم شده لکسیر دستش

 .ادیم خوابم من. اتاقم میبر رسا؟: شد نیسنگ چشمام تا داد ادامه اونقد

  ؟یمونیم شمیپ: گفتم که تخت رو گذاشتم .اتاقم بردم و کرد بلندم دستاش رو

 ؟ییتنها یترسیم_

 !یبمون شمیپ تو دارم دوس نه_

 !یبخواب زارمینم که بمونم اگه من. کوچولو شهینم_

 !شمینم ریس بغل و بوس دوتا با منکه. فنچ یکنیم عادت کم کم: دیخند که شد گرد چشمام

: شد بلند و دیبوس مویشونیپ که دمیدزد ازش نگاهمو. ...بدم بهش یجواب چه دونستمینم

 . دنبالت امیم صب

 .باشه_

 .زمیعز ریبخ شبت_
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 !رسا ریبخ شب_

! بود ایدن حس نیبهتر گندش و گرم بغل تو دنیخواب.... موندیم کاش! بست درو و رفت

 یول! زایچ یبعض واسه زوده یلیخ و گذرهیم رابطمون یرسم شروع از روز دو فقط

 .....گهیم بهم یا گهید زیچ حسم

 

 :::::::::::::::رسا

 اسم اول جلو و زدم زدم رل ومیب تو همه از اول! نستایا رفتم و دمیکش دراز تخت رو

 . گذاشتم قلب یملود

 و انایک دونهیم خدا. کردمیم مسخره رو هیبق و بود کار نیتر مسخره برام نکاریا امروز تا

 نکارویا خودم لیم با االن و نکردم قبول یول بزنم رل ومیب تو کردن التماس بهم چقد هیبق

 .کردم

 کردم انفالو و مینس و رها جز بودم کرده فالو که ییدخترا تمام کردن کات ی پروسه یط

 راحت الیخ با االن اما کنم چک جشویپ نکردم وقت روز اون. کردم فالو رو یملود و

 ....داشت فرق همه با یملود اما نبودم نکارایا اهل! یفضول برم تونمیم

 بود کرده باد رتمیغ رگ! دیتمج و فیتعر همه کامنتا و بود خودش یعکسا پستاش تمام

 وتیپرا جشیپ ای شهیم حذف پستاش همه ای. بزنم حرف باهاش فردا دیبا.... یاساس

 !شهیم

 !دمیخواب گرفتم و گذاشتم کنار ویگوش

******** 

 

 که اونقد.... بودم خوشبخت یملود با. بود یعال یچ همه و بود گذشته یا هفته دو یکی

 تو و امیب تا کردم یزندگ عمر تمام کنمیم حس. بود باور رقابلیغ و بیعج خودمم یبرا

 ! کرده رو و ریز زمویچ همه که بشم یدختر عاشق میزندگ از نقطه نیا

 جز! یمهمون نه رفتم رونیب پمونیاک با نه گهید شد یجد رابطمون که یروز از درست

! بشه خبر با یکس ها حاال حاال خواستممینم و نداشت خبر رابطمون از یکس مینس و فربد

 یکل با! چوندشیپ اونم و یملود یو یپ بود رفته دوبار یکی فراز که بود یحال در نیا

 !کنه دکش خودش بزارم و بشم الشیخیب کرد میراض التماس و خواهش

 و شد سوار.... بود سادهیوا تنها خودش. مدرسشون جلو دمیرس که بود مین و 12 ساعت

 منتظرتم؟ حاال تا یک یدونیم رسا؟ چنده ساعت: کرد نگاهم اخم
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. شد رید و گرفتم حرف به استادا از یکی. زمیعز ببخش: کردم حرکت و دمیبوس دستشو

 خونه؟ میبر

 .دیخر برم مینس با عصر خوامیم. خودمون خونه برسون منو رینخ_

 !گهید میخریم میریم هم با یدار الزم یزیچ خب_

 .ندارم مناسب لباس امشب یمهمون واسه_

 ؟یکرد شروع باز ؟یملود_

 ....رسا_

 !رونیب میبر هم با شام امشبو شد قرار ؟یلجباز نقدیا چرا! بچه میزد حرف شبید ما_

 یخواینم اخه؟ چرا ؟ییتنها همش م؟ینر میشیم دعوت یمهمون یچ هر اخه؟؟ یچ یعنی_

  م؟یهم با بفهمه یکس

 !چشم بگو. یملود نکن بحث باهام نقدیا_

 ها بچه با ونیدرم شب هی گهیم مینس. میباش هم دور هیبق مثل دارم دوس. خوامینم_

 ؟یچ ما یول! کوه رنیم شن،یم جمع کافه م؟یرینم ما چرا گنیم یه و دارن یدورهم

 میزندگ. بشم هیحاش وارد خوامینم! کنن نگات هیبق یه که جمع اون تو میبر ندارم دوس_

 !کنم خرابش ندارم که مرض ارومه،

 ؟یترسیم ایدن و انایک دنید از نکنه_

 

 باشم؟ داشته واهمه دنشونید از من که نیک اونا! یملود دهنتو ببند: کردم نگاهش خشم با

 طایمح جور نیا به تو خوامینم من اخه؟ یکنیم کاریچ یدار ییکذا یمهمون هی واسه نیبب

 ای من خونه که هیمهمون مثل میشیم دعوت که ییجاها نیا یکرد فک! بشه باز پات

 نکرده فیتعر برات مینس! هیمدل اون هامون برنامه فقط ما پیاک! بچه نه بوده؟؟ عرفان

  داره؟ طیمح چه رهیم که ییجاها نیا

 دلت نکهیا واسه فقط! میریم: گفتم تیعصبان با که تکون یمنف عالمت به ترس با سرشو

 یکار نیکمتر یا گهید کس هر ای فراز اگه موال به یول! یمهم برام چقد یبفهم و نشکنه

 !ستین جلودارم کس چیه داد انجام

 !دیخر میریم عصر ینداشت مناسب لباس اگه خونه میریم: گفتم که کرد سکوت

 ! رسا دارم دوست یلیخ: دیبوس گونمو و بغلم انداخت خودشو
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 هی و لجباز همونقد اما بچست درسته! ومدمین نییپا خودم موضع از اما بود گرفته خندم

 !دندس

 ! دمیخواب گرفتم و خوردم ناهار! باال رفتم یخدافظ بعده و خونه میدیرس

 بچه؟ جونم: بود یملود.... شدم داریب یگوش زنگ با

 ؟؟یدینم جوابمو تل تو چرا_

 .ستین مشخص صدام از! یملود بودم خواب_

 !نبود حواسم. دیببخش. اوه_

 .حاال بگو کارتو. زمیعز نداره اشکال_

 !خوبه کدومش نیبب. فرستادم برات لباس عکس تا چند_

 .کنمیم نگاه االن باشه_

 !یبا یاوک_

! باز یکم البته و بودن بایز همشون و بود فرستاده چهارتا.... تل رفتم که کرد قطع

 ای یدار ست کفش! خوبه نیا: زدم یپالیر و کردم انتخاب یرنگ قرمز رهنیپ بالخره

 م؟یبخر میبر

 !!قرمز کروات با بپوش یرسم هم تو. دارم: داد جواب زود

 !یوفتیب پس نکرده ییخدا ینیبب شلوار و کت تو منو ترسمیم یول. چششششم_

 !یخودراضاز شعورهیب_

 .بشم اماده منم تا شو اماده کم کم برو! دراز زبون فنچه_

 .چشمممم_

 رو یملود دل تونستمینم یول بودم امشب نگران! حموم برم شدم بلند منم و شد اف

 و دادم رد جواب دعوتا همه به میهم با که یروز از.... داشت حق ییجورا هی. بشکونم

 ننیا دنبال همه که االن اونم رابطم کردن یعلن میطرف از یول. بره ییجا نذاشتم خودشم

 از ضعف نقطه هی دنبال که هستن یادیز یپسرا و دختر! خطرناکه هیک من رل بفهمن که

 !منن

 

 ::::::::::::::یملود

 ؟یگردیبرم یک: تو اومد مامان که کردمیم شیارا داشتم و بود شده تموم کارام همه
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 !نرفتم که هنوز. خب دونمینم_

 !یباش خونه 12 تا. مارستانیب رمیم منم و هفته ساعت االن_

 .خدافظ. باشه_

 م؟ینس الو: خورد زنگ میگوش رفت که نیهم

 ن؟یافتاد راه ؟ییکجا_

 ن؟یرفت شما. نییپا ادیم گهید ربع هی گفت رسا. هنوز نه_

 .رونیب میزد خونه از تازه_

 .دارم استرس یلیخ مینس_

 ما؟یبترکون میخوایم امشب ؟یشد خل_

 .دوارمیام_

 .فعال. نمتیبیم_

 با که اخ. زد در رسا که شدم اماده و دمیپوش لباس.... دادم ادامه شمیارا به و کردم قطع

 .بود شده یگریج چه کصافت. کنم غش بود مونده کم دنشید

 !بچه برده ماتت: تو اومد خنده با

 ! شلوار و کت ادیم بهت چه! یشد یعال رسا یوا_

 . گفتم که بهت_

: کرد زمزمه گوشم تو.... دیبوس لبامو اروم شد خم که دمیکش جذابش صورت رو دستمو

 !باشه بهت حواسم یچشم چهار دیبا امشب! یملود یشد العاده فوق

 !بشه کینزد بهم کنهینم جرعت یکس تو وجود با: کردم حلقه گردنش دور دستامو ناز با

 نقطه که گردنم رو لباش حس با شهیهم مثل.... دشیبوس و گردنم تو کرد فرو سرشو

 لمسم هر به نکهیا: گفت یداغ لحن با. کرد بغلم حرکت هی با و شد شل پاهام بود ضعفم

 دووم تونمینم نیا از شتریب گهید که دونمیم. یملود بخشه لذت برام یلیخ یدیم جواب

 .بچه یشکونیم مقاومتمو یدار. ارمیب

 ! نهیهم هدفم منم: کردم نگاهش ناز با

 !شد رمونید. گهید میبر: دمیخند که شد گرد چشاش

 درصدشون 99 بگم تونمیم جرعت به.... ما سمت برگشتن همه یمهمون به ورودمون با

 دور دسمتو. بودن مینس و فربد که درصدم هی اون و ومدیدرم کاسه از داشت چشاشون
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 ییراهنما با.... تو میرفت اطراف ینگاها به توجه یب و دادم فشار تر محکم رسا یبازو

 پشت و تو اومد رسا ستین یکس دمید یوقت. رختکن اتاق سمت رفتم رسا همراه زبانیم

 ....بچم برد ماتش. سمتم برگشت شدم که اماده. ارمیدرب لباسمو تا کرد

 ؟یملود_

 جونم؟: کردم کج سر براش

 ! یشد بایز یلیخ.... زمیعز یا العاده فوق_

 !یخورینم تکون کنارم از. اوردنیدرن حرف برامون تا میبر: کرد بغلم که دمیخند براش

 .ارمیدرم چشاشو سمتت اومد دختر هی! یباش شمیپ همش دیبا هم تو. چشم_

 !من دارم یرتیغ خانم چه. جونم یا: شد بلند قهقهش

 

 زده ذوق مینس کیعل و سالم بعده. مینشست مینس و فربد کنار و میوستیپ جمعشون به هم با

 .نیایم بهم یلیخ! یست چه جونم: گفت

 یشوخ با فربدم. کردم تشکر مینس از و کردم نگاه رسا کروات و خودم لباس به خنده با

 ؟یزد مخشو ؟یکرد خودتو کار اخرسر: گفت رسا به

 یاوک و کرد باورم. گفتم بهش. شدم عاشقش ؟یچ یعنی یزد مخشو: داد جواب رسا

 !میشد
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. شدن اضافه جمعمون به و اومدن اشاری و عرفان که میکرد نگاهش مات تامون سه هر

 رو رابطمون تعجب البته و یخوشحال دو هر .نشستن و کردن سالم یمیصم و گرم

 اخه. نیباش زده رل هم با شما دیگنجینم ذهنم تو: گفت طنتیش با عرفان! گفتن کیتبر

 !نینداشت بهم یربط چیه

 باشن؟ هم هیشب دیبا نفر دو مگه: گفتم خنده با

 ن؟یهم با حاال تا یک از! یمارموز یلیخ گهید تو یول خب نه: گفت اشاری

 !هفتس دو یکی. ستین وقت یلیخ بابا: گفت عیسر فربد

 !یکرد کات هیبق و انایک با چرا بگو پس. اهان_

 رفت و گرفت تهوع حالت دید هم با شمارو که نیهم: گفت عرفان گه نگفتم یزیچ

 !سیسرو

 عذاب دونمینم. داد دست بهم یبد حال هی من اما اوردین خودش یرو به اصال رسا

. نداشت یدلرحم اقتیل اون. کنم دورش خودم از کردم یسع اما گهید زیچ ای بود وجدان

 !دهینکش که ها نقشه چه االن نیهم دونهیم خدا

 

 ::::::::::::::رسا

 سرگرم مینس با که بود هم یملود به حواسم زدمیم حرف ها بچه با داشتم که طور همون

 از پر نجامیا و بود من ضعف نقطه یملود.... نداشتم یخوب حس شهیهم برعکس! بود

 ! باشه داشته یبد حس و بفهمه خودش نداشتم دوس! زیه یچشما البته و دشمن

  داشت؟ یگناه چه اون

! شدم رو به رو انایک اشک از پر یچشما با که چپ سمت برگشتم ینگاه ینیسنگ حس با

 رفتیم و سوختیم براش دلش بود یا گهید کس هر که کردیم نگاهم مظلوم چنان

 بچه سمت برگشتم تفاوت یب!! یلیخ. بود یقو یلیخ یملود عشق.... نه من اما! سمتش

 !کن ارومش برو! داره گناه. رسا داغونه: گفت اروم عرفان که ها

 اخه؟ داره یربط چه من به تو؟ یگیم یچ_

 .ستین نیا حقش! شد عاشق و شد بزرگ تو با انایک! نباش رحم یب_

 

 هیبق به نه انایک به نه وقت چیه من نیدونیم که شما! داره یانیپا هی یشروع هر. الیخیب_

 حرفامو دوارمیام. دارم دوس رو یملود االن یول. بودن یسرگرم هی فقط. نداشتم یحس

 !نیبفهم
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 چقد یدونیم خوب. ستین تو هیخوشبخت از تر مهم یچیه: تکون مثبت عالمت به سرشو

 !رسا یزیعز ما واسه

 انداختم دست. نهیبش کنارم ادیب کردم اشاره یملود به که شدن بلند رقص برا مینس و فربد

 ؟یهست یراض. یمهمون از نمیا: خودم به چسپوندمش و دورش

 !باشه یعال اخرشم تا کاش! هیعال. هووووم_

 داره انگار رسا! دوتا نیا انیم بهم چه نیبب: بهشون میداد رو حواسمون اشاری یصدا با

 !زنهیم حرف بچش با

 ! خدا رو تو نیند رسا دست بهونه: گفت یملود که میدیخند عرفان و من

 !فسقل بشه فدات رسا: دمیبوس موهاشو

 .بود دار خنده واقعا عرفان و اشاری ی شده گرد یچشما

 بچه از یکم تعداد و خودمون پیاک فقط شام بعده. بود اروم اوضاع و گذشت یساعت هی

 اما! خونه میبر داشتم دوست. دنیرقصیم زدنیم و میبود نشسته هم دور! بودن مونده ها

 ....میرفتیم االن اگه بود زشت و زود یلیخ هنوز

 روش ایدن و انایک نفرت از پر ینگاها. بود ول بغلم میملود و کاناپه به بودم داده هیتک

 ! دنیرس هدفشون به نکنن فکر که دادمینم تیاهم اما کردیم تمیاذ

 جانیه پر شب هی منتظر یکرد یدلبر امشب همه نیا: گفتم یملود گوش تو شدم خم

 !باش

  اد؟یب بدش که هیک: کرد نگاهم زده ذوق

 کجا مدت نیا یبگ یخواینم رسا: اومدم خودم به الدیم یصدا با که کردم نگاهش خنده با

 ....اخه نداشت سابقه نبود؟ داتیپ یجمع چیه تو که یبود

 گرم سرش ست؟ین معلوم: گفت و زد یا مسخره پوزخند فراز بدم جوابشو بخوام تا

 !گهید بود شیبهشت هیحور

 داشته ربط یکس به نکنم فکر داره؟ یمشکل: کردم نگاهش خونسرد! شدن ساکت همه

 ! باشه

 !اخه یداشت یعمل سرعت چه نیبب! یزرنگ یلیخ کنم اعتراف دیبا: زد پوزخند دوباره

 که طرفه هی: شد بلند انایک نحس یصدا. گرفت دستمو ترس با یملود که شم بلند خواستم

 ! شد کار به دست زود و بوده زرنگ طرفشم! فراز نبوده

 ! ببند دهنتو و شو خفه یکی تو: دمیغر و سمتش برگشتم
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 به فقط یملود و رسا ی رابطه! ساکت ها بچه: گفت فربد که گرفت یمون الل دهیترس

 .داره ربط خودشون

 کردیم فکرشو یک ناموسا: گفت الیخیب.... ادینم کوتاه بود معلوم. خنده ریز زد فراز

 !باشه هرزه نیا با یملود ادینم در جور رقمه چیه اخه؟

 تو؟؟ با ادیب یخواستیم پس: شدم بلند تیعصبان با

 یجا که تو نه شدیم من مال دیبا یملود! نه که چرا: چشمام تو زد زل نفرت با و شد بلند

 !یباباش

 

 غیج! شد نیزم پخش و اومد فرود صورتش تو مشتم که بود نشده تموم حرفش هنوز

 که بزنم رو یسوم خواستم. دهنش تو دمیکوب دوباره و کردم بلندش که شد بلند دخترا

 منو خواستیم مثال که گرفتن فرازو الدمیم و اشاری و گرفتنم پشت از فربد و عرفان

 !بزنه

 دستم ریز از جنازتو ادیب رونیب دهنت از گهید بار هی یخورد که یگوه: دمیکش عربده

 .کشنیم رونیب

 زنهیم دلتو نمیا گهید روز دو گم؟یم دروغ مگه: زد داد کرده ورم و یخون صورت با

 . بدبخت

 هم با االن که ینیبیم! بکش خجالت. فراز گهید کن بس: سمتش رفت و کرد ول منو فربد

 حق! یبش بکار دست زودتر یخواست شه؟یم تیحسود اخه؟ یدار کارشونیچ. خوشبختن

 !تو یبزن حرف رابطشون مورد در یندار

 بهش که یهشدار بعده بودم منتظر فقط اما. بودم شده تر اروم یکم منم و شد ساکت فراز

 . برسه دادش به خدا فقط گهید وقت اون. بکنه اضافه یخور گوه بازم دادم

 .میبر بپوش: یملود سمت برگشتم و کردم یخواه معذرت ها بچه از

 !رفت دنبالش ممینس. بود اورده در لباشو که یاتاق سمت رفت و داد تکون سر ترس با

 

 ::::::::::::::یملود

 بغلم دهیترس! هیگر ریز زدم و بغلش تو انداختم خودمو. اومد ممینس که شدم اتاق وارد

 !ک وفتادین یاتفاق زم؟یعز چته ؟یملود: کرد

 اصرار من. یمهمون ادیب نداره دوس گفت بهم! کنهیم دعوا و من رسا وفتاد؟ین یاتفاق_

 . کردم
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. رهیبگ زبونشو جلو نتونست که خره فرازه اون ریتقص همش ه؟یچ تو گناه. کرده غلط_

 !باشه نداشته رتیغ برات که ییرسا یعاد دختر دوس هم تو کرده فک

 ؟یملود: شد خشک من دنید با. تو اومد زدن در بدون رسا که کردم نگاهش تعجب با

 ؟یکنیم هیگر چرا

 !یکن دعواش هیکاف ا؟ینکن تشیاذ رسا: گفت عیسر مینس

 خودتون برا سرتون؟ به زده بگم؟ بهش یزیچ دیبا اخه چرا: کرد نگاهمون تعجب با

  ن؟یدوخت نیدیبر

 ؟یکنینم دعوام: گفتم اروم

 دلم مگه! دلم جون   نه: کرد بغلم و اومد مینس حضور به توجه یب و زد بهم یمهربون لبخند

 اخه؟ ادیم

 

 و دمیدیم یعصب حد نیا تا رو رسا بود بار نیاول. شدم لکسیر یکم و دمیکش یراحت نفس

 .بپوشم لباس تا رونیب رفت و دمیبوس! ستین هم بار نیاخر دونستمیم

 اخرش فیح بود خوب یچ همه! برن خوانیم اونام گفت و دیپوش لباس من همراه ممینس

 ! یچ همه به زد گند اشغال فراز اون

 ازشون قبل قهید چند اتفاقات بخاطر بازم رسا. رونیب میزد و میکرد یخدافظ ها بچه از

 !کرد یخواه معذرت

: گفتم و نییپا انداختم سرمو. خونه سمت میافتاد راه و میکرد یخدافظ ممینس و فربد از

 .کردمیم اصرار اومدنمون یبرا دینبا! بود من ریتقص. رسا خوامیم معذرت

 میریم یداشت دوس بازم اگه! زمیعز یندار یگناه تو: داد فشار محکم و گرفت دستمو

 !نباش یچیه نگران پس. کنمیم که کنم دفاع ازت و باشم مواظبت دیبا من! یمهمون

 !نگفتم یزیچ گهید و زدم لبخند اریاخت یب

 یمانتو. کنم عوض لباسامو تا اتاقم تو رفتم منم. نشست سالن تو و خونمون اومد باهام

 تا کمدم سر رفتم ریز لباس با و اوردم در و بودم دهیپوش یمهمون تو که یلباس و بلندمو

 رسا که ارمیدرب شلوارمو تا شدم خم و کردم باز رو کشو. بپوشم ارمیدرب یزیچ هی

 !کنهیم نگاهم داره و برده ماتش دمید که سمتش برگشتم شوکه. تو اومد سرزده

 با. کنه نگاهم ینجوریا داشت حق و ومدیم بهم یلیخ بودم دهیپوش که یا رهیت بنفش ست

 رسا؟ یزد زل یچ به: گفتم طنتیش

 ؟یدار یمشکل. تیسکس کلیه به: گفت خونسرد یلیخ
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 . بزنه حرف تونستیم راحت چه. کردمیم نگاهش برده مات داشتم که بودم من نیا حاال

 ! یملود نپوش: گفت دورگش یصدا با که کنم تنم لباس خواستم

 برداشت زیخ و مطالعم زیم رو کرد پرت و دراورد کتشو که کردم نگاهش دوباره

 .گفتمینم نه خواستیم اگه و باهاش رابطه یبرا زدمیم بال بال که من.... سمتم

 و شدینم قطع هم لحظه هی مونیچشم ارتباط.... تخت رو گذاشتم و کرد بلندم حرکت هی با

 دکمه داشت که دستاش به شدم رهیخ و شکستم رو نگاهمون پل که بودم من نیا اخرسر

 !بکشم عقب خواستمینم اما دمیترس کنم اعتراف دیبا. کردیم باز رهنشویپ یها

 

 :::::::::::::::رسا

 ستین بارم نیاول نیا! یخفگ احساس و کنم عرق شده باعث بودم دهیکش که یقیعم ینفسا

 باال نفسم چرا شدم؟ جنبه یب نقدیا چرا شدم؟ یشکل نیا چرا. نمیبیم لخت دختر هی که

 اد؟ینم

 ینجوریا چرا دختر اخه.... چشماش! شهیم ذوب تنم تمام بزنم دست بهش اگه کنمیم حس

 ؟یکنیم نگاهم

 پس دستامو! بودن کند نقدیا و کردنینم میهمراه چرا دستام دونمینم.... دستام به شد رهیخ

 کنار کرد پرت و اورد در رهنمویپ که رمیبگ جلوشو خواستم. کرد باز هامو دکمه و زد

 ! تخت

 .طرفست دو حس نیا که بودم خوشحال! قراره یب من فنچ پس

 اومده نیسوت از مهین و نصفه که هاش نهیس رو خورد سر طونشیش یچشما از نگاهم

 بود نیا تیواقع اما باشم فیضع خواستمینم.... سمتشون بردم دستمو اروم. رونیب بودن

 نرم تن! شد بلند دوتامون اه یصدا که نشیس به زدم چنگ! بود کرده ریاس منو یملود که

 هی که یزیچ همون. ببرم لذت ازش تونستمیم و بود من دست ریز حاال فرمش خوش و

 !کفشم تو ماهه

 لباشو که دیکش یقیعم اه دوباره. گرفتم دستم تو نشویس و کردم رد نشیسوت ریز از دستمو

 به. کرد میهمراه زود یلیخ میملود و دنشونیمک به کردم شروع ولع با. دمیبوس محکم

 قاب دستامو دوتا هر.... خوبه حاال! نیزم رو کردم پرتش و کردم باز رشویز لباس زور

 نیتر بایز و بود شد بلند هاش ناله و اه! گردنش تو بردم فرو سرمو و کردم هاش نهیس

 فکرشم گهید مختلف یها رابطه همه اون بعده! شدیم نواخته داشت میزندگ یقیموس

 از منو داشت نشده یچیه هنوز یملود حاال یول ببرم کاملو لذت یا رابطه از کردمینم

. دمیرس نشیس نوک به و اومدم نییپا اروم گردنش از! کشوندیم جنون مرز به لذت شدت
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 عوضشون هم با لحظه هر. زدن مک به کردم شروع و دادم فشارش دهنم تو ولع با

 !من یبرا بود لذت اوج نیا و شدیم غیج به لیتبد داشت گهید یملود یها ناله و کردمیم

 ستمین اروم و فیلط اصن رابطه تو من.... اومد ادمی خودمو تیموقع که بود لحظه همون

 نتونه دیشا و شهیم تیاذ بدم ادامه بخوام اگه. کردم کبود تنشو نصف جاشم نیهم تا و

 کردیم وونمید داشت کنم رها تشنه رو هردومون رابطه اوج تو بخوام نکهیا! کنه تحمل

 ! نهیبب بیاس یا ذره یملود خواستمینم اما

 رهیخ تعجب با و کرد باز چشماشو که شدم جدا ازش نشیس نوک رو زیر ی بوسه چند با

 رسا؟؟ شدهیچ: بهم شد

 

 تو وقته رید. زمیعز یچیه: اومدم نییپا تخت از شیشونیپ رو بوسه با و زدم یتلخ لبخند

 !یبخواب دیبا هم

 بچم؟ من شده باورت انگار بچه بچه یگفت نقدیا: کرد نگاهم یعصب

 !کوچولو اروم ؟یکرد یقاط چرا! سسسسسیه: نشستم تخت ی لبه

 چیه با حاال تا من که یدونیم خودتم: دیکش درهم فشویظر صورت و هم تو برد اخماشو

 !دیبوس منو که یبود یکس نیاول تو یحت و نبودم کس

 !معلومه خب: کردم اخم

 !یداشت رابطه همشونم با و یداشت دختر دوس من سن اندازه تو یول_

 ؟یملود هیچ منظورت_

 اسون یداشت ادیز رابطه که تو یبرا دیشا ؟؟یدیکش پس پا چرا یرفت نصفش تا رسا_

 ! سخته کردم تجربه بود بارم نیاول ک یمن یول باشه

 نکن قضاوتش یندار خبر یزیچ از یوقت یملود من؟ یبرا اسونه؟: کردم نگاهش زیت

 نیهم با تو! کنه کیتحر منو بود نتونسته تو ی اندازه یدختر چیه حال به تا! زمیعز

 خودتو. بود نکرده کارو نیا یدختر چیه حاال تا که یداد بهم یلذت چنان ساده ی رابطه

 از چون! دارم حس بهت چون یدیم لذت من به یکس هر از شتریب! یملود رینگ کم دست

 ؟؟یفهمیم. شدم عاشقت اول

 ....چرا پس: گفت و داد تکون اروم سرشو

 !زمیعز برابره هزار من یبرا. برات سخته دونمیم: گرفتم دستشو

 ؟؟یدیم عذاب دوتامونو چرا پس_
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 مفصل و خودمون خونه میریم بعدش! مدرسه یبر دیبا فردا باشه؟. بخواب االن_

 !میزنیم حرف دربارش

 .خوابمینم. خوامینم: داد هیتک تخت به نهیس به دست

 !کن گوش حرفم به و باش یخوب دختر! من لجباز: دمیخند

 !ینیبیم حاال! کنمیم یتالف فردا: دیبرچ لب

 !شهیم برنده یک مینیبب: گفتم خنده با! هیچ منظورش دونستمیم

 !الاقل بمون شمیپ_

 دستم کار دوباره تا هارو هلو اون بپوش! شهینم اصال یاورد سرم که ییبال نیا با_

 !ندادن

 کتمو و دمشیبوس عجله با که داد بدنش به یتاب و چیپ ناز با. داره رو یریتاث چه دهیفهم

 باشه؟! بخواب زود. گهید برم من: برداشتم

 ! باشه.... خر_

 دارم ازار ای بده حالم که گمیم دروغ کرده فکر کوچولو فنچ. رونیب زدم و خوردم خندمو

 !رمیگیم سخت خودم به که

 

 چند جان رسا: زدم صدام یاسد یاستاد که رونیب زدم کالس از که بود 12 ساعت

 ....لحظه

 !شد شروع باز اوه

 ؟یدار عجله: رسوند بهم خودشو که ستادمیا

 . دارم قرار استاد_

 دخترا؟ نیا ای تره مهم درست جون پسر: دیخند

 !استاد داره فرق نیا_

 کمک گهید ساعت مین کالس واسه یبمون بگم خواستم! داره فرق حتما یگیم تو اگه_

 !برس کارت به برو یول. شلوغه یلیخ اخه! یباش دستم

 .کنمیم جبران. استاد شرمندم_

 !پسرم یباش موفق. برس کارات به برو. نکن فکر بهش: شونم رو گذاشت دستشو

 .کردم یخداحافظ و زدم بهش یگرم لبخند
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 یکاشت منو باز: شد سوار غرغر با معمول طبق. مدرسه جلو دمیرس که بود 1 ساعت

 ؟؟؟یایب موقع به بار هی شد نجا؟یا

 !من یغرغرو برم قربونت: گرفتم لباش از یطوالن ی بوسه هی و شدم خم خنده با

 !رسا یشعوریب یلیخ_

 !شرمنده! دلم جون   بود کیتراف_

 !باش. هوم_

 ؟؟یخوریم یچ ناهار_

 !کنم درست کیاست خونه میبر_

 بخرم؟ رونیب از یندار ازین یزیچ_

 !ریبگ راه سر کاندوم فقط. نوچ_

 ؟؟یملود: کردم نگاهش رتیح با

 !گفتم اطیاحت برا خب؟ هیچ: شد باز ششین

 !نباش نگران تو! هست کاندوم خونه! دختر یدیم دستمون کار اخرش تو: شد بلند قهقهم

 !خونت تو هست هم یضدباردار قرص تازه! نبود حواسم. بله اها: چرخوند چشم

 اونا خونه میریم. خرمیم یخواست یچ هر داروخونه از راه سر. طونمیش: گرفتم لپشو

 !اشغال سطل بنداز

 م؟یناراحت بود مهم برات_

 !توعه مال زیچ همه بعد به نیا از یول. بود هیبق مال اونا! وروجک معلومه خب_

 !خوبه: نشست لباش رو لبخند

 یا استفاده حاالها حاال دونستمیم یول دمیخر بود ازین که یچهر داروخونه تو راه سر

 !امینم کوتاه منم اما کنه یلجباز خوادیم یملود دونمیم! ندارن

 

 خوامیم من کن اماده و کیاست مواد رسا: گفت و نیزم انداخت کولشو دنیرس محض به

 ! حموم برم

 االن که خورده یحرص چه شبید بچه نیا نیبب! موندم واج و هاج! اتاق سمت دیدو و

 !کنه وونهید منو خوادیم
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. شدم ناهار کردم درست سرگرم! اشپزخونه برگشتم و کردم عوض لباس.... گرفت خندم

 به نگاه! رهیدرم کار ریز از ینجوریا بعدم یریبگ غذا رونیب از خوادینم گهیم وروجک

 !ستین یخبر ازش قستید چهل. انداختم ساعت

 ظرف تو و دادم برش رو گوشت یها کهیت. شدم سرگرم و یالیخ یب به زدم خودمو

 .امادست ناهار بچه؟ یموند کجا ؟یملووووود: گذاشتم

 لباس هی.... شد خشک هوا تو دستام.... عقب سمت برگشتم قدماش یصدا دنیشن با

. دهینپوش رشیز یچیه! بود باز کامل هم قشی که بود تنش کوتاه کوتاهه یصورت خواب

 شیارا! وروجک بود دهینپوش رشیز کمیکوچ ریز لباس هی خدا یرضا محض یعنی

 و ناز با. گرفت خندش دید که منو ی برده مات ی افهیق.... بود صورتش رو هم یحیمل

 ؟یکشینم عقب برام ویصندل رسا؟؟ برده ماتت چرا: سادیوا کنارم و اومد ادا

 ....چرا چرا_

 نشم خود یب خود از نیا از شتریب نکهیا یبرا! نشست و عقب دمیکش ویصندل زده هول

 . خوردن غذا به کردم شروع و نشستم خودمم و گرفتم ازش نگاهمو

. افتاد دستم از چنگال بازش ی قهی دنید با که برداره نمکدونو شد خم هیثان چند بعده

 جنبه یب نقدیا چرا اخه؟ شده مرگم چه. داشتم برش دوباره حرص با که دیخند زیر یملود

 کرده تنش که یتور متر مین اون و سمتش کنم حمله ممکنه لحظه هر کردمیم حس شدم؟؟

 .....کنم کهیت کهیت رو

 

 ::::::::::::::یملود

 بچه پسر هی مثل.... بردمیم لذت و داشتم نظر ریز رو رسا یرفتارا تمام یچشم ریز

 حرصش خورده هی گرفتم ادی تا کردم سرج یکل نت تو شبید!! بود کرده گم پاشو و دست

 ! کنم وونشید شدم موفق من نکنه یکار چیه رسا اگه یحت.... بردم من االنشم نیهم. بدم

 پامو و دهنم تو گذاشتم کیاست کهیت هی. ...دمیمال پاش ساق به اروم و کردم بلند چپمو یپا

 دمیپر دومتر دادش یصدا با هوی که دمیرسیم خواستمیم که یزیچ به داشتم.... بردم باالتر

 .....بچه گهید کن بس ؟؟یملود: هوا

 

 ؟یزنیم داد چرا تو؟ چته: کردم نگاهش دهیترس

 !کن تمومش. گهید ایب کوتاه پس. یکنیم کاریچ یدار یدونیم خودت یملود_

 .بزنم حرف باهات خوامینم گهید! رسا متاسفم برات: گفتم و شدم بلند جام از
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 من دمیشا.... دونمینم.... بودم شده ناراحت دستش از یجد. خوابمون اتاق سمت رفتم و

 ! داشت حق اون و کردم یرو ادهیز

 ه؟یچ ایباز بچه نیا: تو اومد و کرد باز درو سرم پشت که بهم دمیکوب محکم درو

 ! رسا یترسونیم منو یدار: رفتم عقب عقب

 ؟یکنیم یلجباز چرا زدلمیعز اخه: سمتم اومد

 اخه؟ کردم کاریچ مگه: کردم نگاهش مظلوم

 سرم ییبال چه یدونیم: سمتم اومد اروم اروم و گذروند نظر از پامو تا سر بار چند

  ؟؟یاورد

 !طونیش: دیخند که دادم تکون مثبت عالمت به سرمو ییپرو با

 خوامیم: گفتم اروم و دمیکش دراز پهلو به.... تخت رو رفتم و راه اون به زدم خودمو

 .رونیب برو.... اصال بخوابم

 زدمیم حدس که کرد یمکث رسا. معلومه جونم تمام االن دونستمیم و باال بود اومده لباسم

 یلیخ: دیبوس کتفمو شد خم و نشست تخت ی لبه.... سمتم اومد. کنهیم نگاه یچ به داره

 . رمیبگ خودمو یجلو تونمینم گهید! یملود یلجباز

 ستین الزم: دادم موهام به یتاب و چیپ ناز با. سمتش برگشتم و زدم یروزمندیپ لبخند

 ....زمیعز یریبگ خودتو یجلو

 !کنم تحمل تونمینم گهید: باال اورد و دیکش رونم یرو دستشو و روم اومد اروم

********** 

 

 ؟یملود: کرد باز چشماشو اروم که شدم جا به جا تخت رو یکم

 جانم؟_

 ....االن یکنیم ضعف. میبخور رو ناهارمون ی هیبق میبر پاشو_

 به دارم. بود میزندگ سکس نیبهتر. زمیعز بود العاده فوق: کرد بغلم که دادم تکون سر

 ! یشیم من مال کامل که کنمیم فکر یروز

 ! رسا یچوندیپ بازم: کردم نگاهش اخم با

 رابطمون؟ بود بد: داد فشارم خودش به محکم
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 دوس یول. کردمیم تجربه رو یزیچ نیهمچ بود بارم نیاول من! یعاااااااال. بود یعال_

 ؟یفهمیم. بشم تو مال کامل داشتم

 داشته کامل ی رابطه خوامینم چرا بگم برات من تا زیم سر میبر ایب. کوچولو معلومه_

 !میباش

 . بپوشم لباس من تا برو تو. باشه_

 .حموم میریم بعدش.... خوادینم_

  ؟ییدوتا_

 . معلومه خب_

 !جووووون اخ_

 

 ::::::::::::::رسا

 هم با و دمیپوش یخال شلوارک منم و دیپوش دوباره و بود تنش اول از ک یخواب لباس

! زیم یرو گذاشتم و کردم گرم رو غذا دوباره و نشوندمش یصندل رو. اشپزخونه میرفت

 !طونیش یفسقل نجایا ایب: نشوندمش پاهام رو و نشستم

 !یشیم تیاذ رسا_

  نبود؟ مهم برات یکرد تمیاذ همه اون دومن! توله یندار یوزن که تو اوال_

 ومد؟یم بدت تو نکه: چرخوند چشم
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 رو ناهارمون خنده و یشوخ با.... هوا رفت غشیج که گرفتم گاز لباس رو از نشویس

 !مینشست سالن تو میرفت و میکرد بلندش بغلم تو و میکرد تموم

 !دنمیشن ی اماده من: بهم شد رهیخ و نشست زانو چهار کاناپه رو

 باش؟. یملود کن گوش حرفام به دقت با_

 .چششششم_

 !یباش دهیفهم دیبا حاال تا خودتم. ستمین صبور و اروم رابطه تو من نیبب_

 .شاهدم بله: کرد اشاره نشیس و گردن یایکبود به و شد باز ششین

 و داشتم خشونت فقط میقبل یها رابطه تو من. ستین خودمم دست! نیهم.... گهید اره_

 خودم از یکنترل چون ادیب سرش ممکنه ییبال چه نبود مهم برام مقابلم طرف اصال

 یکار چیه و دارم دوس خودم از شتریب رو تو من یملود.... داره فرق حاال یول! نداشتم

 که منم! یفیظر هم یلیخ گذشته اون از و یا بچه یلیخ تو. بزنم بیاس بهت کنمینم

 کنترل رابطه تو که بکنم تصورشو یحت تونمینم. برابرتم سه دو! گهید ینیبیم خودت

 .ارمیب سرت ییبال و بدم دست از خودمو

 .کنم تحمل تونمیم من: گفت عجله با

. یاریب دووم یواقع یرسا برابر در یتونینم تو. زمیعز شهینم: رفت ضعف براش دلم

 مدت هی تا خب بود؟ بد مگه امروزمون ی رابطه! ینکن اصرار نیا از شتریب بهتره پس

 !میدیم ادامه یشکل نیهم

 دوست اونقد! گهید زیچ هر ای یخشن ستین مهم برام. بشم تو مال کامل خوامیم من رسا_

 .بدم بهت کاملو لذت هم باشم تو مال هم خوامیم! ستین مهم برام یچیه که دارم

 تینها من یبرا امروز.... بخدا میراض من. برم قربونت: بغلم تو دمشیکش اریاخت یب

 کنم سکیر تونمینم یول رهیناپذ وصف باهات کامل سکس دونمیم! یملود بود لذت

 !فسقل یمن مال االنشم نیهم تو! زمیعز

 

 ممکنه درسته. یبد تیاهم منم نظر به دیبا یول! یمنطق و درست حرفات! رسا_

 منو یندار دوس تو ست؟؟ین مهم برات من نظر.... خوامیم خودم اما برام باشه خطرناک

 ؟؟یکن حس کامل

 یول کنم؟ حست باشم نداشته دوس شهیم مگه.... توام ی وونهید من! بچه تو دست از_

 مناسب هم سنت یبرا و سالته 16 فقط تو! تره ارزش با و تر مهم یلیخ برام تو یسالمت

 !باشم نداشته ینگران گهید من که یبش کامل خانوم هی بزار.... یبش بزرگ بزار. ستین
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 !زنهیم خودشو حرف فقط: برگردوند روشو قهر با

 هی و خواب اتاق میرفت خنده با.... هوا رفت غشیج که کردم بلندش و کردم بغلش پشت از

 !حموم تو بردمش راست

 فوق کلیه دنید! شدم وان کردن اماده مشغول خنده با که نشست هیپا چهار رو و کرد بق

 که دیفهمیم واقعا اگه دیشا! بود شده اضافه بهش اصرارم بود کم اداهاش و ناز و العادش

 !کردیم درک منو یکم اونم کردمیم تحمل بخاطرش دارم رو یعذاب چه

 رو نگاهش که یملود برگشتم و اوردم در شلوارکمو! کردم پر ابگرم و کف با رو وان

 !کن لمسش و بغلم وان تو ایب زدن دید یبجا: گفتم و گرفتم خندمو جلو! بود تنم نییپا

 ! یشعوریب یلیخ: هم تو رفت اخماش و اومد خودش به

 با.... نشست بغلم و اومد کردن ناز یلیخ با. کردم باز براش دستامو و نشستم وان تو

 تو! بچه نخور وول: گرفتمش بغلم تو محکم که دادیم حرکت بدنم رو خودشو یه طنتیش

 .میباش اروم فقط هم کنار بزار. نکن تیاذ خدا رو

 ! یبش میتسل تا دمیم ادامه اونقد: سمتم برگشت و کرد زیر گربه مث خوشگلشو یچشما

 !وروجک: دمیخند

 دومون هر کردمیم نوازش تنشو داشتم که یحال در و میشد لکسیر هم بغل تو بعد یکم

 !برد خوابمون

 

 :::::::::::::::یملود

 سمت برگشتم! میبود خواب هنوز ما و بود شده سرد وان اب. کردم باز چشمامو سرما با

 !سردمه من. شو داریب رسا؟: رسا

 .میریبگ دوش پاشو. یملود شده سرد یلیخ اب: کرد باز چشماشو اروم

 تنمو ی همه خودش و بودم دهیچسپ بهش دوش ریز مدت تمام. شدم بلند و دادم تکون سر

 نیبب! شده 5 ساعت: کرد بغلم اومد و روشن شوفاژو رسا تخت رو میرفت هم با! شست

 ؟یانداخت و یزندگ و کار از منو امروز یچطور

 دنبالم؟؟ ایب گفتم بهت من مگه: برگردوندم رو

 24 خدامه از من! فنچم یشد لوس چقد تو ؟یگرفت یجد: بغلش تو گردوند برم عیسر

 !باشم کنارت ساعت
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 ؟؟یندار دوسم چرا رسا؟ یکنیم تیاذ منو چرا پس: کردم نگاهش مظلوم

 کمی روز چند نیا! یکرد خودت ی وونهید رو رسا که بشم فدات یاله: کرد بغلم خنده با

 ! برسم درسات به نکردم وقت اصن بود شلوغ سرم

 یبر بشه تموم یزود که باشه مشقت و درس به حواست تو! دکتر یاقا هیاوک یچ همه_

 !دادم پزتو یکل من! یبزن مطب

 دکتره؟ پسرم دوس یگفت! دلمممم جان یا: دیخند

 !شوهرم گفتم. رمینخ_

 ! دارم تو مثل یخانم که من خوشبحال.... اوممم: دمیبوس جانیه با

 شیشونیپ رو بود ختهیر سشیخ یموها.... جذابش صورت به شدم رهیخ و کردم سکوت

 بهم داشت هم فرمش خوش و گنده یبازوها یطرف از! بود کرده برابر هزار تشویجذاب و

 گرفتم گاز بازوشو و سمتش کردم حمله بخونه فکرمو بخواد نکهیا از قبل! زدیم چشمک

 ....گهید بسه زمیعز! بازومو کن ول یملود.... یییییا.... یا: هوا رفت دادش که

 روش دندونام یجا یحساب که میکرد نگاه بازدش به دوتامون و شدم جدا ازش باز شین با

 !کردیم ییخودنما

 .کشمتیم: سمتم برداشت زیخ

 ! من بارم هی تو همه نیا: پتو ریز رفتم و زدم غیج

 ! بپوشم شرت یت تونمینم گهید! بچه عضلمو یکند: کرد بغلم پتو با

 رو ها عضله نیا داره یمعن چه! بهتر چه خو: اوردم رونیب پتو ریز از سرمو یخنگ با

 !ارمیدرم کاسه از چشاشونو بخدا کنن؟ نگات دخترا یخوایم رون؟یب یبنداز

 !باشه یرتیغ تو مثل دیبا زن! جونم به دردت: شد بلند قهقهش

 !یترکوند فرازو یزد شبید که باشه تو مثل دیبا مردم: دمیخند

 !کشمتشیم دیبا: هم تو رفت اخماش

 !نداره کردنم فکر ارزش! من عشق الیخیب: گفتم ناز با و بغلش رفتم

 

 :::::::::::::::رسا
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 و زدن حرف مشغول سالن تو رها و مامان! باال رفتم خودمم و خونه رسوندم رو یملود

 سالم! کردیم مطالعه رو یپزشک ی پرونده هی داشت هم بابا و بودن یمهمون تدارک

 .دارم کارت ایب یکرد عوض لباس رسا؟: زد صدام مامان که اتاقم سمت رفتم و کردم

 !باشه_

 سکس نیاول که نوجوون پسر هی مثل.... داشتم یبیعج حس! بستم درو و اتاقم تو رفتم

 بخش لذت اونقد یملود با رابطم! دلشه تو نیریش استرس جور هی و داده انجام شویزندگ

 همه نیا با من. بود شده پاک ذهنم از هیبق و بود عمرم ی رابطه نیاول کنمیم حس که بود

 ....یملود حال به یوا دارم احساسو نیا تجربه

 الو؟: دادم جواب. بود ناشناس. رونیب اومدم االتمیخ از میگوش زنگ با

 .سالم: گفت یا دخترونه یصدا

 شما؟. دییبفرما_

 نامرد؟ یدینم صیتشخ صدامم یحت یکرد پاک شمارمو م؟یشناسینم_

 ....انایک_

 !بهت هست یدیام هنوز. نه_

 .کن قطع و بگو کارتو_

 .نمتیبب دیبا_

 گه؟ید امر_

 .بزنم حرف باهات دیبا! هیجد موضوع. کنمیم خواهش رسا_

  داد؟ بهت یک منو شماره_

 !فراز. گرفتم دشمنت از_

 اهیس خاک به اشغالو فراز اون هم رو تو هم نکن یکار. رونیب گمشو میزندگ از انایک_

 !بشونم

 .کنم چارتیب تونمیم. دارم یبهتر ی برنده برگه من اتفاقا_

 ؟یشد ریس جونت از نکنه ؟یکنیم دیتهد منو ؟یخوریم یگوه چه یدار: زدم داد

 ! رسا حاملم ازت من_

  گه؟یم داره یچ نیا.... کردم کپ

 ! گمیم راست بخدا! ممهین و ماه هی: گفت و کرد استفاده سکوتم از
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 یکرد تکرار دروغتو نیا گهید بار هی: گفتم یخونسر با! کردم دایپ خودمو دوباره

! یکن خراب مویزندگ یتونینم یحت ای باشه داشته منو یتونینم وقت چیه گهید تو! ینکرد

 !کن خورد منو اعصاب نه کن ابرو یب خودتو نه مزخرفات نیا با پس

 بزار.... نشه شروع گهید دیجد دردسر هی ایخدا! لنتیسا رو گذاشتم و کردم قطع ویگوش

 .بشم خوشبخت یملود با من

 ....رونیب زدم و کردم عوض لباس
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 ؟یداشت کارم جانم؟: نشستم مامان رو به رو

 من و نیگفت نود قهید ینگ بعدن که گفتم! میدار یمهمون شمرون یالیو شب شنبه چهار_

 .امینم

  حاال؟ هست مناسبت چه به_

 اشاره بابا مامان به و کرد درست قلب دستاش با عیسر رها که کرد زیر چشاشو مامان

 !ازدواجتونه سالگرد.... اهااااا: گفتم عیسر. کرد

 !!گهید نره ادتی! اره: گفت و کرد بود دستش تو که یستیل نوشتن سرگرم اخم با مامان

 !راحت التونیخ. چشم_

 !یاریب دیبا میملود ؟؟یاینم که تنها رسا: گفت جانیه با رها

 !نه که چرا بده اجازه مامان: مبل به دادم هیتک خنده با

 فردا پس که خانواده جمع تو یاریب رو بچه وجب مین! وجه چیه به: گفت عیسر مامان

 دنبالمون؟ وفتهیب ثیحد و حرف جور هزار

 میبر دیبا هم گهید وقت چند. خوامیم رو یملود که من اخه؟ یثیحد و حرف چه مامان_

 ! شیخواستگار

 رو تو که بزن یکی واسه رو حرفا نیا! یخواستگار اره: گفت و کرد نازک یچشم پشت

 !جون پسر نشناسه

! ستین بچه گهید که رسا ؟یکنیم تشیاذ چرا زمیعز: گفت و شد بحث وارد باالخره بابا

 از حتما االنم پس زده؟! نزده یخواستگار از یحرف یول بوده دختر همه نیا با حاال تا

 که هنوز. میکن قضاوتش بعد مشینیبب ما. ارهیب دخترو نیا بزار! گهید مطمئنه انتخابش

 !ما مشیدیند

 بهش حواست فقط. شیاریب یتونیم! خب یلیخ: گفت مامان که کردم نگاهش یدان قدر با

 !  باشه رفتارش مواظب که باشه

 یزیچ من نباشه الزم که فهمهیم اونقد اما کمه سنش: گفتم و انداختم باال ابرومو یتا هی

 !بگم بهش

 به مبتال که شدم یماریب ی پرونده یبررس مشغول بابا همراه منم و نگفت یزیچ گهید

 ....بود روده سرطان

 داشته حضور عمل اتاق تو خواستیم ازم بابا و داشت نیسنگ عمل هی گهید روز چند

 نیبهتر نیا و دارم عمل اتاق تو یادیز تسلط گفتیم شهیهم. باشم دستش کمک و باشم

 !موفقه پزشک هی واسه یژگیو
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 دنید با و شدیم روشن و خاموش داشت میگوش ی صفحه! اتاقم تو رفتم که بود شام بعده

 فنچ؟ جونم: دادم جواب عیسر یملود عکس

 !رمتیگیم دارم ساعته دو ؟یبود کجا رسااااااا؟: دیچیپ گوشم تو غشیج یصدا

 . بود لنتیسا میگوش بخدا. بچه برم قربونت: دمیخند

 و فکر جور هزار. بخدا شدم یعصب: گفت یملود که کردم بارون فحش رو انایک دلم تو

 !سرم تو اومد الیخ

 . عشقم خوامیم خوامیم معذرت! بشم کتیکوچ ی کله اون و خودت یفدا_

 !باش.... خب یلیخ_

 ؟یخورد شام ؟ییکجا_

 .اتاقمم تو. اره_

  ؟ییتنها_

 کم؟ی شمیپ یایم. اهووووم_

 ! بمونم شب شهینم فقط. امیم که معلومه_

 !رسا شده تنگ برات دلم یلیخ. ایب فقط تو. خودم دونمیم_

 !شتمیپ گهید قهید دو_

 کجا؟ رسااا؟: زد صدام مامان. ...رونیب زدم شرتمیسو برداشتن با و کردم قطع

 !عروستون شیپ_

 زنگ اونجا که کردم بالک رو انایک عیسر و شدم اسانسور سوار! رونیب زدم خونه از و

 باشه گفته راست اگه! احمق ی دختره زده زنگ بار چند نگاه! کنه خراب ویچ همه نزنه

 ؟یچ

 رفتم خط ته تا دخترام دوست ی همه با دونستیم و داشت خبر من روابط تمام از یملود

 از دیبا داشت وجود اگرم چند هر کنه؟ تحمل تونستیم رو اون ؟یچ بچه هی وجود اما

 !رفتیم نیب

 بودم ششیپ که یمدت تمام.... کردم کمکش درساش تو و یبود یملود کنار اخرشب تا

 ذوق چقدم! کنه میتسل منو و برسه هدفش به تونست اخرم در و کنه طنتیش داشت یسع
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 ششیات تو یا گهید وقت هر از شتریب خودم دونستینم و شدم میتسل دیدیم یوقت کردیم

 !زبونم ریز رفته نابش تن   ی مزه که حاال مخصوصا! سوزمیم

 

 

! اناستیک باز زدمیم حدس و بود ناشناس ....خورد زنگ میگوش که رونیب زدم اتاقم از

  بله؟: دادم جواب تیعصبان با.... نیا منو کرده یروان

 !نکن قطع خدا رو تو: دیچیپ گوشم تو التماسش پر یصدا

 اخه؟؟ یخوایم جونم از یچ! یسمج چقد تو: زدم داد

 ! حرفمو کن باور! حاملم ازت من خدا به رسا_

  کنم؟ کاریچ یگیم ؟یا حامله که رمیگ خب_

 ؟یفهمیم. شکممه تو بچت_

 انایک ن؟یمهم یا ذره برام یالیخ ی بچه اون و تو یکرد فکر ؟؟یداد دست از عقلتو_

 !تیزندگ دنبال برو! میکرد تموم ما که کن قبول
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 اگه بخدا! کن قبول رو یداد انجام که رو یکار تیمسول ایب! حاملممممم ازت من رسا_

 !گممممیم جونت یملود اون به ینکن یکار

 راست دارم شک که یدار بچه اگه! کنم چارتیب که نکن میوحش. انایک نکن دیتهد منو_

 !نشده رید تا! بندازش برو خب یبگ

 !کن مطالعه خوب. کنمیم پست برات مویپزشک مدارک تمام فردا! هه بندازمش؟_

 !یکنیم وونمید یدار که انایک بهت لعنت.... کرد قطع و گفت نویا

 ! شده 8 ساعت! شمرون یالیو میبر دیبا.... منتظرمه یملود! شد رمید یوا

 اتاق تو رفتم و کرد سالم! بود خونه مامانشم. نییپا رفتم و رونیب زدم خونه از

 .....یملود

 

 :::::::::::::::یملود

 که دکولته راهنیپ هی! دمیپوش لباسمو و کردم لخت کامل موهامو یحساب دوش هی بعده

 تموم که شمیارا.... بودش دهیند رسا هنوز و ومدیم بهم یلیخ! بود ساده کامال و یمشک

 رسا که کردمیم یخال خودم یرو رو ادکلن داشتم و دمیپوش هم مویمشک یها صندل شد

 پیت و منم و من لباس از اون.... بود برده ماتمون دومون هر!! تو اومد و کرد باز درو

 موهاشو! یا سورمه یا پارچه شلوار با بود تنش دیسف ی ساده رهنیپ هی! العادش فوق

 چند با امیب خودم به نکهیا از قبل! کردیم یدلبر داشت یحساب و باال بود داده شهیهم مثل

 نمتیبیم وقت هر چرا ؟یشینم یعاد برام چرا: کرد بغلم و رسوند بهم خودشو بلند گام

 رون؟یب بزنه نمیس از خوادیم قلب باز

 .زمیعز خودتم هیشب قایدق منم چون: شدم جا به جا بغلش تو ناز با

 

 !خودمون خونه میبر میچونیبپ امشب ایب! زممممیعز یشد العاده فوق_

 ؟یکنیم اعتراف یدار: دمیخند

 ؟یچ به: چشمام تو زد زل

 !کنمیم طاقتت یب من نکهیا به_

 نیتر العاده فوق و نیتر جذاب برام تو: گفت یجد العاده فوق لحن با و شد کینزد بهم

 اونم.... خوددارم فقط من! طاقت یب برات هم کنارتم که ییوقتا تمام و ییایدن دختر

 !خودته بخاطر
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 ....احساسمو دیفهمیم خودش! کردم نگاهش فقط و نگفتم یزیچ! کردنیم اب دلم تو قند

 یلیخ خانوادش با شدن رو در رو استرس. دنیکوب به کرد شروع قلبم نیماش ستادنیا با

 !داشتن حضور لشونیفام کل نبودن، که باباش مامان فقط. داشتم حق البته و بود ادیز

 چرا زمیعز ؟یملود: سمتم برگشت تعجب با. گرفتم دستشو که بشه ادهیپ خواست رسا

 ده؟یپر رنگت

 م؟یبمون قهید چند_

 افتاده؟ یاتفاق شده؟یچ_

 .دارم استرس یکم من نه_

 یبخوا که یشینم جدا من از یا لحظه اونجا. برم قربونت: نشست لباش رو یجذاب لبخند

 !باشم کنارت همش دمیم قول! یباش داشته استرس ای یباش تنها

  ا؟ینزار تنها یکس با منو_

 .چشممممم_

 یلیخ حس و دیباریم نم نم داشت ماه اذر بارون. شدم ادهیپ و دمیکش قیعم نفس تا چند

! بود وسطش هم یبزرگ عمارت که میشد یبزرگ باغ وارد رسا همراه. دادیم بهم یخوب

 باغم؟ خونه عاشق من! هیشکل نیا منم بزرگ مامان خونه: گفتم زده ذوق

 ....یبود نگفته چرا ؟یجد_

 !یبود دهینپرس_

 هی: گفت اروم! بهش دمیچسپ و بازوش دور انداختم دست. کرد اشاره بازوش به و دیخند

 اونجا؟ میبر ییدوتا امسال دیع دمیم قول هست شمال خوشگلم یالیو

 ؟ییدوتا ؟؟؟یییچ: گفتم زده جانیه

 .عمارت به میرسیم میدار! اروم کوچولو! سسسییه_

 !بده قول_

 !ک دادم قول_

 دنیرس با. کردیم زدم جانیه میباش هم کنار کامل روز چند کنهیا فکر. نبودم بند پاهام رو

 به و میشد وارد هم همراه! کردم صاف بدنمو و کردم منظم لباسمو یاصل ساختمون به

 ....ما سمت برگشتن همه ورودمون محض
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 داشت باباش! باباش و مامان سمت میرفت گهیهمد با و دادم فشار رو رسا دست تر محکم

 بود معلوم و نبود نگاهش تو یحس یچیه مامانش یول کردیم نگاهمون لذت و نیتحس با

 !رنیگ سخت یلیخ که اوناست از

 همه اون که من ی  ملود نمیا: گفت بهشون خطاب رسا و میکرد سالم میدیرس که بهشون

 .کردمیم فیتعر ازش

 ! تونییاشنا از خوشبختم: گفتم محترمانه یلیخ

! دخترم یاومد خوش: گفت و زد یمهربون لبخند باباش یول داد تکون سر فقط مامانش

 !کرده انتخاب برامون یبایز نیا به یعروس که قستیسل خوش واقعا رسا

 نمونیب نیسنگ جو رسا خواهر اومدن با. کردم تشکر و نییپا انداختم سرمو زده خجالت

! هستم رها من. زمیعز سالم: کرد دراز من سمت به دستشو زده ذوق.... کرد ریتغ یکم

 !نمتیبیم که خوشحالم یلیخ. شازده نیا خواهر

  باهات ییاشنا از یلیخ! میملود منم: گفتم و دادم دست باهاش یگرم به متقابال منم

 .زمیعز خوشبختم

 هی که مینشست میرفت رسا همراه! کرد رها دستمو لحظه چند بعده و زد بهم یگرم لبخند

 میبر ایب جان یملود: شمونیپ اومد رها که بگه یزیچ خواست رسا! دمیکش راحت نفس

 ....بگه بهت نداره عقل که رسا نیا! کن عوض لباستو

 و شد بلند خودش رسا! گرفتم خندمو یجلود زور به منم و شد ساکت رسا ی غره چشم با

 !کن عوض لباستو خودم اتاق یتو باال میبر ایب: گفت

  م؟یکردیم سالم هیبق به دینبا: گفتم که باال میرفت هم با

 !کنمیم یمعرف همه به رو تو و میکنیم سالم میریم میبرگشت.... زمیعز چرا_

 .باشه_

 شیپ برام یضرور کار من اگه ای باش خودم با ای ا؟یخورینم تکون کنارم از.... یملود_

 ای کن تتیاذ زشونیه نگاه با ممکنه که هستن جمع تو ایلیخ. رها دست سپرمتیم ومدیم

 .نکنن غلطا نیا از ارنیب شانس فقط. بشن کینزد بهت بخوان یحت

 !شهیم خراب بابات مامان جشن. نکن پا به شر خدا رو تو هم تو. رسا مواظبم من_

 کال. رینگ دل به تو داشت یسرد رفتار مامانم اگه ضمن در. ادین شیپ یمشکل دوارمیام_

 !عادتشه

 !یباش نگران خوادینم_
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 مرتب خودمو یکم نهیا جلو و اوردم در رو پالتوم و شال! بست درو و میشد اتاقش وارد

 !کردم

 

 

 و بغلش تو دادم ول خودمو خواسته خدا از.... شدم گم بغلش تو که رسا سمت برگشتم

 بایز یلیخ لباس نیا تو! نییپا ببرمت ادینم دلم: کرد زمزمه گوشم تو. شدم لکسیر یکم

 !کنمیم چارشیب سمتت ادیب یکس اگه.... زمیعز یشد

 !یبدون دیبا که هیزیچ نیتر مهم نیا و توام مال من.... رسا اروم_

 ! داده بهم رو تو مثل یپاک ی فرشته که سپاسگذارم خدا از هزاربار یروز و. دونمیم_

 اخرشب؟ تا نییپا مینر و میکن قفل درو یخوایم رسا؟: کردم نگاهش طنتیش با

 ؟یخونیم منو فکر چطور تو! کوچولوووو فنچ: دیخند

 ! گرفت خندم خودمم

 اخم با دخترا! داشت فرق نگاها نباریا.... نییپا میرفت و میکند دل هم اغوش از باالخره

 پامو تا سر دقت نقدبایا که هم پسرا و کردنیم نازک چشم پشت برام و کردنیم نگاهم

 ! ومدیدرم داشت چشاشون که کردنیم برانداز

 و شدن بلند ما دنیرس با و بودن نشسته هم کنار که ییاقا و خانم سمت میرفت رسا همراه

 عنوان به منم و کرد یمعرف عموش زن و عمو رو اونا رسا. کردن استقبال ازمون

 .بود الیخیب یلیخ رسا ظاهرا اما نداشتم صراحتو نیا انتظار! کرد یمعرف عشقش



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 131 

 جوونا جمع به بعدش و میشد اشنا نوبت به هیبق و ییدا و عمه و خاله با اونا از بعد

 ینبود یخبر گهید هیاول استرس اون از! گمید سمت هم رسا و نشستم رها کنار. میوستیپ

 !بودم شده لکسیر یلیخ و

 !من عشق. هستن خانم یملود شونمیا: گفت جمع به رو و بدنم دور انداخت دست رسا

 !اوردینم کم و دادیم رو همه جواب یخونسرد کمال با اونم و کردن بارون کهیت رو رسا

: گفت تمسخر با روم بود شده خیم اولم از و خوردیم رسا از کمتر سنش که پسرا از یکی

 ن؟؟یریم هم رونیب هم با یلیوک خدا رسا

 مگه؟ چطور! معلومه خب: داد جواب اخم با

 !نیاینم بهم جوره چیه! نیدختر و پدر هیشب بودن پارتنر از شتریب اخه_

 شروع بودن فرصت منتظر انگار که هم جمع یدخترا و هم تو رفت اخمام اریاخت یب

 !پسره اون حرف دییتا و دنیخند به کردن

 

 یحت ای بدن نظر دربارش بخوان هیبق که ستین یزیچ نیا: گفت و کرد یجذاب اخم رسا

 !شدست حل هم کامال که یملود و من نیب مسئلست هی نیا! کنن دخالت

 ادم چون! میراض میلیخ بلکه ندارم یمشکل تنها نه که من: گفتم نفس به اعتماد با منم

 ! باشه کنارش جا همه و کنه رشد داره دوسش که یاون کنار داره فرصت

 دنیکش رابطمون به راجع جو و پرس از کم کم! گهید شدن خفه و دادن تکون سر فقط

 و شد پسره تا دو با زدن حرف مشغول رسا. شد مطرح یا گهید یها بحث و رونیب

 کنه؟ینم تتیاذ ؟یهست یراض رسا از: گفت و کرد استفاده و فرصت از رهام

 .امیدرم خجالتش از منم اما ذاتشه تو که کردن تیاذ. عاشقشم: دیخند

 !میشیم خوشحال یلیخ! شمونیپ باال یایب یتونیم یخواست وقت هر! ولیا_

 ومدینم هیبق با رسا مگه کنن؟یم نگاه من به تعجب با همه چرا یراست! حتما باشه_

 ؟یمهمون

 حاال تا کدومو چیه اما داشت دختر دوس سرش یموها اندازه رسا درسته: گفت اروم

 !ایدورهم فقط! یخانوادگ یمهمون بود اوردهین

 ....اهان_

 یزارینم چرا رها: نشست رها کنار و اومد بود دخترخالشون که ساله 20_19 دختره هی

 !مشیخورینم که ما جمع؟ تو ادیب
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 !بشه جدا ازش زارهینم! حساسه رسا. ندارم یکار که من: گفت خنده با رها

 با دوباره و انداخت نبود شیپ حواسش که رسا به بیعج نگاه هی و گفت یاهان دختره

 سالته؟ چند: کرد نگاه منو دقت

 !سالمه 16_

 !باشه داشته رابطه سن کم یدخترا با خوادینم دلش گفتیم که بود رسا نیهم! هه_

 نگاه گردنم به پوزخند با که مینگفت یزیچ رها و من! خودشه به منظورش کردم حس

 لخته گردن عاشق رسا ادمهی من که ییجا تا ؟؟یپوشوند موهات با گردنتو چرا: کرد

 ! دختراست

 !کرد بد حالمو بوده دختره نیا با روز هی رسا نکهیا تصور.... دیچیپ دلم کردم حس

 یپا با نگار: دیچیپ گوشم تو رسا وحشتناک یصدا که کرد نگاهش تیعصبان با رها

 !ومدهین باال سگم یرو اون تا گمشو چشمام جلو از پاشو خودت

 و خشن اونقد رسا لحن. شد خارج رسا دید از فقط و کرد قرض هم گهید یپا دو دختره

 !دمیترس منم که بود وحشتناک

 

 ؟یملود یبر یخوایم کجا: گرفت دستمو رسا که بشم بلند جام از خواستم

 االن یول! اومدم کناد گذشتت با من: زدیم موج صورتش تو ینگران.... کردم نگاهش

 !دارم تازه یهوا به اجیاحت. ستین خوب حالم

 رسا ی گذشته با درسته! یخروج در میرفت و میشد بلند هم با و داد تکون اروم سرشو

 کنهیا تصور.... االن اما کردم انتخابش باز یچ همه دونستن وجود با خودم و اومدم کنار

! کردیم وونمید داشت داره خاطره تکشون تک بدن با و بوده اطرافم یدخترا هیبق با رسا

 ....بشه خسته منم از روز هی نکهیا

 زده وحشت رسا! شکست بغضم زییپا سرد یهوا تنفس با و رونیب میزد عمارت از

 !نگار کنه لعنتت خدا اوه ؟یملود هیچ یبرا هیگر: کرد نگاهم

 با رو تو ی رابطه خواستمینم و کردمیم فرار تیواقع از داشتم من! ستین اون مقصر_

 !کرد رو به رو قتیحق با منو اون یول. کنم تصور هیبق

 سرت؟ به زده یملود_

 خودش! غیاالچ سمت میرفت هم با گرفت دستمو و نییپا انداخت سرشو که کردم نگاهش

 با که تو ؟یکشیم عذاب یدار یچ از جونم به دردت: نشوند بغلش تو هم منو و نشست
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 عقب برگردم تونستمیم کاش.... توام مال من که االنه مهم ؟یبود اومده کنار من ی گذشته

 ....زمیعز کنم ارومت بتونم دیشا یکشیم عذاب یچ از بگو! بدم ریتغ ویچ همه و

 دختر دوس چقد من از قبل تو دونستمیم من اره: رونیب ختمیر و بود دلم تو که ییحرفا

 االن نه مینداشت یا رابطه که بود اولش مال نیا اما. یدار سابقه من سن اندازه و یداشت

 فقط رو تو.... شدم حسود و خودخواه االن! کنمیم تجربه باهات دارم ویچ همه دارم که

 بگم رک بزار رسا! وفتهیب یکس به نگاهت یحت ندارم دوس! خوامیم خودم واسه

! شمیم وونهید دارم یداشت رابطه اطرافم یدخترا هیبق با تو نکهیا تصور از من.... حرفمو

 یدار رابطه من با که وقتا یبعض ممکنه تو نکهیا از.... بردن لذت ازت اونا نکهیا از

 خوامیم.... متنفرم یدار خاطره هیبق با نکهیا از من رسا! ذهنت تو ادیب هیبق خاطرات

 یدار رابطه باهام یوقت.... میبوسیم یوقت.... ذهنت تو ادین کس چیه یکنیم بغلم یوقت

 ....من رسا! باشه ذهنت تو یدختر چیه بدن خوامینم رسا! یببر لذت من از فقط

 منم لحظه چند بعده که دیبوسیم یوحش چنان! شد خشک دهنم تو حرفام هیبق لباش با

 !!خشن طور همون.... یوحش طور همون.... کردم شیهمراه

 

 و میشد جدا هم از میزدیم نفس نفس که یحال در میبرد لذت هم از ریس که یا قهید چند

 !کردم احساسش دلم ته از که کردیم نگاهم فتهیش چنان.... هم یچشما تو میشد رهیخ

 چند! کنم نگاهش کرد وادارم و گرفت چونمو خشونت با که نییپا بندازم سرمو خواستم

 کس چیه یول دمتیبوس االن من: گفت و بهم شد رهیخ شیوحش یچشما اون با یا لحظه

 عمرا شمیم عاشق ینجوریا روز هی دونستمیم اگه احمق من  ! فکرم تو ومدین خودت جز

 یملود! یبش تیاذ و یبکن فکرا نیا از یبخوا تو حاال که رفتمیم دختر هی سمت اگه

 یدختر چیه به نتونستم گهید دمتیبوس که یاول روز از! گمیم یچ نیبب بده گوش خوب

 محو ذهنم تو از گذشته خاطرات تمام کردم حست و کردم بغلت یوقت از. بزنم دست

 بهم همه با بخاطرت.... عاشقتم من یلعنت! بس و یبود فکرم یتو تو فقط و فقط! شدن

 !کنمیم انتیخ بهت فکرم تو یحت یکن الیخ اگه هیانصاف یب! شدم تو پر تک فقط و زدم

 ریز و گذروند نظر از تنمو تمام لذت با.... نییپا اروم و دیکش لبام رو شستشو انگشت

 تو با جز یروز کنم تصور تونمینم گهید زبونم ریز رفته بدن نیا طعم یوقت از: گفت لب

 نیا از شتریب یچ! یکرد خودت ریاس منو تو وونهید. باشم داشته رابطه یا گهید کس با

 نیا.... کننیم حسادت بهت فقط کنن تتیاذ حرفاشون با خوانیم که یینایا همه ؟یخوایم

 اصرار به اونم کباری فقط و فقط من و بود من با رابطه کف تو عمرش تمام احمق نگار

 ؟؟یملود باشه! نکن تصورشم یحت یزد امشب که ییحرفا پس! شدم یراض خودش

 دم؟ینشن: گفت تحکم با دوباره که نییپا انداختم سرمو
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 !گمینم گهید! باشه_

 !یکنینم بهش فکرم گهید_

 .چشم_

 !میبخور شام میخوایم ن؟یینجایا ها؟ بچه: سمتمون اومد راست هی و رونیب اومد رها

 !میایم االن مام برو تو باشه: داد جواب خودش رسا

 !یاوک_

 کردم زیتم بود شده پخش یکم که رژمو و کردم مرتب وضعمو و سر یکم رفتنش بعده

 !ارهیب غذا رفت خودش و گهید دختر هی و رها شیپ گذاشت منو رسا! تو میرفت و

 رها و دادن جوابمو اونام! نشستم و کردم سالم. خوردنیم رو شامشون داشتن که اونام

 و  کرد برخورد باهام یعاد یلیخ هم دختره و کرد یمعرف شییدا دختر دخترو اون

 !نبود رفتارش تو نهیک و حرص از یخبر خداروشکر

 

! رمیبگ خندمو جلو نتونستم.... اومد جورواجور یغذاها پره سید هی با رسا قهید چند بعده

 !کن شروع ایب! فسقل نخند: نشست کنارم اومد

 به داره دونستمیم و اومد رها ی خنده یصدا! خوردن به میکرد شروع و برداشتم چنگالو

 ادتهی! کرده ریتغ چقد داداشت نیا رها: گفت تعجب با که شییدا دختر بعدشم.... خندهیم ما

 !خورهیم غذا بشقاب هی تو گهید یکی با داره االن بود؟ یوسواس چقد روزید تا

 !که نبود میزندگ تو یملود روزید تا: گفت و دهنش گذاشت کیاست کهیت هی رسا

 منم برا یمدل شوهر هی ایخدا: گفت و دیکش اه هی شییدا دختر که شد باز رها و من شین

 !نباشه نیا مثل باشه خوب اخالقش خدا رو تو فقط بفرست

 وجود تو رسا از ترس نیا انگار! شد ساکت بدبخت دختر و رفت بهش غره چشم هی رسا

 من واسه فقط کردم فکر باش منو! بودن اشنا داغونش اخالق نیا با همه و بود همه

 ....شد راحت المیخ! هیوحش

 

 ::::::::::::::رسا

 دونستمیم! میبرگرد و بشه تموم بودم منتظر فقط و اوردم دووم یملود کنار اخرشب تا

 منم و اومده عشوه و ناز برام که نقدیا. امیدرم خجالتش از امشب پس داره فتیش مامانش

 که پسرا زیه نگاه یمنها البته! بود تعجب با روش هیبق نگاه هنوزم. خوردم حرص فقط
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 بود مناسب و ساده یلیخ هیبق به توجه با یملود شیارا و لباس. کردیم میعصب داشت نمیا

 رفته ادمی انگار.... زدم بینه خودم به.... بود بیعج برام بودنش چشم تو همه نیا و

 جلب یزیچ هر از شتریب تشیمعصوم! شدم عاشقش رنگارنگ دختر اون نیب از خودمم

 ....کردیم جذب رو هیبق و کردیم توجه

. میشد بلند احترامشون به یملود همراه و گرفتم فاصله افکارم از بابا مامان اومدن با

 که مینشست دوباره! بود هم تو اخماش هنوز مامان چون اومدن بابا خواست به بود معلوم

 !ننتونیبب هم با کنجکاون همه د؟یرقصینم: گفت بابا

 بدم اجازه منطق کدوم با دارنیبرنم یملود از چشم االن نیهم: گفتم پروا یب و رک

 برقصه؟ جلوشون

 مامانم. دمید بابا نگاه تو یخاص لذت و نیتحس و انداخت نییپا سرشو زده خجالت یملود

 !ارهینم خودش یرو به اما کرده تعجب بود مشخص

 

 که خوشحالم یلیخ! دخترم یاومد خوش: گفت یملود به رو و نداد ادامه بحثو گهید بابا

 .... دلبسته بهت یلیخ من پسر! یبود رسا کنار و یداشت حضور نجایا امشب

 هم ازدواجتون سالگرد! ازادمهر یاقا ممنونم: گفت و کرد تشکر مودبانه یلیخ یملود

 !دیباش ندهیپا و سالمت یطوالن انیسال دوارمیام. مبارک

 !یبش خودمون عروس هم تو دوارمیام! دخترم ممنون_

 ! ستین یشک که نیا در: گفتم خنده با

 سالته؟ چند: گفت یملود به رو یخونسرد با مامان

 ! سالمه 16 من_

 براش؟ یا بچه خورده هی یکنینم فکر! ساله 11 رسا با تیسن اختالف_

 یارزش چه مسائل هیبق! خوامشیم من نهیا مهم: گفتم بگه یزیچ یملود نکهیا از قبل

 داره؟

 دعوت رو یملود یتونیم یخواست وقت هر جان رسا: گفت و کرد دییتا حرفمو هم بابا

 !میبش اشنا شتریب عروسمون با میدار دوس هممون ما! خونه یکن

 !برسونم رو یملود دیبا! میبر گهید ما نیبد اجازه اگه االنم! حتما. باباجون چشم_

 !که زوده یلیخ هنوز_

 !باشه خونه دیبا  11  ساعت_
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 بشه وقت رید! گهید میبمون شب احتماال ما. دیباش خودتون مواظب. ستین یحرف_

 !میایب میتونینم

 !بگذره خوش. ستین یمشکل. باشه_

 چرا: گفت یملود نیماش تو نشستن محض به! رونیب میزد و شد تموم یخدافظ باالخره

 م؟یاومد زود نقدیا

 !ببرم لذت خانمم از برم خوامیم چون: کردم نگاهش طنتیش با

 !بخوابه دیبا ادیم خوابش خانمتون: دیخند

 !کنمیم کارمو من بخوابه اون نداره اشکال_

 !ادیم خوابم من رساااا؟: دیکش غیج

 !یکنیم انتخاب کدومو خواب و من نیب نمیبب خونه میریم! باشه خب یلیخ: کردم بغلش

 چیه که دمیکش پاش رون یرو دستمو اروم خونه ریمس تو. نگفت یزیچ و چرخوند چشم

 تو بردم دستمو نوازش یکم بعده و رفتم باالتر کم کم منم و نداد نشون یالعمل عکس

 . دیکش یقیعم اه که شلوارش

 رو بتیترت نجایهم و ارمیب دووم خونه تا یخوایم اگه! سسسیه: کردم نگاهش طاقت یب

 !باش اروم ندم

 

 ::::::::::::::یملود

 مثل و میاورد دووم خونه تا زور به دومون هر که کرد خراب حالمو نقدیا شب اون

 ! میداشت هم با جانیه پر و داغ ی رابطه هی قبل دفعات

 چقد هر منم و بود ختهیر بهم و یعصب یکم شهیهم برعکس رسا و گذشت یروز چند

 درست بود روز سه. کردیم بهونه رو دانشگاه و درس و نداشت یا دهیفا شدمیم چشیپاپ

 دلم یلیخ و هم با مینداشت رابطه هم یمهمون شب همون از و بود دهیند همو یحساب و

 ! بود شده تنگ براش

 ادیب رسا شدینم هم گهید! بود خونه و نداشت شب فیش هفته نیا مامان و بود اخرشب

 . کردیم وونمید براش یدلتنگ و شمیپ

 رسا؟: دادم جواب عیسر. زد زنگ رسا که تخت رو رفتم و زدم مسواک

  فنچم؟ یخوب رسا؟ جون  _

 !یکنینم توجه من به اصال که هم تو! میعصب. شده تنگ برات دلم. نوچ_
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 و درست نتونستم و بودم ریدرگ روز چند نیا. دمیم حق بهت کامال .دلم جون یا_

 که عصر تا خونه میریم مدرسه بعده و ازاده وقتم گهید فردا اما. برسم فسقلم به یحساب

 !باشگاه برم من

 !بده قول ؟؟یجد: گفتم زده ذوق

 !شده تنگ برات دلم چقد یندار خبر! زمیعز دمیم قول_

 .منم_

 !ببره بشوره روزو چند نیا تا کنمیم بغلت ریس دل هی فردا! من یکوچولو_

 بغل؟ فقط_

 نخورد؟ یول کرد بغل رو تو شهیم مگه! نه که معلومه: زد قهقه

 !ینباش خسته فردا که بخواب االن پس: دمیخند

 .خوامتیم یلیخ! دلم زمیعز. چشم_

 شبا گهید. بودم بغلت تو االن کاش! یا گهید وقت هر از شتریب و همه از شتریب. منم_

 !داشتمت شهیهم واسه و مینداشت رو زمان ی دغدغه. دمیخوابینم جدا ازت

 !یبد یاوک فقط هیکاف ؟یملود یخواستگار امیب_

 وجود با! بود نیهم من یحرفا یمعن یول ازدواج؟ ؟؟یخواستگار.... شد بسته لبام شوکه

 ازدواج ی کلمه از یحت و بودم بچه یلیخ هنوز من یول بهش اندازم یب ی عالقه

 ....دمیترسیم

 !بچم هنوز. ترسمیم من: گفتم اروم

 

 دارم کامل اعتماد خودم به. زمیعز ترسمیم نیهم از منم: گفت و رونیب داد نفسشو کالفه

 به ها بار و ها بار! یملود ییکوچولو یلیخ تو یول خوامیم رو تو فقط ابد تا و عاشقتم که

 میتونیم پس میهم با شهیهم که تو و من. شدم مونیپش بار هر یول کردم فکر ازدواجمون

 تو که داره تیمسول اونقد مشترک یزندگ دونمیم! یبش بزرگ یکم تو تا میکن صبر

 !یشیم خسته و یکنیم تحمل یتونینم

 .ستین غذا و سکس که زیچ همه .اهوممم_

 !مهمترن همه از نایا یول: دیخند

 !یبا دمیخواب من! یشعوریب یلیخ: دمیکش غیج
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  ا؟؟ینکن قطع یملود_

 ! غذات و شکمت نه تره مهم زیچ همه از عشق یبگ دیبا! نکن تمیاذ هم تو خب_

 با نداره حرف که تمیاشپز. جداست بحثش کامل نیا. توام ی وونهید که من. دلم زیعز_

 ....گهید خوبه که سکسمونم. یهست یفسقل یلیخ نکهیا

 انگار! ستین یواقع و کامل. ستین خوب اصنم یگفت که یاخر نیا. رینخ: گفتم عیسر

 !زنهیم گول بچه داره

 جرت یجور هی دیرس که وقتش بزار حاال! یبش ادم ستین قرار تو انگار. بچه رینخ_

 !یحت یبش بلند ینتون که بدم

 رسا؟؟؟: گفتم شوکه

 !گمیم تویواقع دارم خب: دیخند

 !یدیم نشون تویواقع خوده یدار تازه انگار_

  ترسناک؟ ای هیداشتن دوس_

 !دارم دوس شویژگیو دوتا منم و! دو هر_

 ها؟ دهیم دستت کار اخر بودنت نترس نیا. بترس کمی خدا یرضا محض یملود_

 ! کارام اون عاشق که من_

 !بچه کرده دلتنگت یحساب یدور روز سه: شد بلند خندش کیشل یصدا باز

 !یلیخ اهوم_

 حاال حاال نکنم فک یاورد سرم که ییبال نیا با البته. بخوابم بتونم منم تا بخواب ریبگ_

 ! ببره خوابم ها

 ن؟یییپا یایب یخوایم: بودم دهیفهم منظورشو.... دمیخند زیر

 !یباش سرحال فردا واسه خوامیم. یملود بخواب_

  رسا؟ ینکن طنتیش_

 !نشده بد حالم نیا از شتریب تا بخواب االنم. شمینم اروم تو بدون وقته یلیخ من_

 !دمیخواب گرفتمو کردم یحافظ خدا عیسر. کردم یرو ادهیز بود معلوم صداش از
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 داشت مینس! بود داده استراحت بهمون رو اخر ی قهید ده کیزیف ریدب و بود اخر ساعت

 !هیاوک یچ همه گفتم منم و دیپرسیم رسا و من ی رابطه از

 حاال؟؟ نیرفت شیپ کجا تا: گفت جانیه با

 !یا بچه تو گهیم یه! ک شهینم یراض رسا. میراه اول هنوز! بابا یچیه_

 ؟یخوایم کامل رابطه تو یعنی. سرت تو خاک_

 ؟یچ تو. اره خب_

 از ادم اما عاشقته رسا درسته! اخه یخر چقد تو. کنمیم کنترل و فربد دارم فقط من بابا_

 !هنوز نکرده یکار و عاقله اون خوبه باز. نداره خبر که گشید روز دو

 !باشه اون مال زمیچ همه دمیم حیترج و شدم عاشق تنها بار هی من_

 .بگذره مدت هی بزار یول. دمیم حق بهت یگیم یچ دونمیم_

 !کنمیم مجبورش امروز نیهم_

 .یشد خل تو باز.... هوففف_

*** 

 

. شدم سوار و دنبالم اومد خفنش نیماش اون با رسا باالخره که بود قهید 25 و 12 ساعت

 .بود شده ذره هی برات دلم: بغلش تو انداختم خودمو

 داشتم.... بغلم تو یاومد باالخره: کرد زمزمه گوشم تو و داد فشارم خودش به محکم

 !یدلتنگ از شدمیم وونهید

 بخوام خدا از که بود نیا ذهنم تو اومد لحظه اون یزیچ تنها. میشد رهیخ بهم لبخند با

 !نکنه جدامون هم از وقت چیه و بشه تباه پاک و قیعم عشق نیا نذاره

 هی کردینم رها چپمو دست یا لحظه که یدرحال رسا و خونه سمت میکرد حرکت باالخره

 ....توعه به من احساس تمام نیا.... یملود بده گوشش دقت با: گفت و کرد یپل اهنگو

 :خوندن به کرد شروع خواننده هیثان چند بعده و کردم نگاهش تعجب با

 

 تو االن نکهیا واسه زدم زویچ همه دیق یشبام الهیخ خوابو که تو شدم تو عشقه ریدرگ

 یباهام

 یخوامیم که یزیچ تمومه تو کنار به استیدن تو یچ هر
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 عاشقشم که یهمون تو یمن یشبها یایرو شنینم ریس تو از چشام شمیم رهیخ بهت یوقت

 تصورشم یحت سخته یلیخ من واسه تو یب یزندگ

 

 ریس تو از چشام.... شمیم رهیخ بهت یوقت: کنم نگاهش کرد وادارم و گرفت چونمو رسا"

 ....."یملود شنینم

 

 

 ماله آخرش تا ما که نهیا من قلبه باور یمن شهیپ کنمیم حس توام فکر تو یباش که جا هر

 میهم

 برام یخواب هی مثله شبام قشنگ ماه

 

 :خوند اهنگ با دوباره"

 

 باور عشقتو یزنیم زل چشمام تو یوقت کنمیم سر فقط تو با مویزندگ ی لحظه به لحظه

 کنمیم

 خوامیم تو با رو ایدن باهام یباش یجور هر

 

 

 خستم همه از تو بدونه که دستم هیتو دستتو بذار

 هستم که جا هر یالمیخ تو یدونیم ی هرک از بهتر که تو

 بستم دل تو به اول نگاه تو که دلم با یکرد کاریچ تو

 

 خستم همه از تو بدونه که دستم هیتو دستتو بذار

 هستم که جا هر یالمیخ تو یدونیم ی هرک از بهتر که تو

 بستم دل تو به اول نگاه تو که دلم با یکرد کاریچ تو
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 ماله آخرش تا ما که نهیا من قلبه باور یمن شهیپ کنمیم حس توام فکر تو یباش که جا هر

 میهم

 برام یخواب هی مثله شبام قشنگ ماه

 

 باور عشقتو یزنیم زل چشمام تو یوقت کنمیم سر فقط تو با مویزندگ ی لحظه به لحظه

 کنمیم

 خوامیم تو با رو ایدن باهام یباش یجور هر

 

 !عاشقتم! رسا بود یعال یوا: کردم نگاهش زده ذوق شد که تموم

 جدا ازم رو تو تونهینم چکسیه و یمن مال ابد تا که بدون نویا! شتریب من.... زمیعز_

 ! کنه

 !که معلومه! اهوم_

 دنیرس محض به و میگرفت ناهار راه سر. کردیم نوازشش و بود دستش تو دستم خونه تا

 !ارمیب سرش ییبال هی.... دارم ها نقشه رسا واسه امروز! دمیچ زویم و دراوردم لباسامو

 مدرسمو یپشت کوله قبلش! خواب اتاق تو میرفت رسا شنهادیپ به و میخورد ناهار هم با

 تور خواب لباس هی! امروز بپوشم رو بودم دهیخر تازه که یخواب لباس که بودم برده

 !بود بدنم جذب یحساب که یمشک

 

 ::::::::::::::رسا

 !گهید ایب ؟یملود یموند کجا: تخت رو دادم لم

 !رسا ببند چشاتو_

  اخه؟ چرا_

 .چشم بگو. نزن حرف حرفم رو_

 !گهید ایب. باشم باهات خوامیم شدم کاریب روز چند بعده: گفتم و بستم چشامو خنده با

 ؟یملود: برد ماتم دنشید با که کردم باز چشمامو.... تخت رو دیپر لحظه چند بعده

 جانم؟: طرف هی انداخت موهاشو یدلبر با
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 به رشوینظ یب اندام داشت واقع در. صورتم سمت شد خم و نشست شکمم رو اومد

 !ذاشتیم شمینما

  ون؟یشط یکنیم کاریچ یدار: کردم بغلش خنده با

 کنم؟یم کاریچ دارم ستین مشخص: دیکش مردونم اندام رو و برد نییپا اروم فشیظر یپا

 رسا؟ یا اماده برام یحساب

 شلوارم یبرجستگ از هم لمس بدون.... گفتیم راست! شده شیزیچ هی امروز بچه نیا

 !بچه نیا دست از اخ.... امادم براش چقد دیفهمیم

 به شهیهم شونیا! ستین یا تازه زیچ که نیا: تخت تاج به دادم هیتک و کردم بغلش الیخیب

 !کننیم علم قد شما احترام

 !عمرم برم هات خنده قربون: واسش رفت ضعف دلم.... دیخند غش غش

 رسا؟ یدار دوس منو چقد: روش برم کرد وادارم و گردنم دور انداخت دست

 !فنچم که نداره اندازه: دمیبوس گونشو

 

 دارم؟ دوست یلیخ منم یدونیم_

 ! یکن وونهید منو یاومد یدیپوش لباس وجب مین نهیهم واسه. انمیجر در بله_

 طونیش....بهش بودم زده زل یچشم چهار.... زد کنار شویمشک خواب لباس لبه ناز با

 به داشت یملود که بود بار نیاول نیا. نبود مشخص یزیچ هنوز یول بود دهینپوش شورتم

 صبر طاقت و بچست اون! کنه یتاب یب دادمیم حق بهش. دادیم نشون عالقه شدت نیا

 که یزیچ نیشتریب! مخالفم من چرا کنهینم درک باز بدم حیتوض براش چقدم هر. نداره

 تو و بشه مونیپش یملود نکهیا از. بعدشه از ترس رمیبگ خودمو جلو شهیم باعث

 ! بزاره اثر شیروح

 رسا؟ یکنیم ینجوریا چرا: ذوقش تو خورد که کردم مرتب خوابشو لباس

 یخوب دختر هم تو پس. یملود میبود زده حرف ما: نشستم جام سر و دمیبوس شویشونیپ

.... ستمین منم چون یستین یراض مونیشگیهم ی رابطه به گهید دونمیم. نکن تیاذ و باش

 ! میکن تحمل دیبا یول

 تا گرفتم خودمو جلو. دیکش عقب یکم خودشو حرص با و نشست شکمم رو شد بلند نباریا

 !شمیم تیاذ چقد و زارهیم روم یریتاث چه دونستینم خودش! بشه خفه گلوم تو اه

 قطع هم رو مهین و نصف ی رابطه همون یکن یکار یخوایم ؟یملود: جلو دمشیکش

 کنم؟
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 فکر و یکنیم ول وسطش منو دفه هر یه! که هیمدل نیا از بهتر نباشه کال: گفت اخم با

 !یکنیم تمیاذ شتریب اتفاقا. اقا نه ؟یکرد لطف بهم کارت نیا با یکنیم

 من یکشیم عذاب تو که یاونقد اسونه؟ من یبرا یکنیم فکر: کردیم میعصب داشت

 ! کشمیم عذاب بدترش بار هزار

 دایپ چپش ی نهیس نوک تا داد ادامه اونقد. نییپا دیکش خوابشو لباس و کرد زیر چشاشو

 !گرفتنش گاز و دنیمک به کردم شروع و گرفتمش دستم تو ولع با. شد

 شده لذت به لیتبد هاش ناله و اه لحظه چند بعده. موهام تو زد چنگ و دیکش یدردناک اه

 میبکش عذاب دومون هر ینکن یکار تا: شدم جدا ازش بود یکندن جون هر با که بود

 !یستین بردار دست

 !سالن تو ایب و بپوش یحساب و درست لباس هی: گفتم و اومدم نییپا تخت از

 روم یریتاث چه دونستینم یلعنت. رونیب رفتم و کردم رها شویعصبان و شوکه نگاه

 چنان. ارمیم در سرش رو همه یدل و دق باشم باهاش کامل بتونم که یروز.... داره

 !باشه خارج توانش از که کنم لذتش غرق
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 دست کار اخرش بچه نیا! بشه کم درونم التهاب از یکم تا دمیکش سر رو سرد اب یبطر

 !اورد دووم جلوش شهینم گهید نیا از شتریب دونمیم.... دهیم من

 تنش رونیب لباس که یحال در یملود نیم چند بعده. کردم روشنش و نشستم یو یت جلو

 ....یخروج در سمت رفت و انداخت بهم یتفاوت یب نگاه. رونیب اومد اتاق از بود

 کرد؟ قهر االن نیا شد؟ یچ

 ؟یسالمت به کجا: ستمش رفتم و شدم بلند

 .باشم تنها خوامیم. رسا کنار برو_

 .جات سر نیبش برو ؟یملود هیچ ایباز مسخره نیا_

 وسطش و یکن وونمید ؟یبکن یدار دوس یکار هر که ؟یکن رمیتحق که بمونم. خوامینم_

 ست؟؟ین مهم من نظر ستم؟ین ادم من ؟؟یچ ای یمرد یلیخ یکنیم فکر ؟یکن ولم

 !گهید کن بس: کردم نگاهش یعصب

 ....بود تو حرفه حرف بس از شدم خسته. خوامینم: زد داد

 کشمیم یزجر چه یفهمینم! یستین من یجا تو.... یملود کن درک: زدم داد متقابال منم

 هم تو و ستمین جنبه یب من! باشم باهات خوامیم که یاونجور رمیبگ خودمو یجلو تا

 چیه خورمیم قسم.... یمن عشق تو فقط اما. میزندگ تو یاومد که یستین یدختر نیاول

 و ناز بدون و یعاد حالت تو تو یلعنت! نکرده کیتحر منو حاال تا تو ی اندازه کس

 ط؟؟یشرا هیبق تو یدار ازم یانتظار چه گهید یا کننده کیتحر برام عشوه

. بکن مراعاتمو یدار دوسم اگه یملود: دادم ادامه که کردیم نگاهم فقط و بود برده ماتش

 ....یشیم هیتنب یکن یلجباز

 ؟؟یجور چه: زد لب

 !دمینم بهت یطونیش چیه اجازه و مینیبیم همو رونیب. خونه میاینم گهید_

 ....یندار دوسم تو: دیبرچ لب

 ویچ همه بار هی! بستس جونت به جونم من. بچه نگو چرت: موهام تو بردم دستمو کالفه

 ؟یکنیم یلجباز باز چرا. یکرد قبول هم تو و دادم حیتوض برات

 من فکر به خوامینم گفتم بهت روزم همون. حرفاتو دمیفهم فقط من. نکردم قبول من_

 !یباش
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! سکس واسه اونم. اومده در جلوم چطور بچه وجب مین نیبب.... مقابلش اوردمیم کم داشتم

 موضوع نیا و بود تابم یب! دادیم یادیز لذت بهم اصرارش یطرف از و بود گرفته خندم

 !دادیم قدرت احساس بهم

 

.... یفیظر یلیخ.... یا بچه یلیخ تو.... خودتم بخاطر فقط من زمیعز: شدم کینزد بهش

 ! یندار رو رابطه طاقت تو یملود

 ....رسا: نیزم رو دیکوب پا

 کنترل خودمو دارم: لباش رو و گونش رو دمیکش دست! شدمیم خود یب خود یب از داشتم

 ....نکنم کبود لباتو که کنمیم

 !زتیبرانگ هوس گردن نیا ای: گردنش رو رفت دستم

: چشماش تو شدم رهیخ و گرفتم هاش نهیس از نگاهمو.... بود شده نیسنگ دوتامون ینفسا

 !تختم رو ببرمت و کنم پاره تنت تو لباساتو االن نیهم تونمینم که سخته یلیخ

 ....یتونیم_

 !برم قربونت شهینم. یملود شهینم_

 ....رسا: زد صدام که سالن سمت رفتم و دمیکش دست ازش

 !خوامتیم نقدیهم منم. یکنیم تیاذ دوتامونو یدار: زد صدام دوباره. ستادمیا

 یها دکمه یکی یکی کرد شروع.... نیزم انداخت و اورد در شالشو که سمتش برگشتم

.... شدمیم وونهید داشتم که دادیم انجام ناز با و کند کارو نیا نقدیا! کرد باز رو مانتوش

 رفت شد دود ارادم تمام نشیس یبرامدگ اومدن رونیب که بود یسوم ی دکمه هنوز

 درش حرکت هی با.... دیچیپ خونه تو مانتوش خوردن جر یصدا بعد ی هیثان.... هوا

.... یملود یخواست خودت: گفتم که کرد نگاهم دهیترس! نیزم رو کردم پرتش و اوردم

 ؟؟یبش رو به رو یواقع یرسا با یا اماده

 شیپ یلحظات انگار نه انگار دوتامون.... لباش به کردم حمله که داد تکون تند تند سرشو

 تو خوابشم لباس! بود یحتم شدنشون کبود که میکرد حمله هم یلبا به چنان! میبود کنار

 یکی منو یلباسا و نبود کاریب اونم.... بود بغلم تو برهنه کامال حاال و کردم پاره تنش

 ! نیزم کرد پرت و دراورد تنم از یکی

 زمزمه گوشش تو! هوا رفت نالش که دمیکش گردنش رو زبونمو و وارید به چسپوندمش

  اتاق؟ میبر: کردم
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 و کردم بلندش دستام رو منم و داد تکون مثبت عالمت به سرشو زدناس نفس نفس نیب

 رفتم پا و دست چهار! تخت رو کردم پرتش و بستم پام با درو! خواب اتاق تو بردمش

 !کمال و تمام! یبش من مال خوامیم ؟یملود یا اماده: روش

 ....برات طاقتم یب: زد پلک اروم

 

 در! اشپزخونه تو رفتم خودمم و نهیشوم رو روبه ی کاناپه رو گذاشتم حوله با رو یملود

 ! یملود واسه ختمیر پرتقال اب وانیل هی و کردم باز خچالوی

 زم؟یعز چطوره حالت: سمتش رفتم و برداشتم مسکنم هی

 . شهیم دیشد داره: کرد جمع صورتشو

 شد؟ ینجوریا چرا .ینداشت درد که تو اخه! بخور نویا_

 !شهیم شروع داره تازه انگار_

 نوازش موهاشو. دیخواب دوباره و پام رو گذاشت سرشو و خورد پرتقال اب با مسکنو

 !دکتر میریم ینشد بهتر. میکنیم صبر قهید ده: گفتم و  کردم

 اخه؟؟ برم کجا من یدکتر خودت تو. رمینم جاچیه من_

 !یبش تیتقو و بشه وصل بهت سرم دیبا! ندارم امکانات نجایا که من زمیعز_

 .رسا کشمیم خجالت من_

 ؟یدیفهم. تره مهم همه از تیسالمت_

 دترمیشد یچیه شدینم که اروم دردش.... نداشت دهیفا. شد ساکت و داد سرتکون اخم با

 .شدیم

 خودش و بپوشم براش نذاشت و کردم اماده براش گرم لباس! اتاق تو میرفت و کردم بلندش

 ! غرغر یکل با البته.... شد اماده

 رفتن مارستانیب یبرا باز اما رفتیم راه داشت زور به. نییپا میرفت و دمیپوش لباس خودم

 !کردیم مقاومت

 همون نجایا نبود مهم برام. میشد ادهیپ هم با و ستادمیا مارستانیب نیتر کینزد جلو

 فقط من. شناسنیم منو نجایا همه و میگذروند رو مونیکاراموز یها دوره که هیمارستانیب

 ! نکشه درد نیا از شتریب یملود خواستمیم

. ازادمهر دکتر سالم: کرد سالم دیرس بهمون که یپرستار نیاول که میشد اوراژنس وارد

 !نیاومد خوش



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 147 

 !ستین خوب حالش نامزدم! دیکن دایپ برام لطفا یخال تخت هی. خانم ممنون_

 بکشه دراز تخت رو کردم کمکمش. کرد مونییرهنما و انداخت یملود به یمعنادار نگاه

 ! شدیم قیتزر بهش مسکن و کردیم وصل سرم دیبا. گرفتم فاصله ازش خودم و

 االنم نیهم! رسمیم بهش خودم گفتم و نذاشتم که سرش یباال ادیب خواست دکترا از یکی

 ! نجاستیا چرا یملود بفهمن که یوقت حال به یوا گهید! پرسنل تمام نگاه مرکز شدم

 لحظه هی: دمیبوس رو یملود هیشونیپ و شدم خم اطرافم به توجه یب و نشستم تخت ی لبه

 .کن تحمل دردشو

 !درد از رمیمیم دارم من .رسا باش زود: دینال

 !کنم دایپ دستشو رگ کردم یسع رفت اخمام اریاخت یب

 

 تخت ی لبه دوباره! کردم قیتزر سرمش به هم رو مسکن و کردم وصل بهش رو سرم

 مونیپش کردم که یکار از وجه از چیه به: زدم کنار شیشونیپ از موهاشو اروم و نشستم

 !شمیم یروان نمتیبیم حال نیا تو اما ستمین

. دارم یفیضع ی جثه من! هیعیطب حالمم نیا! ستمین مونیپش منم: زد یجون یب لبخند

 !هیعیطب

 !یبش تیتقو یحساب دیبا بعدش.... فنچم_

 ! ماههیپر! اوه اوه.... خورد زنگ میگوش که بود نداده جوابمو هنوز

 !مامانته یملود_

 .کردم رید یلیخ من یوا_

 !کنمیم شیاوک خودم_

 .دییبفرما. سالم: دادم جواب

 شته؟یپ یملود. سالم_

 چطور؟. اره_

 !نیاریم در شورشو نیدار. نیبد خبر الاقل ای د؟یکن مراعات یکم ستین بهتر_

 م؟؟ییکجا االن ما نیدونیم اصال شما_

 مگه؟ نییکجا_
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 به حواستون اصن. کردم وصل سرم بهش اوردم بود کرده ضعف یملود. مارستانیب_

 هست؟ بچتون

 خب بدم؟ غذا بهش زور به کنم؟ کاریچ یگیم: گفت ماهیپر که دیخندیم داشت یملود

 .بزن حرف باهاش خودت

 .کنمیم کارو نیا حتما_

 ام؟؟یب من الزمه_

 !رسونمشیم بعدن! یباش نگران خوادینم. ششمیپ خودم گهید نه_

 .فعال. خب یلیخ_

 !فعال_

 شه؟یم من نگران اون یکرد فکر خوشه؟ دلت! هه: زد پوزخند یملود که کردم قطع

 !مادرته باشه یچ هر ه؟یحرف چه نیا_

 !هه_

 !ینگفت من به تیزندگ از یچیه تو ؟؟یبزن حرف من با یخواینم_

 !گهید روز هی باشه_

 .کن استراحت االن. زمیعز باشه_

 .ادیم خوابم یلیخ. اهوم_

 ....برد خوابش و بست چشماشو اروم اروم تا کردم نوازشش اونقد

 

 ....عقب برگشت ییاشنا یصدا با! بشه تموم سرمش بودم منتظر و موندم یجور همون

 ! دکتر یاقا سالم_

 داشت یخاص ژست با و بود تنش کارش لباس! گذشتم یشبا کابوس! بود انایک.... یلعنت

 . کردیم نگاهم

 !سالم: کردم نگاهش اخم با منم

  اومده؟ شیپ یمشکل: گفت و انداخت یملود به ینگاه مین

 !باشم راحت خوامیم بزار تنهام! ندارم کردنارو یباز نقش نیا حوصله_

 !کرد تیخر خودش! بودم داده هشدار بهش من.... چارهیب دختر: زد یپوزخند
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 !انایک گمشو: دمیغر

 !زنمیم زنگ بهت موضوع اون به راجع امشب. نشو یعصب! یییییهان یاوک_

 از که شکمت تو ی بچه اون و خودت به لعنت.... یعوض بهت لعتت! رفت و گفت نویا

 !اومده وجود به من تیخر

 

 :::::::::::::یملود

 !ندارم درد گهید شد؟ تموم: کردم باز چشمامو رسا لمس با

 !خونه میبر دیبا! تمومه! زدلمیعز اره: زد یلبخند

 . بودم شده فیضع و حال یب یلیخ یول نداشتم درد گهید! بشم بلند کرد کمک بهم

 ! میشد نیماش سوار و میشد خارج مارستانیب از پرسنل مشکوک و کنجکاو نگاه ریز

 بود؟؟ بیعج نقدیا نگاهشون چرا: کردم نگاه بود هم تو اخماش که رسا به

 تو میرفت یوقت ینشد متوجه! گهید داشتم یکاراموز ی دوره نجایا شیپ سال چند من_

 کردن؟؟ سالم بهمون

 !دمینفهم یچیه که داشتم درد اونقد من! نه اوه_

 گه؟؟ید یخوب االن! برات یاله رمیبم_

 یب و کسل یکم فقط خوبم خوبه االن. ندارم دوس نزن حرف ینجوریا. رسا نکنه خدا_

 !حالم

 !یبخور غذا میبر دیبا! یشد فمیضع! مسکنه اثر_

 ...ین گشنم من_

 !یخوریم دادم سفارش یچ هر رستوران میریم االن! سسسسیه_

 زور به شده اگه یحت. بشم تیتقو دیبا! یصندل به دادم هیتک و نکردم بحث باهاش گهید

 !بخورم غذا دیبا
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 همش امروز بعده دمیم قول: گفت اروم رسا که میشد یالکچر و بزرگ یکباب هی وارد

 !نجایا ارمتیب یریبگ بهونه

 !یکرد کنجکاوم: دمیخند

 ! کوچولو میبر ایب_

 سالن ی گوشه نیتر دنج به و کرد یپرس احوال سالم رسا با و اومد کار لباس با پسره هی

 ! کرد مونییراهنما

! خیس 5 کدوم هر گوشت خوش و قارچ قلوه، دل، گر،یج: گفت و برداشت رو منو رسا

 !مخلفات کل و مخصوص ک  یشلیش تا دو ی اضافه به

 !چشم: گفت و کرد ادداشتی پسره

 بخوره؟ رو همه خوادیم یک رسا؟؟ خبرته چه: گفتم رفتنش با

 .کنمیم کمکش منم البته! خانومم_

 !رسا.... اوه: شدم کبودش گردن متوجه که بدم جوابشو خواستم

 جانم؟_

 !گردنت_
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 گردنم؟ شده یچ_

 !دهید تو میلیخ! رسا کبوده_

 مشکوک هیبق امروز چرا بگو پس: گرفت خندش لحظه چند بعده اما شد شوکه افشیق

 !کردنیم نگاهم

 !دیببخش_

 .ندونن هیبق نداره یلیدل. قتیحق نیا اثبات از ندارم ییابا و توام مال من: گرفت دستمو

 .کنمیم کبودش همش پس! هیعال: دمیخند

 !کوچولو طونیش_

 اصرار اونقد و برسونه منو خواستم ازش. رونیب میزد که بود شده کیتار هوا گهید

 !کرد قبول تا کردم

! یبمون شمیپ شب کنهیم قبول بخوام مامانت از اگه: گفت اخم با که میبود خونه راه تو

 ! خونه یبر یستین مجبور

 !برم خوامیم خودم! زمیعز یاجبار چه_

 رتمیغ! بچه شمیم وونهید بخوابم جدا ازت امشب. یمن زن گهید تو: شد تر ظیغل اخمش

 !باشم دور ازت هیثان هی تونمینم گهید امروز اتفاقات با.... یبخواب تنها امشب دهینم اجازه

 خودت مال جوره همه که یدار یحس چه رسا؟ یخوشحال االن: گفتم ناز با و دمیخند

 شدم؟

 تمیاذ داره یزیچ هی فقط. نمیزم رو ادم نیتر اروم: گفت اروم و انداخت بهم یجذاب نگاه

 !کنهیم

 ؟یچ_

 ازدواج میبخوا که یوقت تا میبخون غهیص هی یباش یراض اگه یملود! میستین محرم نکهیا_

 !میکن

 !موافقم باهات منم.... هووووم_

 

 :::::::::::::: رسا

 انایک ی شماره دنید با. خورد زنگ میگوش که رونیب برم خواستم و کردم عوض لباس

 ؟؟یداریبرنم سرم از دست چرا مرگته؟ چه: دادم جواب و باال زد امپرم
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 شدم؟ مزاحم.... زممممیعز_

 .ندارم بحث حوصله! انایک بنال_

 ؟؟یکن روشن رو بچت و من فیتکل یایب یخوایم یک پس_

 ؟؟یدار شک هنوز نکنه ؟یزنینم حرف چرا: گفت که.... دادم تکون سر یکالفگ با

 چه دونستمینم منم و ازم بود باردار واقعا انایک. کردم نگاه تختم یرو یپزشک مدارک به

 زم؟یبر سرم تو دیبا یخاک

 با هاش نهیهز تمام! کورتاژ برا بزن نوبت مطمئن دکتر هی شیپ برو: گفتم یخونسرد با

 ! کن گم گورتو شهیهم یبرا دمیم بهت چک هی بعدشم و خودمه

 .خوامیم بچمم. خوامیم خودتو من پولتم؟؟ محتاج من مگه_

 که من! نکن استفاده لهیوس هی عنوان به هم گناه یب ی بچه نیا از! نکن میروان انایک_

 !کشهینم انتظارشو ایدن نیا تو یخوب زیچ چیه پس ادیب ایبدن خوامینم باباشم

 !بده بهم گهید فرصت هی خدا رو تو رسا_

 برو و شو من الیخیب پس. بشم جدا ازش تونمینم! عاشقشم من ؟یدید رو یملود امروز_

 !تیزندگ یپ

 !میبزن حرف باهم خونت امیم فردا. جهنم به: گفت تیعصبان با

 !مینیبب همو رونیب_

 !اونجا امیب بار نیاخر واسه خوامیم_

 .کرد قطع و گفت نویا

 قورمه یبو و دیچیم رو شام زیم داشت مامان. رونیب زدم و تخت رو انداختم ویگوش

 ....بود دهیچیپ یسبز

 !خورمینم برنج! بکش خورشت کاسه هی من برا مامان_

 ر؟؟یبگ میرژ گفته یملود: گفت طنتیش با رها

 !ستین گشنم خوردم غذا موقع رید! منه کلیه عاشق یملود: دمیخند

 !اهااااا_

 به نییپا برم دمیپوش لباس خوردم شام یکم نکهیا بعده و کردم سرگرم خودمو سالن تو

 ! بزنم سر یملود

 ن؟ییپا یریم یدار باز رسا؟: زد صدام مامان که دمیپوشیم کفش داشتم
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 !نه ای داده انجام مدرسشو فیتکال نمیبب کنم چک دیبا! مامان بله_

 یبرا! نکنه کبودش نجوریا و گردنت جون به وفتهیب کمتر بگو تیا مدرسه بچه به_

 !میدار ابرو ما یول ستین مهم خودت

 .... یلعنت! سالن تو برگشت و گفت نویا

 !رونیب زدم عیسر و یملود واسه دیکش پر دلم اریاخت یب! اخه رهیگیم خندم چرا

 

 با یول نداشتم کالس! دانشگاه رفتم خودمم و مدرسه رسوندم رو یملود که بود 7 ساعت

 !دیکشیم طول 10 ساعت تا و داشتم جلسه گهید یپزشکا و استادا از تا چند

 .... تو میرفت هم با و بود منتظرم فربد اتاق در جلو

 و شدم جدا ازشون! بخورن صبحونه خونه قهوه برن ها بچه با خواستیم فربد جلسه بعده

 !بود کرده وونمید بود زده زنگ بس از انایک! خونه سمت افتادم راه

 یکاف قدر به! بفهمه یچیه خواستمینم! یملود دنبال رفتمیم و کردمیم ردش عیسر دیبا

 !شهیم داغون هیقض نیا با دونستمیم. بود حساس

 کردم نگاه ساعتم به اسانسور تو! باال میرفت هم با و بود منتظرم ساختمون یالب تو انایک

 !یرسم پیت نیا با یشد جذاب یلیخ: گفت که

 .نشو هیحاش وارد! یینجایا یا گهید ی مسئله یبرا: کردم نگاهش اخم با

 ابروت یگفتیم بشم کشینزد من یذاشتینم وقتا اون! داغونه که گردنت: گفت پوزخند با

 !رهیم هیبق شیپ

 !گهید ببند دهنتو_

 !زود. نیبش ایب: نشستم سالن تو رفتم و میشد خونه وارد هم با

 ؟؟یکنینم ییرایپذ: نشست روم به رو اومد و اورد در رو مانتوش و شال عشوه و ناز با

 ! یملود دنبال برم دیبا بگو زود! نکن میعصب: کردم نگاهش اخم با

 !کردمیم رید دینبا و بود 11 ساعت

 ؟یخوشبخت باهاش: گفت یکوتاه مکث با

 !کردم تجربه باهاش رو نداشتم عمر تمام که یزیچ! یلیخ_

 ؟یکرد انتخاب اونو که داشتم کم یچ_
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! نبود که خودم دست. شدم عاشقش! ستین زایچ نیا و ظاهر بحث بگم بار چند انایک_

 و دوماهشه هنوز! کنم دایپ مطمئن و خوب دکتر هی تونمیم من! شو هیحاش وارد کم االنم

 .میکن معطل دینبا. هست وقت

 ؟یکرد فکر بهش حاال تا. بده قرار هم کنار دوباره رو ما بخواد بچه نیا دیشا رسا_

 گهید پس ممکنه ریغ گفتم بار هی ؟؟؟یکنیم تکرار خودتو حرف یه چرا ؟یفهمینم چرا_

 ! کن تمومش

 گفتم بهت که وقت هر برو االن. ستین یحرف گهید پس: گفتم که نییپا انداخت سرشو

 اروم یلیخ دارم االن! یایب راه باهام که خودته نفع به! کورتاژ یبرا دکتر میبر شو اماده

 !شهیم بد خودت یبرا که بشم یعصب نکن یکار پس زنمیم حرف باهات

 

 محروم خودت داشتن از منو تو! گرده نیزم بدون یول! باشه: گفت و داد تکون سر

 تیزندگ ادم تنها من دونمیم! بودم وفادار بهت و بودم عاشقت وار وونهید که یمن. یکرد

 احمق. دارم دوستت بازم یول یدراورد یباز یالش یلیخ یبود باهام که یزمان و نبودم

 !یکرد بدبخت رو ایلیخ چون یشینم خوشبخت هم تو بدون! عاشقم. ستمین

 رونیب اومدم! بگو پرت و چرت کم گهید برو پاشو: خواب اتاق سمت رفتم و شدم بلند

 !ینباش نجایا

 .....یملود دنبال برم دیبا. شدم لباسام کردن عوض مشغول و بستم درو

 

 :::::::::::::::یملود

 ازاد و بود ومدهین ریدب اخر ساعت. رونیب میزد مدرسه از ها بچه با که بود 11 ساعت

 !میبود

  ها؟؟ بچه کجا میبر حاال: گفت زده ذوق مینس

 ! هم بود کینزد که خونه قهوه هی برن شد قرار اخرسر و داشت ینظر کس هر

 خواستمیم! ادیب رسا تا کنم درست ناهار خونه برم خواستمیم.... برم تونستمینم من

 .  کنم رشیغالفگ

 ! رسا ی خونه برم دیبا من: گفتم مینس به رو

 !یایم ما با! نمیبب گمشو ؟یییچ_

 !کنم فک کردم ضعف. مینس ستین خوب ادیز حالم_
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 شده؟یچ یبگ من به یخواینم. دهیپر که رنگتم_

 !فرصت سر باشه حاال_

 !خونه سمت افتادم راه ها بچه از یخدافظ با و گرفت نیماش برام خودش

 هیهمسا از یکی! شد داشیپ یشگیهم مزاحم که اسانسور سمت رفتم و کردم رد رو یالب

 پس. نداره رو بهم شدن کینزد جرعت دونستمیم و کردیم وز وز ادیز که رسا یها

 !بودم الشیخیب

 !بمونه تو پر تک رسا نداره امکان بودک گفته بهت: گفت دیرس که بهم

 !بخدا شدن خل مردم! داد ادامه راهش به و زد یپوزخند که کردم نگاهش تعجب با

 ....باال رفتم و شدم اسانسور سوار

 ازش یخبر چیه! رو راه تو انداختم کولمو و اوردم در کفشامو! تو رفتم و انداختم دیکل

 !من کنم درست یناهار چه.... ستین

 !جان یملود سالم: شدم خشک سرجام یا دخترونه یصدا با که خواب اتاق سمت رفتم

 نفسم کردم حس! بود نشسته اشپزخونه تو و بود تنش یراحت لباس! بود انایک.... برگشتم

 !کردیم چارمیب داشت هم تهوع حالت.... ادینم باال

 ....وفتمین که گرفتم مبل لبه به خودمو

 کوچولو؟؟ یشدیچ: زد یپوزخند

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو.... تو_

 کرد کپ من دنید با! رونیب اومد رسا و شد باز خواب اتاق در که بده جواب خواست

 ! هم تو رفت اخماش انایک دنید با و چرخوند سر.... هوی

 لب نتونستم اما نجاست؟یا دختره نیا چرا خبره؟ چه نجایا بگم.... بزنم داد داشتم دوس

 !بگم یزیچ و کنم باز

 زم؟؟یعز ؟یملود: سمتم اومد رسا

 ! نزننننن دست من به: دمیکش داد اریاخت یب که رهیبگ دستمو خواست

 . دهیپر رنگت! ستین خوب حالت االن! یملود دمیم حیتوض برات من_

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیا: دمیکش داد دوباره

 .... گمیم! زمیعز گمیم_

 ! نجایا اومدم چرا بگم من بزار: سمتمون اومد عشوه و ناز با انایک



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 156 

 برو؟؟ نگفتم بهت مگه! شو خفه تو: کرد نگاهش خشم با رسا

 !ادیب زود نقدیا یملود که کردمینم فکر. بمونم گهید کمی گفتم خب_

 د؟یکن لیتعط زوده که هنوز ؟ینبود مدرسه مگه زمیعز: گفت یزیام ریتحق لحن با و

 داشت کرده انتیخ بهم رسا که فکر نیا و بود بد یلیخ حالم! دهنش تو بزنم داشتم دوس

 ....کردیم وونمید

 درسته؟؟ فکرم یعنی! یناراحت و یمونیپش حس از بود پر چشماش که کردم نگاه رسا به

  سابقش؟ یزندگ سمت رفت و اوردین طاقت رسا

 اشک قطره هی و نشد.... نشد ارمیدرب رو بودن یقو یادا و باشم محکم خواستم چقد هر

 ؟یملود: کرد بغلم محکم مخالفتم به توجه یب و دید رسا! نییپا خورد سر گونم رو اروم

 ! بزنم حرف باهات من بزار! دلم جون   باش اروم

 مال فقط ینداد قول تو مگه نجا؟یا اومده چرا نیا بگو.... بگو: کردم جدا ازش خودمو

 ؟یباش من

 !گمیم برات.... بره بزار. توام مال هنوزم من! زمیعز یکنیم اشتباه_

 ؟یبگ بهش یدروغ چه یخوایم: گفت انایک گفت که نویا

! ستین هم یمهم ی مسئله نکهیا و بود خودش واسه نگفتم بهش اگه! شو خفه: دیغر رسا

 ....تو رونیب برو

 رو بچمون فیتکل که نجایا بودم اومده من: کرد نگاه من به و زد بهش یپوزخند انایک

 ....رسا و من ی بچه! کنم روشن

 بچشون؟؟ االن؟ گفت یچ نیا ؟؟؟ییییچ

: سایوا قلبم بود مونده کم رسا ی عربده با که وفتمیب خواستمیم و رفتیم جیگ داشت سرم

 که میزندگ به یبزن گند یخواستیم گمشو؟ گمینم بهت مگه! ییییعوض اشغال شو خفه

 .گهید برو ؟یخوایم یچ گهید! یزد

 بچه! رسا ی بچه.... بچشون! مبل ی هیپا به دادم هیتک و نشستم.... ستمیبا نتونستم گهید

 ! بود انایک شکم تو که رسا ی

 بچه رسا بود؟ کم نقدیا میخوشبخت عمر چرا بدبختم؟ نقدیا من چرا.... شد ریسراز اشکام

 گورمو دیبا من یعنی نیا و بود بچه هی یبابا حاال دمشیپرستیم عاشقانه که یمرد! داره

 دیبا که ییرسا و موندم من! بست سرش پشت درم و رفت انایک.... کنم گم یزندگ نیا از

 !کندمیم دل ازش
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 نقدیا. بدم حیتوض برات بزار! خدا رو تو.... نکن هیگر زم؟؟یعز ؟یملود: نشست مقابلم

 !نکن تیاذ خودتو

 یچشما به! پاچه دس و کالفه! دمشیدیم یجور نیا بار نیاول.... کردم نگاهش زده بهت

  دارم؟ دلشو مگه بشم؟ جدا ازش تونمیم مگه.... کردم نگاه جذابش

 هی نیا! یملود شرمندتم من! دارهیبرنم سرم از دست میلعنت ی گذشته: گفت عجله با

 زود یلیخ! خودتو ینکن تیاذ االن مثل که نگفتم بهت. کردم گذشته تو من که بود یغلط

 .بده وقت بهم هفته هی فقط! کنمیم درست ویچ همه

! یا بچه اون یبابا گهید االن تو ؟؟یکن درست یخوایم ویچ: بزنم حرف تونستم باالخره

 !بمونم نجایا دینبا گهید من.... برم دیبا من. شهینم درست یچیه گهید! یمسول مقابلش در

. بده وقت بهم هفته هی گفتم ؟یلعنت خودته دست مگه برم؟ دیبا یچ یعنی! شو خفه: زد داد

 شهیم حل یچ همه! میبزن حرف نیجن سقط ی درباره که نجایا بود اومده امروز

 !دمیم قول بهت.... یملود

 ؟؟یبکش بچتو یخوایم تو سقط؟ ؟یچ_

 .بره نیب از دیبا که دوماهست نیجن هی فقط اون! نکن بچه بچه نقدیا_

 !توعه ی بچه اون! رسا یرحم یب یلیخ_

 ! ماست ی رابطه مزاحم اون ؟یهست یک طرف معلومه یملود_

 تو رمیم من! بشم ادم هی مرگ باعث تونمینم. بدم ادامه تونمینم گهید من رابطه؟ کدوم_

 !برس نفرتون سه ی خانواده به هم

 یکی. کردیم چارمیب داشت یلعنت ی جهیسرگ نیا. شدم بلند یسخت به که کرد نگاهم شوکه

 ....ویباز مسخره نیا کن تموم: گرفت رو جلوم و اومد که بودم شده دور ازش قدم دو

 به.... تو تا رمیم من! هست سخت برام یکاف قدر به ازت شدن جدا: کردم نگاهش هیگر با

 !یبرس دتیجد.... ی  زندگ

.... ابد تا... .من.... گهید بمونم تونمینم من. برم بزار: دادم ادامه و گرفت اوج هقم هق

 !مونمیم عاشقت

 تو یلعنت! گهید نگو یچیه! یملود ببند دهنتو: داد فشارم خودش به و کرد بغلم خشونت با

 تموم گهید.... ستین یزیچ نکهیا گذرمیم ایدن از بخاطرت! یمن زیچ همه تو! یمن جون  

 ....بحثو نیا کن

 ....رفتم حال از و لباسش به زدم چنگ. رفتیم یاهیس داشت چشمام جلو
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 :::::::::::::رسا

 ! بود شده اهیس چشماش ریز و بود دهیپر رنگش.... بهش شدم رهیخ و نشستم تخت ی لبه

 شد؟؟ ینجوریا هوی چرا اخه.... شانس نیا به لعنت

: کردم نوازش گونشو.... ومدیم بهوش دیبا گهید و بود رفته حال از که بود یساعت مین

 ! زمیعز کن باز چشماتو ؟یملود

 از میتونیم تو و من مگه بچه ؟؟یشیم جدا ازم یگیم یحساب چه رو. دمشیبوس و شدم خم

 م؟؟یبمون دور هم
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 رسا؟: کرد باز چشماشو کم کم

 زم؟یعز یشد داریب رسا؟ جون  _

: گرفتم جلوشو که ادیب نییپا تخت از خواست.... شد بلند و سرش رو گذاشت دستشو

 بده؟ حالت ینیبینم مگه کجا؟؟

 .برم دیبا_

 ! میزنیم حرف هم با بشه خوب حالت بزار! یملود نکن میعصب: باشم اروم کردم یسع

 !بمونم نجایا خوامینم هم گهید! باهات ندارم یحرف چیه من_

  ؟یبش جدا ازم یتونیم_

 دو! تونمینم.... رسا ندارم طاقت گهید من. مجبورم یول! نه: داد تکون سرشو بغض با

 گذشته مال درسته!! ما میدار یبدبخت هی روز هر.... وسط ادیم گهید بچه هی گهید روز

 کنمیم فکر نیا به همش. ندارم رو زایچ نیا تحمل من رسا! زارهیم ریتاث االنم رو اما بود

 هی! ستین بردار یشوخ که بچه رسا؟؟ یفهمیم. بچست هی یبابا االن عاشقشم که یمرد

 !تو و من مثل.... زندست موجود

! دوماهشه فقط اون! کن تمومش گهید بحثو نیا نگفتم بهت مگه ؟یشد وونهید ؟یملود_

 فقط. شهیاخر نیا! دمیم قول بهت! تموم و رمیگیم وقت جا هی براش روز سه دو نیهم تو

 .بده زمان بهم

 ؟؟یفهمیم. بشم هیقض نیا الیخیب تونمینم من رسا_

 افتادم؟؟ چشمت از اومده؟ بدت من از.... بگو راستشو_

 شهیم شتریب روز به روز داره عالقه نیا! رسا دارم دوست یلیخ من: کرد نگاهم هیگر با

 میبد ادامه مینتون که بشه ادیز اونقد مشکالتمون اگه. ترسمیم یلیخ موضوع نیا از من و

 ....تو بدون رمیمیم من ؟یچ

 و فیظر یلیخ من یکوچولو دختر!! زهیبر اشک راحت دادم اجازه و کردم بغلش

 ....یلیخ! بود حساس

 جز چیه! یطیشرا هر و زمان هر تو! میهم مال ابد تا که دمیم شرف قول بهت ؟یملود_

 !کنه جدا مارو تونهینم مرگ

 

.... کردم حمله لباش به و اوردمین طاقت که بهم شد رهیخ مظلومش و درشت یچشما با

. شدمیم صیحر دادمیم ادامه شتریب چقد هر! کرد میهمراه و اومد خودش به هیثان چند بعده

 !شهیم دردسر دوتامون یبرا روز هی نیا و بشم ریس ازش تونمینم وقت چیه که دونمیم
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 ! اورد در منو یلباسا و نموند کاریب اونم و اوردم در تنش از لباساشو عجله با

 ادیز نقدیهم اونم که بود یخوب حس.... بهم میشد رهیخ.... میگرفت نفس و میشد جدا هم از

 ! تابهیب من یبرا

 چند! میگرفت دندون به همو یلبا دوباره و میبرد زیخ هم سمت لحظه هی تو دومون هر

 !یشد خشن فنچم: تخت رو کردم پرتش خنده با بعد لحظه

 !نگو یچیه! سسییه: کرد نگاهم اخم با

 ....بهم میدیچسپ دوباره و گردنم پشت گذاشت دستشو

 

 ::::::::::::::یملود

 اومدم نییپا تخت از صدا و سر یب و بود خواب هنوز رسا! شدم داریب که بود دو ساعت

 ! دمیپوش لباس و

 از بود ادشی نباریا خوبه باز! رونیب زدم اتاق از و دمیکش برهنش بدنش یرو رو لحاف

 یلیخ وفتهیب برام یاتفاق طیشرا نیا تو و کم سن نیا با کنهیا فکر! کنه استفاده کاندوم

 !برام بود وحشتناک

 !بود گشنم یلیخ و بود کرده ضعف

 گرگ هی مثل رسا که االنه. کنم اماده ناهار واسه یزیچ هی دیبا.... خچالی سر رفتم

 !بشه داریب گرسنه

! بشه باز خشی گذاشتم و رونیب دمیکش کشو از گویم بسته هی و کردم باز رو زریفر

 ....داره دوس گویم رسا دونستمیم

 از ؟یکنیم خسته خودتو چرا دلم زیعز: کرد بغلم پشت از رسا که بود یاشپز سرگرم

 !یکن ضعف باز خوامینم! گهید دادمیم سفارش رونیب

 یوقت: گفتم و دمیبوس نشویس یرو اروم. بود پاش شلوارک هی فقط.... سمتش برگشتم

 !نباش نگران. خوبه حالمم! شهیم پرت حواسم کنمیم یاشپز

 دمیم قول بهت کار؟؟یچ یخوایم الیخ و فکر یدار منو تا. برم قربونت: دیبوس مویشونیپ

 !بشه درست یچ همه

 هم بچه اون به. بدم دست از رو تو جوره چیه ستمین حاضر من: گفت که کردم سکوت

 نیا با ندارم دوس. نهیهم سرنوشتش و ستین منتطرش ایدن نیا تو چکسیه. نکن فکر

 !یکن خورد خودتو اعصاب ارزش یب یزایچ
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 کالس مگه امروز نمیبب بگو حاال: نشست زیم پشت رو و رفت که دادم تکون سر اروم

 ؟؟یاومد خودت که ینداشت

 

 رسا ببرن نیب از رو بچه بود قرار که یروز و گذشتیم روز اون از هفته کی درست

 !شده تموم یچ همه که یبش مطمئن خوامیم گفتیم. برد خودش با منم

 نیا با کردم یسع کردن هیگر یکل بعده و بشه تموم کارشون تا نشستم نیماش تو من

 !بود سرنوشتش نیا و نبودم بچه اون رفتن نیب از مقصر من که امیب کنار موضوع

! بشه الشیخیب شهیهم یبرا گهید خواست ازش و انایک به داد یونیلیم 50 چک هی رسا

 !رونیب بکشه ما هیزندگ از پاشو شهیهم یبرا و بده گوش حرفش به انایک بودم دوارمیام

 پناه اتاقم به شهاب ینگاها دست از! خونمون بودن اومده نایا خالم و بود شب چهارشنبه

 . کردم بهونه امتحاناتمو و بودم برده

 تو؟ امیب هست اجازه: اومد دنبالم شهابم نباریا که اتاقم تو اومدم چوندمیپ بازم شام از بعد

 .دییبفرما: زدم لبخند زور به

 ؟یخوند درس مشغول سخت: نشست مطالعم زیم یصندل رو و اومد

 .برسم درسام به دیبا و شدن شروع ترم انیم امتحانات! خب اره_

 .داره ضرر تیسالمت یبرا. نکن خسته خودتو ادیز_

 با دارم دوس. دعوتم یمهمون هی ندهیا ی هفته: گفت که شدم رهیخ کتابم به و نگفتم یزیچ

 !میبر هم

 !نمونیس رو بزاره دوتامونو سر رسا! گهید مونده نمیهم.... اوه اوه

 !شهینم. دارم درس من: گفتم عیسر

 !رمیگیم اجازتو خودم. نباش هم خاله نگران. خورهیبرنم ییجا به که شب هی حاال_

 حوصله و حال خودم. ندارم یمشکل چیه من: باشم اروم کردم یسع گه؟یم داره یچ نیا

 !باشم نداشته رفتن یمهمون یبرا یوقت که دارم کار اونقد! ندارم

 !یبرس درست به تا زارمیم تنهات من! هست فرصت یلیخ موقع اون تا حاال_

 چارهیب هممونو.... ببره بو هیکاف رسا! محل یب خروس.... اه.... بست درو و رفت

 !کنهیم

 ! دمیخواب زودم و کردم سرگرم خودمو درس با اخرشب تا



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 162 

 .دنبالم یایب خوادینم ظهر: گفتم شدن ادهیپ از قبل مدرسه رسوندم رسا که صب

 چرا؟: کرد نگاهم تعجب با

 !بهتره برم تنها .برم خوامیم ییجا_

 بدونم؟ دینبا من: هم تو رفت اخماش

 .بابام قبر سر. زهرا بهشت رمیم: گفتم اروم

 !شد رتید تو برو حاالم! زمیعز رسونمتیم خودم: شد مهربون نگاهش

 .....بود شده تنگ بابام یبرا دلم یلیخ! شدم ادهیپ و دادم تکون سر

 

 سرد یلیخ هوا. نشستم اروم و قبر رو گذاشتم رو بود دهیخر رسا که یبزرگ گل دسته

 .نبودم مهم برام اما بود

 !هام شونه رو انداخت پالتوشو و نشست کنارم رسا

 ؟یچ خودت: کردم نگاهش

 !یملود نباش من نگران_

! بود کرده ترکمون که بود سال دو کینزد.... شد یخال دلم تو و کردم نگاه بابام عکس به

 !بهش دادن هیتک و مهربونش لبخند یبرا.... شده تنگ براش دلم چقد

 !تازن: کرد نگاه قبر رو یگال به رسا

 !سالش 39 شدیم االن بود زنده اگه! بابامه تولد امروز اخه! مامانه کار البد_

 .شد فیح.... بود جوون یلیخ! امرزدشیب خدا: کرد حلقه دورم دستشو

 هنوزم. شد ریسراز اریاخت یب اشکام که دادم تکون مثبت عالمت به سرمو بغض با

 ! ندارم بابا گهید من که.... رفته که شدینم باورم

 جدا ازش خودمو ساعت مین بعده! بشم اروم که بزنم زار اونقد داد اجازه و کرد بغلم رسا

 !بودم شده سبک یکم.... کردم

 ....کوچولو یمن مال تو! یملود کنارتم من: دیبوس مویشونیپ اروم

. دادم دست از بابامو شهینم باورم: کردم نگاه بابا عکس به و زدم بهش یکمرنگ لبخند

 دست از شوک تو هنوز من و خاکه ریز دوساله بابام اخه؟ شهیم مگه.... بود جوون یلیخ

 !دادنشم

 !کن یخال خودتو. بزن حرف یدار دوس اگه.... زمیعز_
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 !بزنم حرف خوامیم.... اهوم: دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 !دلم جون   بگو: دیبوس دستمو

 20 بابام ها موقع اون! شدن هم عاشق بابام مامان که یروز از.... بگم اولش از بزار_

 امدا و رفت نیهم تو. عمم یمیصم دوست مامانم و بودن هیهمسا! 16 مامانم و بود سالش

 برام بابام.... دنیرس بهم یسخت و تالش یکل با کمشون سن وجود با و شدن هم عاشق

 و اومدم ایدن به من یا خورده و سال هی بعده. بودن مجنون و یلیل مثل کردیم فیتعر

 تا بود خوب یچ همه! خوندیم یمهندس که بابامم. شد قبول یپزشک مامانم بندش پشت

 همه ه؟یچ یدونیم.... زد مطب و گرفت تخصص هم مامانم و شدم بزرگ کمکم من نکهیا

 گهید وقت هر از شتریب یدختر هر که یسن و بودم دهیرس فیتکل سن به تازه. ادمهی زیچ

 عوض در و بودم بینص یب یتوجه و محبت هر از من یول! داره ازین مادرش به یا

 مامانم نبودن وقت چیه نیهم واسه. بهم داشت توجه و کردیم محبت بهم جوره همه بابام

 .نبود مهم برام

 

 مامانم نبود کردمیم فکر! شدمینم متوجه رو زایچ نیا یکودک عالم تو که من خب یول

 رو کار و بود رونیب شهیهم! مامانه ریتقص دمیفهیم بحثاشون و جر از یول.... هیعاد

 ازین بهت یملود گفتیم! برسه شیزندگ به یکم خواستیم ازش بابا یول کردیم بهونه

 !شدیم شروع باز مدت هی بعده یول کردیم قبول مامان.... دارم ازین بهت خودم.... داره

 و زدیم داد مامان. شدیم شتریب و شتریب بابام مامان یدعواها و شدم بزرگ منم کم کم

 قایدق! شکوند رو بابا کمر حرفا نیا و مونهیپش کرده ازدواج کم سن تو نکهیا از گفتیم

 برد ماتش یعنی. شد ساکت دعوا اوج تو بابا زد حرفو نیا مامان بار نیاول واسه که یشب

 با و کرد بغلم! من سمت اومد و گرفت مامان از نگاهشو.... ادمهی درست. شد شوکه و

 شدت به رابطشون و دیخوابیم کتابخونه تو شبا بابا بعد به شب اون از! من اتاق میرفت هم

 به یقدم چیه گهید اما بود عاشقش بابا! ساده کیعل و سالم هی حد در.... بود شده سرد

 !داشتیبرنم سمتش

 سراغ بره خواست که چقد هر.... زدن چشمشون بود معتقد عمم و گذشت یسال دو یکی

 !کرد مخالفت و نذاشت بابام طلسم و دعا

.... افتاد یلعنت اتفاق اون یوقت! شیپ سال دو تا میبود کرده عادت وضع نیا به همه گهید

 که شد بپا خونه تو یقشقرق! دید رستوران تو همکاراش از یکی با رو مامان روز هی بابا

 ! دایناپ سرش اون

 .افتاده یبد اتفاق هی بود مشخص رفتارش از و خونه اومد زودتر مامان
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 روز! گوشش ریز زد یکی و کرد بلند روش دست بار نیاول واسه ورودش محض به بابا

 طالق گفت بابا به! بود مامان ریتقص هم همش و شد دعواشون دوباره.... بود یبد یلیخ

 !شکست! شد خورد بابام.... کنه ازدواج گهید یکی با بره خوادیم و خوادیم

 ستادیا قلبش که بود روز همون.... شکست کمرش چطور بابام که دمید خودم چشم به من

 اون از بعد. گرفت ازم مویزندگ گاه هیتک تنها و شد مرگش باعث مامان! رفت ایدن از و

 مثال تا کارتم به زهیریم ادیز مبلغ هی ماه هر و شد تر سرد و سرد ما ی رابطه اتفاق

 یوابستگ نه چون نبود مهم برام خودمم البته.... هه! باشه اورده جا به شویمادر ی فهیوظ

 !ادیم خوشم ازش نه دارم بهش

 

 ::::::::::::::رسا

 ماهیپر با یملود یبابا که یمرد اون کردم فکر اولش! داد تکونم یحساب یملود یحرفا

 کاش! بگم بهش دیبا.... میبود کرده تموم ما گهیم یملود که موقع اون یول باشم من دهید

 یول! میداشت رابطه هم با یروز هی مامانش و من که بدم حیتوض براش یجور هی شدیم

 .بشه تیاذ نیا از شتریب خوامینم! دهید ضربه یلیخ یزندگ نیا تو یملود.... شهینم

 کنمیم یکار. یبش خوشبخت من با دمیم قول بهت! زمیعز متاسفم: کردم بغلش تر محکم

 نیا که کنم تشکر ازش دیبا من.... پدرتو امرزهیب خدا. یکن فراموش رو گذشته یتلخ تمام

 !برام کرد بزرگش و بود فنچم مواظب سال همه

 مونیپش انتخابم از وقتم چیه و شمیم خوشبخت باهات دونمیم: نشست لباش رو یتلخ لبخند

 !شمینم

 !! وقته چند یشد فیضع هم تو. سرده یلیخ هوا. کوچولوم شد بلند: دمیبوس موهاشو یرو

 من یکوچولو عشق. شد همقدم باهام باباش عکس دنیبوس بعده یملود و میشد بلند هم با

 !بود محکم و یقو دختر هی شکنندش و فیظر ظاهر خالف بر

 تالش دیبا یحساب اخر سال سه دو نیا! دانشگاه رفتم خودمم و خونه رسوندم رو یملود

 یول نداشتم یادیز ی زهیانگ حال به تا! رمیبگ تخصصمو زمان نیکمتر تو تا کردمیم

 تموم بعده داشتم دوس و بودم گرفته یمضاعف ی زهیانگ و یانرژ یملود وجود با حاال

 20 ی بچه پسر هی مثل! گرفته پلمشوید میملود موقع اون تا.... میکن ازدواج درسم شدن

 !دونفره یاهایرو از بود پر سرم تو که بودم شده ساله

 روشن گارمویس نیسوم.... خونه قهوه میرفت ها بچه همراه و شد تموم کالس 6 ساعت

 ....بود یملود! خورد زنگ میگوش که کردم

 کوچولو؟ فنچ جونم_
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 رسا؟ ییکجا: گفت ناز با یملود. رفتم غره چشم بهشون که خنده ریز زدن ها بچه

 .میاومد ها بچه با. خونه قهوه_

 ؟یبر ییجا مجردت یدوستا با داره یمعن چه. یمتاهل مرد هی گهید تو_

 ؟یکرد توجه ها؟ شده عوض کال اخالقت تا روز اون از: گرفت خندم

 ا؟یشد شعوریب یلیخ رساااااا؟: دیکش بلند غیج و گرفت منظورمو

 !شد کر گوشم. بچه نکش غیج_

 ! برات پختم شام. نجایا ایب شد تموم کارت وقت هر_

 ؟ییتنها_

 !داره فتیش اخرشب یول. هست هم مامان. رینخ_

 

 نمتیبیم پس! زمیعز باشه_

 !شده تنگ واست دلم یلیخ رسا؟ ایایب زود_

 .ارمیب برات تا بده اس یداشت ازین یزیچ! چشمممم_

 .موخوام الوچه و لیپاست_

 .چشممم_

 .خدافظ_

 ....فعال_

 شما؟؟ چتونه: گفتم یعاد و نباختم خودمو. شد بلند ها بچه ی خنده کیشل که کردم قطع

 ن؟یخندیم یچ به

 !یشد خونه مرد یحساب. رسا یشد مرغا یقاط: گفت باز شین با عرفان

 بزارم کنار غرورمو دیبا باشه خوب رابطمون بخوام اگه. دارم دوسش خب: دمیخند

 !بچست که اونم. براش

 باهاش و شدم بچه هی عاشق که کردیم مسخره منو شیپ وقت چند تا: گفت خنده با فربد

 ....خودشو نینیبب حاال! کنمیم یبچگ

 !نداره صدا خدا چوب که مینیبیم: گفت الدمیم
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 بهم یبد حس و شدمینم ناراحت حرفاشون از. دمیخند خودم و خنده ریز زدن همشون

 .شدمیم مطمئن انتخابم از قبل از شتریب عوض در و دادینم

 بود یعال. میخورد رو بود خودش دستپخت که یونیبر مرغ و یملود شیپ رفتم شب

 واسه دونستمیم چند هر ،یاشپز برا بزنه درسش از خواستمینم وجود نیا با یول! واقعا

 !کرده یاشپز من حضور

 . میشد تنها و رفت مامانش اخرشب

 !نشه فسخ یصورت هر در میخورد قسم و نانیاطم برا میخوند ساله 99 ی غهیص هی

 خوامینم اما بمونم تونستمیم. باال رفتم بعدم و موندم خونشون شب یها مهین تا شب اون

 !بشه وابسته بهم نیا از شتریب یملود

 .نداشتم ازش یکم دست خودمم که چند هر

 

 ::::::::::::::یملود

 ! کردمیم یخون خر داشتم منم و بودن داده فرجه بهمون روز چند و بود ماه اذر اواخر

 وجود با و کنم یاشپز ذاشتینم.... داشت هوامو جوره همه و دیرسیم بهم یحساب رسا

 .کردیم رفع اشکاالتمو و ذاشتیم وقت برام یکل اما داشتم درس خودشم کنهیا

 .خوندن درس یحت بود بخش لذت یچ همه کنارش

. اتاقش تو رفت و کرد سالم .اومد مامان که بود رفته تازه رسا و بود شنبه سه عصر

 !زنهیم حرف مامان حتما حاال ندادم جواب و بود زده زنگ بار چند شهاب

 رو بود اورده واسم باال از رسا که ییها کوفته داشتم و بودم نشسته اشپزخونه تو

 کوفته: نشست و اورد اب وانیل هی.... رونیب اومد کرده عوض لباس مامان که خوردمیم

 اومده؟ کجا از

 بکشم؟ برات. اورده واسم رسا_

 !نخور ادیز هم تو. کنم درست شام خوامیم االن. یمرس نه_

 .یاوک_

 زد؟ زنگ بهت شهاب_

 .نداشتم حوصلشو یول اره_
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 الیخیب دهیرس راه از تازه که یکی بخاطر ستین قرار ها؟ خالته پسر ه؟یرفتار چه نیا_

 ؟یبش همه

 دارم؟ یازین چه هیبق به گهید باهاشم و دارم دوس رو رسا یوقت من ؟یچ یعنی_

 که ییرسا نیهم دارن؟ وفا شونه؟یحال زایچ نیا مردا یکرد فکر! من ی ساده دختر_

 !رهیم زارهیم بشه خسته ازت گهید روز دو یزنیم نهیس به سنگشو

 .ختیریم بهم اعصابمو بار هر یول نبود اولش بار. زدیم حرفارو نیا چرا دونمینم

 . مالکه من واسه نیهم فقط و داره دوس منو رسا. کنمینم فکر شما مثل من: گفتم اخم با

 به یکل! بچه داره گناه! یمهمون یبر شهاب با فردا دیبا یول.... خب یلیخ: چرخوند چشم

 .کنم یراض رو تو که کرده اصرار من

 .کنمینم انتیخ رسا به من کار؟یچ برم. نداره امکان: شدم بلند جام از تیعصبان با

 ....اه! اتاقم تو رفتم و گفتم نویا

 

 رسا؟؟ جونم: دادم جواب. خورد زنگ میگوش که نشستم تختم رو قهر حالت به

 درست؟ سر یرفت کوچولو_

 .اتاقم تو اومدم تازه. اهوم_

 ! شتیپ امیم اخرشب یکن تمومش. کن کامل اخرشب تا رو دمیچ برات که یا برنامه_

 ....پرو: دمیخند

 رو: گفت که نییپا اوردم ویگوش. سادیوا در چوب چهار تو و کرد باز درو مامان هوی

 !گفتم که نیهم. یمهمون یبر شهاب با فردا که شو اماده! یملود نزن حرف من حرف

 هنوز رسا.... اوه اوه. کردم نگاه یگوش به. بست درو و رفت که کردم نگاهش شوکه

 !خطه پشت

 ؟؟ییییییملود: زد داد که باال اوردمش

 بله؟: گفتم اروم

  ؟یمهمون یبر خالت پسر با قراره ن؟یا گفتیم یچ_

 ندادم جوابشو زد زنگ یچ هر شهاب امروز. کنه زورم خوادیم! رسا برم خوامینم من_

 !یبر باهاش دیبا که کفش هی تو کرده پاشو اونم گفته مامان به رفته حاال

  ؟ینگفت بهم چرا هرته؟ شهر مگه. زده زنگ تو به کرده غلط_
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 !یوفتیب دردسر به من بخاطر خواستمینم_

 دردسر؟ یگیم تو. رهیم برات جونم من یملود_

 ! دیببخش_

 یرفت ییجا پسره اون با بفهمم یملود. یخونیم ینیشیم یندار کالس باز که فردا_

 .دارم کار تو با بعدشم و شونمیم عزاش به مادرشو

 !خدا رو تو نشو یعصب نقدیا. رمینم من رسا_

 !یدان خود گهید. بود اخرم حرف_

 !شمیپ یایب اخرشب تو که بخونم برم االن من! بااااشه باشه_

 .فعال. باش خودت مواظب. طونیش_

 ....فعال_

 از فکرو نیا: گفتم که کردیم یاشپز داشت مامان. سالن تو رفتم حرص با و کردم قطع

 و دارم دوس رو رسا من! ییجا برم خواهرتون پسر با من که نیکن رونیب سرتون

 !دیبش الیخیب پس. بشم شیناراحت باعث خوامینم

 .برو باهاش بارو هی نیهم! داره گناه.دوستشه تولد: کرد نگاهم اخم با

 .رفت و شد تموم! خوام یم ن_

 .بزنه حرف باهات تا نجایا ادیم داره خودش. لجباز ی دختره_

 بشه خراب رسا و من ی رابطه کرد یکار اگه بخدا! ببرننننننن شورشو مرده: دمیکش غیج

 !کنمیم چارشیب

 خراب رو رابطتون زایچ نیا با باشه عاشقت اگه اون: گفت و زد یپوزخند مامان

 .کنهینم

 .اتاقم تو رفتم و شدم الشیخیب. زنهیم حرف داره یبدجنس با کردمیم حس

 

 کیعل سالم اول که شهاب شاد یصدا بعدم و شد بلند زنگ یصدا که گذشت یساعت مین

 ....گرفت منو سراغ بعدم و کرد

 تو که بود بد یلیخ. بود نجایا رسا االن کاش. نبود ساخته ازم یکار و بود گرفته حرصم

 .کردمیم یامن نا احساس خودم ی خونه
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 زهیر ی خاله دختر سالم: گفت یمهربون لحن با. تو اومد و زد در شهاب قهید چند بعده

 ؟یدینم منو جواب گهید. زهیم

 ! یگوش سراغ برم ندارم وقت. داشتم درس. سالم: چرخوندم چشم

 ریتغ اخالقت: گفت و اوردین خودش یرو به. کردم جمع خودمو که نشست تختم لبه اومد

 .یملود کرده

 .میبچگ یپا یذاشتیم تو. بودم نیهم شهیهم_

 ؟یبست رو از رو ریشمش نکهیا مثل: زد یزورک لبخند

 ! ادینم خوشم هم یمهمون از. دارم درس. ستمین ایب یمهمون من شهاب_

 .ساعته سه دو. زمیعز کشهینم طول ادیز_

 . گهید شو الیخیب شهاب_

 شهابم و بود وسطمون درست یگوش. بود رسا. خورد زنگ میگوش که بزنه حرف اومد

 .زد زنگ دوباره که ندادم جواب. نگفت یزیچ و دید رو رسا عکس

 !بده جواب: گفت و زد یپوزخند نباریا شهاب

 ....الو: دادم جواب و برگردوندم ازش رو

 خوره؟؟یم یگوه چه خونتون پسره اون ؟؟؟یدینم جواب چرا: زد داد

 !چشم باشه: گرفتم خودمو جلو یول گرفت خندم

 اتاقتهههههههه؟؟؟ تو: شد بلند دوباره وحشتناکش داد یصدا

 !باشه باشه_

 !االن نیهم. نکردم یزیابرور ومدمین تا کن رونشیب. باشه و مرض_

 نگاهش. دیشن شهابم کنم فکر که بود بلند صداش اونقد. کرد قطع که بزنم حرف خواستم

 .رونیب ایب. امادست شام گفته خاله: شد بلند که کردم

 ادیب یکی دیبا روز هر. ومدهین رسا و من به ارامش! مرگت خبر.... اه! رفت و گفت نویا

 !شهاب کنه لعنتت خدا.... بده رسا حال چقد االن دونمیم. حالمون به بزنه گند

 از نبود دهیپوش لباسم اگه. دمیکش یراحت نفس دنشونید با که کردم نگاه لباسام به ترس با

 . ردمیمیم وجدان عذاب

  دم؟یترس چرا من! دیفهمینم که رسا.... کردم تعجب رفتارم از خودمم
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 نگاهش با یحت یکس اگه شمیم تیاذ خودم. نداشت رسا به یربط. بود وجودم تو حس نیا

 !کنه تجاوز رسا ملکیما به

 

. داره کار دیشا خب. نداد جواب که زدم زنگ رسا به رفتن از قبل و نییپا دمیپر تخت از

 !رونیب رفتم و شدم الیخیب

 که اتاقم برگردم دوباره خواستم بعدش و میخورد رو مامان دستپخت یخونگ یتزایپ

 ! کننینم فرار کتابا اون. نیبش ما شیپ ایب ؟یافتاد راه باز کجا: زد صدام مامان

 .کهینزد امتحاناتم. دارم درس مامان_

 .دادن زهیانگ بهت دکتر یاقا. ینداشت زهیانگ نقدیا حاال تا_

 خاله؟ هیک دکتر یاقا: گفت شهاب که کردم نگاهش حرص با

 از من یهمکارا از یکی. جان خاله یچیه: نشست سالن تو اومد قهوه تا چند با مامان

 !کرده یخواستگار یملود

 که شما یهمکارا خب: گفت شهاب که نشستم ازشون فاصله یکم و دمیکش یقیعم نفس

 . خورهینم یملود به سنشون

 .خوبه میلیخ ادیز یسن اختالف اتفاقا: گفتم و کردم نازک یچشم پشت

 اختالفش که بود سالش 25 شهاب خوده حاال. گرفت خودشو جلو اما گرفت خندش مامان

 .بود یلیخ گهید رسا اما بود ادیز منم با

 تولد ادیب باهام فردا یبگ یملود به شهیم خاله: گفت شهاب که گذشت سکوت تو یکم

 .افتاده لج انگار که من با دوستم؟

 .ندارم یمهمون حوصله ستم؟ین که بچه ه؟یچ یلجباز: گرفتم ازش نگاهمو تنفر با

 .دوستش تولد یبر شهاب با شد قرار. یملود میزد حرف ما: کرد نگاهم اخم با مامان

 .نداره کردن بحث گهید که نکهیا. خوامینم گفتم منم نیگفت شما اخه؟ شد قرار کجا_

 !کن قبول حاال یول. خب یلیخ_

 .ستین که زور. بابا یا_

 همکالس همه اون. برو گهید یکی با برو خب اومده؟ قحط دختر: گفتم شهاب به رو

 !یناسالمت یدار

  گه؟ید یکی با بره و بگذره عشقش از راحت یکس حاال تا یدید: کرد نگاهم اخم با
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! کنه اعتراف ینجوریا ومدینم بهش. شد شوکه مامانم یحت.... کردم نگاهش شوکه

. یبش من الیخیب حاال نیهم بهتره اما. کنمیم دتیناام که ببخش: گفتم و نباختم خودمو

 ....من

 هم شناخت به. نیبر هم با یمهمون هی که خوبه یلیخ اتفاقا: گفت و حرفم وسط دیپر مامان

 .نیرسیم

  اره؟. بوقم که منم: کردم نگاه مامان به تعجب و حرص با

 .گفتم من که نیهم! یا بچه تو_

 حرفا نیا واسه هنوز من! نباش دواریام من طرف از وجه چیه به: کردم نگاه شهاب به

 .بچم یلیخ

 با من بچم؟ من! بود گرفته خندم.... تخت رو کردم پرت خودمو. اتاقم تو رفتم گفتم نویا

! رسا اخ.... شمیم محسوب رسا هیا غهیص زن االن که ستمین دختر گهید کمم سن نیهم

 بهم؟؟ نزده زنگ نمیبب بزار

 

 ساعت هی من! ندارم رسا از یتماس چیه که دمید تعجب کمال در کردم نگاه که ویگوش

 .هنوز نداده نشون یواکنش چیه اون و زدم زنگ بهش شیپ

 ! یچیه بازم.... باره سه و دوباره. نداد جواب بازم که گرفتم شمارشو دوباره حرص با

 کاریچ دونستمینم و بود بیعج یلیخ. نده جواب رسا نداشت سابقه .شدمیم وونهید داشتم

 اومد شهاب و شد باز در که کردمیم نگاه میگوش ی صفحه به داشتم حرص با.... بکنم

 که دکور برا درو اون ؟یبزن در یستین بلد مگه: کردم یخال اون رو حرصمو تمام. تو

 نذاشتن؟

 هو؟ی یشد یوحش چرا ست؟ین خوب حالت: کرد نگاهم تعجب با

 .بگو کارتو: باشم اروم کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 نه؟ ای اخرش یایم. یملود کن روشن و من فیتکل_

  ام؟ینم بگم بار چند زنما؟یم حرف دارم زادیادم زبون به وا؟؟_

 !دوستمه تولد.... گفتم که بهت. بار هی نیهم فقط_

 و حرص رو از لحظه اون. افهیق تو رفته و نداده جوابمو رسا اومد ادمی لحظه هی

 گه؟؟ید یکنیم ولم حاال! امیم. خب یلیخ: گفتم و گرفتم رو میتصم نیتر غلط تیعصبان

 .باشم تنها خوامیم
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 .کنمیم جبران. بگذره خوش بهت دمیم قول. زمیعز باشه: گفت یشاد با

 ! رفت و گفت و نیا

 زندم بفهمه رسا کردم؟ من که بود یغلط چه نیا.... ختیر اشکام و دیترک بغضم

 و کنم کنسلش منم بزنه زنگ بهم رسا رفتن از قبل فردا تا اگه دادم قول خودم به! زارهینم

 ....نرم

 زنگ رسا بلکه بود میگوش به حواسم تمام و کردم سرگرم کتابام با خودمو اخرشب تا

 نشده؟؟ تنگ برام دلش یعنی ؟یچ ادین اگه! زنمیم سر بهت اخرشب گفت خودش. بزنه

 خوابمو لباس و زدم مسواک اومدنش از دیناام.... بود گذشته 12 از ساعت و رفت شهاب

 دلم دونستمیم فقط! چمه دونستمینم خودمم.... پتو ریز دمیخز هیگر و بغض با. دمیپوش

 ! ادیز یلیخ.... ادیز! شده تنگ براش

 !باالخره برد خوابم که کردم هیگر اونقد

 

 و بود شده خون ی کاسه چشمام.... کردم وحشت دمید نهیا تو خودمو افهیق که صب

 !بود کرده ورم صورتم

 هی حوصله یب و نبود یکس. اتاقم از رونیب زدم و زدم صورتم و دست به یاب یحال یب با

 ! اتاقم تو برگشتم و دمیمال بهش ریپن یکم و برداشتم تست نون

 تخت رو.... نداشتم رسا از یتماس چیه هنوزم. بودم دهیخواب ادیز و بود 10 ساعت

 اومد شهاب نکهیا واسه فقط ؟یلیدل چه به چرا؟ اخه. افتاد راه اشکام باز که نشستم

 تونستمیم مگه ای ادیب گفتم من مگه بودم؟ مقصر من مگه اتاقم؟ تو اومد و خونمون

 ....کنم رونشیب

 که بود 4 ساعت. نداشتم خوردنم غذا یاشتها و کردم سرگرم درس با خودمو عصر تا

 بله؟: دادم جواب سوم بار بعده. نبود کن ول اما نداشتم حوصلشو. زد زنگ شهاب

  ؟یدینم جواب چرا. زمیعز سالم_

 .داشتم کار_

 .دنبالت امیم گهید ساعت مین شو اماده .خب یلیخ_

 ست؟ین شب واسه یمهمون مگه االن؟_

 !بپوش گرم لباس! باغه هی تو. شده شروع االن از یول.... چرا_

 .یبا. یاوک_
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 کار نیا کردم؟یم کاریچ داشتم من ....بشم اماده شدم بلند بدم حال و کردم قطع ویگوش

 ! رابطمون و عشقم به انتیخ بود، انتیخ

 به و گرفت وجودمو سراسر حرص. نداشتم رسا از یتماس چیه که کردم نگاه میگوش به

 چقد کنم یحال رسا به دیبا اما انتظارمه در یبد عواقب دونستمیم. دادم ادامه دنیپوش لباس

 .بود بد کارش

 تنم پالتومم و دمیپوش ممیمشک میضخ ساپورت! یمشک ی دهیپوش لباس هی و ساده شیارا هی

 و غم اما بودم کرده شیارا نکهیا وجود با. کردم مرتب شالمو و سادمیوا نهیا جلو. کردم

 .دیباریم چهرم از یناراحت

 شهاب با من: نوشتم لرزون دست با! رسا با چتم ی صفحه تو رفتم و برداشتم مویگوش

 !یکرد رها خودم حال به منو که بود اشتباه یلیخ کارت! یمهمون رفتم

! رونیب زدم و نبردمش خودم با ترسم از. شمیارا زیم رو گذاشتم مویگوش و کردم سند

 اما دادم انجام رو ممکن کار نیتر احمقانه دمیفهم شدم شهاب نیماش سوار که یا لحظه

 . رفتمیم اخرش تا دیبا و نبود یبرگشت راه گهید

 پسره دختر مشت هی. نبود دور ادیز و بود اندرزگو یطرفا بزرگ باغ هی تو یمهمون

 .بود تنشون ازاد لباس هوا یسرد وجود با و هم تو بودن خورده ول کاریب

 .نکردم قبول خودم یول کنم عوض لباسمو گفت شهاب

.... اشنا ی چهره تا چند شیپ رفت حواسم اریاخت یب که مینشست یخال یزایم از یکی رو

 اوردنیم در شاخ داشتن باغ اون تو من دنید با خودشونم کنن؟یم کاریچ نجایا نایا! خدا ای

 !شهاب به یگاه کردنیم نگاه من به یگاه و

 

 ::::::::::::::رسا

 بود دستم تو که یقرمز رز گل دسته به. شدم ادهیپ و کردم پارک نگیپارک تو رو نیماش

 ! ببخشه منو دوارمیام و ادیم خوشش ازشون حتما یملود.... کردم نگاه

 ؟یچ.... شدم یملود امیپ متوجه که کنم چک تلگراممو اوردم در مویگوش اسانسور تو

 ؟؟یمهمون رفته خالش پسر با ن؟یا نوشته یچ

 فقط یملود: گفتم لب ریز و کردم نگاه بود شده مشت تیعصبان شدت از که دستم به

 !کنمیم چارتیب وگرنه. یباش کرده یشوخ دوارمیام
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. نشد یخبر زدم زنگ یچ هر.... شدم ادهیپ عجله با و ستادیا 16 ی طبقه اسانسور

 کن باز: در رو دمیکوب مشت با و وارید تو کردم پرت گلو دسته. دادینم جواب کهشمیگوش

 !بشم یعصب نزار. یملود

 .یمهمون رفته شهاب با. ستین خونه یملود_

 داشت و نییپا بود اومده اسانسور از تازه ماهیپر.... کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم

 . خونشون سمت ومدیم

 .رونیب ادیب بگو بهش. ستین یجالب هیشوخ اصال: گفتم حرص با

 .یبگرد یملود دنبال رو خونه کلیتونیم. نکن تعارف. تو ایب: تو رفت و کرد باز درو

 زیم رو شمیگوش! بود یخال.... اتاقش سراغ رفتم همه از اول و شدم وارد عجله با

 کرده کارو نیا یملود کنم باور خواستمینم. داره قتیحق شدم مطمئن گهید. بود ششیارا

 هی با ماهیپر که رونیب زدم اتاقش از! کنم داشونیپ دیبا حاال.... نداشت یا دهیفا گهید اما

 .ستین خونه گفتم بهت که من: سمتم اومد باز لباس

 ؟یکرد مجبورش خودت نکنه بره؟ یگذاشت چرا_

 .کنم اماده برات قهوه هی نیبش ایب حاال. بره که خواست خودش! بابا نه من؟: دیخند

 .بده ادرسشونو کجان؟: گفتم یعصب

 م؟یبزن حرف هم با کلمه دو تا ینیبش تیعصبان یجا به ستین بهتر. ستمین بلد منکه_

 نیا به یملود رفتن دارم حتم! مرگشه چه دونمیم که من.... کردیم میعصب داشت گهید

 !بزنه بهم رو رابطمون تا خودشه ی نقشه هم یمهمون

 اون ادرس گمیم. من اعصاب رو یریم کارات نیا با یدار ماهیپر: کردم نگاهش یعصب

 !بده بهم رو شده خراب

 ؟یبود نکرده صدا اسممو بود وقت چند یدونیم_

 اخه؟ چته تو کنمیم دق نجایا دارم من جونم؟ از یخوایم یچ یلعنت: زدم نعره

 ....هم تو و من ایب یخوشگذرون رفتن هم با دوتا اون که حاال گمیم فقط من_

 !شووووووو خفه فقط. شو خفه: دمیغر

 !رونیب زدم و گفتم نیا
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 بود نیا عاقالنش! نشونه هی یحت ای نمشیبب نکهیا دیام به دمیچرخیم ابونیخ تو هدف یب

 الیخیب شهیهم واسه و بخوابم رمیبگ! جهنم به.... درک به بگم و اتاقم تو بتمرگم برم

 .بشم یملود

 !بزنم مویزندگ دیق دیبا بشم الشیخیب نکهیا واسه.... تونستمینم.... شدینم اما

 .بگو فربد: دادم جواب. خورد زنگ میگوش

 ....رسا_

 ! بود خودش. بود یملود

 ؟یخودت ؟یملود: گفتم رتیح با

 .دنبالم ایب. کردم اشتباه من. ببر منو ایب_

 ؟ییکجا بگو فقط بچه؟ ییکجا تو: زدم داد

 فشار گاز یرو پامو و کردم قطع. بود گرفته شیگر گهید اخراش و گفتیم تند تند ادرسو

 ....دادم

 

 ::::::::::::::یملود

 !کردنیم نگاه بهم رتیح با و بودن کنارش فراز و عرفان و الدیم که کردم نگاه فربد به

 یب و ییتنها حس. شدم خوشحال لحظه هی اما یبدشانس ای بود میشانس خوش از دونمینم

 .بود خالم پسر مثال که شهاب کنار داشتم یپناه

 یملود: گفت من به رو داد جوابشو شهاب نکهیا از بعد. کرد سالم و سمتمون اومد فربد

 .رمیبگ وقتتو قهید چند تونمیم

 .حتما اره_

 ؟یشناسیم رو اقا نیا تو یملود کجا؟: گفت تعجب با شهاب که شدم بلند

 .گردمیبرم االن. دوستمه نامزد_

 .شدم جدا ازش فربد همراه و ندادم بهش زدن حرف فرصت گهید

 خبره؟ چه نجایا بگو یا اضافه هیتوج چیه یب: گفت تعجب با فربد میشد دور که خوب

 ؟یینجایا تو دونهیم رسا ه؟یک پسره نیا

 کاریچ یملود: گفت رتیح با. کردم فیتعر فربد واسه و کردم خالصه انویجر همه زود

 ....من یخدا یوا! یکرد نابود رو رسا ؟یکرد
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 یوقت دونهیم خدا. مونمیپش یچ مثل خودم. کنم جبران کن کمکم تو اما کردم اشتباه من_

 .شدم خوشحال چقد دمتید

 .ادیب تا یینجایا بگو بهش بزن زنگ. ریبگ: گفت و اورد در بشیج تو از شویگوش

 .فربد ترسمیم من_

 !نترس. وفتهینم یاتفاق چیه. دارم هواتو خودم من. بزن زنگ_

 !گرفتم رو رسا ی شماره و گرفتم شویگوش لرزونم دست با

 

 ::::::::::::::رسا

 بله؟؟ بله؟: کرد باز درو و اومد نگهبان باالخره تا زدم در اونقد

 !کنار برو_

 ؟یشد دعوت_

 بودم؟ نجایا بودم نشده دعوت: کردم نگاهش خشم با

 ....کنار زدمش و گفتم نویا

 هم تو همه و شدنیم ینفر 50_40. دمشونید  درختا نیب از باالخره رفتم راه که کمی

 یملود و بودن نشسته زایم از یکی رو عرفان همراه که دمید رو فربد دور از! دنیلولیم

 .بودن گهید زیم هی رو ازشون یکم ی فاصله با هم پسره اون و

 خودمو نتونستم گهید. زدیم حرف داشت مدام هم خالش پسر و بود نییپا سرش یملود

.... دیپر رنگش دنمید با که شد متوجهم یملود همه از اول سمتشون رفتم و کنم کنترل

 !اولشه تازه.... بپره دمیبا

 همزمان دوتاشون! من سمت برگشتن عرفان و فربد که گفت فربد به یزیچ هی برگشت

 ؟یدیرس زود رسا؟: سمتم اومدن و شدن بلند

 یلیخ یملود! باش اروم: گرفت بازومو عرفان که شدم رد ازشون و ندادم جوابشونو

 .دهیترس

 !حاال نه دیترسیم ازم دیبا ارهیدرب منو حرص خواستیم که موقع اون: دمیغر

 رو یملود دست یحرف چیه بدون دنیرس محض به و رونیب دمیکشدستش تو از بازومو

 !خونه میبر: کردم بلندش و گرفتم
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 اقا؟ کجا: گفت تعجب با وشد بلند شهاب که ادیب باهام خواست و کرد نگاهم دهیترس

 !یگرفت اشتباه. کن ول دستشو

 .بشه خراب بهداد تولد خواستمینم. نگم بهش یزیچ که کردمیم کنترل خودمو داشتم یلیخ

 .سراغت امیم یزود به یول کنمیم ولت امروز. شو خفه و نزن یادیز حرف: گفتم فقط

 ؟یهست طلبکارم یگرفت رلمو دست یاومد تو؟؟ یگیم یچ_

 . گهیم یالک بخدا! نه نه: گفت ترس با که کردم نگاه یملود به

 زندت نمتیبب برش و دور گهید بار هی! منه زن یملود: کردم نگاه شهاب به دوباره

 .زارمینم

 یخروج سمت رفتم یملود همراه که کردیم لیتحل هیتجز ذهنش تو داشت.... دیپر رنگش

 کجا. نمیبب کن صبر: اومد شهاب یصدا که برم خواستم  و کردم یخدافظ ها بچه از! باغ

 ازدواج خالم دختر دونمینم من یبگ یخوایم ؟؟یریم یدار نییپا یانداخت سرتو گاو مثل

 نه؟ ای کرده

 با! شد نیزم بر نقش که دهنش تو دمیکوب مشت هی و برگشت که رهیبگ بازومو خواست

 گهید یبمون زنده یخوایم اگه! احمق بده گوش بزرگترت حرف به: کردم نگاهش ریتحق

 .کردم کنترل خودمو یلیخ االنم و ارمیب وجود به یریدرگ هیبق جلو خوامینم. این دنبالم

 

 ول رو یملود دست گهید نباریا. سمتمون اومد و شد بلند که میکن حرکت میخواست دوباره

 بر نقش پا ی ضربه نیاول با یول کنه دفاع خودش از خواست. سمتش کردم حمله و کردم

 ....سمتمون دنیدو ها بچه که شد بلند یملود غیج. شد نیزم

 و داد یصدا.... زدمیم خوردیم تا! روش انداختم خودمو و کردم استفاده فرصت از

 !کردن بلندم زور به فربد و عرفان که بود شده بلند ادشیفر

 چارتیب وگرنه شهیم داتیپ یملود بر و دور بود اخرت بار: زدم ادیفر شهاب به رو

 نه؟؟؟ ای یدیشن. کنمیم

 .میبر ایب خدا رو تو: سمتم اومد هیگر با یملود که دنیکش عقب منو ها بچه

 کنارم زود میملود و شدم نیماش سوار.... رونیب زدم باغ از و کردم مرتب رهنمویپ

 !اوردم در پرواز به رو نیماش که نشست

 کردمیم کات باهاش دیبا لحظه همون.... میکردیم کات دیبا! اون نه گفتمیم یزیچ من نه

 کنم کاریچ یول. کردینم غلطا نیا از من با یلجباز واسه گهید تا! کرده کاریچ دیفهمیم تا

 ! بنده جونش به جونم.... عاشقشم که
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 شیگر هق هق که سمتش برگشتم. ستادیا حرکت از نیماش و کردم ترمز ابونیخ ی گوشه

 ....رسا: شد بلند

 در و یصورت هر در یخواستیم ینجوریا ؟؟یملود بود نیا! رسا و زهرمار: زدم داد

 ؟یباش وفادار بهم یطیشرا هر

 ؟یگیم ینجوریا که کردم انتیخ بهت من مگه یول: کرد نگاهم رتیح با

 کاریچ من دل با یدونیم. ستین و نبود انتیخ از کمتر یکرد که یکار ؟یچ پس_

 چقد رسا نیبب گنیم خودشون با االن ؟یکرد کاریچ دوستام جلو ابروم با یدونیم ؟یکرد

 !واقعا من تو خاک! ادینم بر بچه وجب مین ی عهده از که شده بدبخت

 به گفتم. افتاده یاتفاق چه که دادم حیتوض براشون من بخدا. رسا نزن حرف ینجوریا_

 .بود اجبار

 !کنن مجبورش توننینم یکار چییییه به هیبق نخواد خودش تا ادم! نزن مفت حرف_

 ما نیب یچ همه گهید! خونتون برمتیم. یکرد دمیناام واقعا: گفتم که کرد نگاهم شوکه

 !شده تموم

.... اصال بکش منو.... بزن کتکم. نکن کارو نیا کنمیم خواهش. رسا نه: شد دیشد شیگر

 !رینگ ازم خودتو خدا رو تو یول

 تا بود الزم براش هیتنب هی اما بزارم تنهاش خواستمینم.... برگردوندم رو ازش بغض با

 !بشه ادم

 

 :::::::::::::::یملود

 منو گهید و بود شده سنگ از دلش رسا! نداشت دهیفا التماسام و ها هیگر.... نداشت دهیفا

 چشم از خودمو شهیهم واسه و مونیزندگ به زدم گند گونه بچه اشتباه هی با. خواستینم

 ....انداختم رسا

 رو تو رسا: زدم زار و بغلش تو انداختم خودمو کرد پارک نگیپارک تو که نویماش

 .نکن باهام کارو نیا اما بکش منو! شهینم تکرار گهید بابام روح به.... خداااااا

. بده حق بهم. کنم باورت تونمینم گهید من. یملود نخور قسم: گفت اروم و کرد بغلم

 یداد قول. میهم با ما دونستیم گهید که مامان. ستین دستت هم حلقت یحت تو.... تو

 !یارین درش وقت چیه

 ....گند پشت گند.... شد تر دیشد میگر و کردم نگاه حلقم بدون انگشت به شوکه

 دادم؟؟؟ دستش از من گه؟ید خطه ته یعنی. شدینم باورم. شد ادهیپ و شد جدا ازم
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 شدیم باعث که یزیچ تنها! میشد اسانسور سوار هم با.... شدم ادهیپ و کردم پاک اشکامو

.... یزندگ به دمیام تنها. کنه شیمخف تونستینم رسا که بود یعشق برق سمیوا سرپا بتونم

 روز اون بشه سرد باهام هم چشماش یروز اگه. ارمیب بدستش بازم تونمیم نکهیا به

 !منه هیزندگ روز نیاخر

 بزار! یملود شو ادهیپ: گفت و گرفت ازم نگاهشو.... کردم نگاه بهش ستادیا که اسانسور

 !بشه تموم راحت

 اخرم ی لحظه یحت و برگردوند روشو. شدم ادهیپ و برداشتم عقب به قدم هی هیگر با

 .... نکرد نگاهم

 نیا: گفت تشر با مامان ورودم محض به. تو رفتم و کردم باز درو ممکن حال نیبدتر با

 یجلو ابروم ؟یریبگ تویوحش پسر دوس اون جلو یتونینم ؟یملود بود یزیابرور چه

 .مارستانیب بردن رو چارهیب شهاب.... رفته خواهرم

 رو شهاب ی غصه نیا دلمه تو ایدن غم االن خودم من.... کردم نگاهش تفاوت یب

 !خورهیم

 تو؟ چته شده؟یچ: شد شوکه صورتم دنید با

 .باشم تنها خوامیم. دینش مزاحمم اتاقم تو رمیم_

 ؟یکرد هیگر چرا مرگته؟ چه نمیب بگو_

. رمیبم خودم درد به دیبزار. باشم خودم حال تو دیبزار فقط: گفتم و شکست بغضم دوباره

 !نمیبب رو یکس خوامینم

 

 :::::::::::::رسا

: دادم جواب مویگوش و نشستم تخت رو حوله با.... اورد جا یکم حالمو گرم اب دوش هی

 !فربد بگو

 ؟یخوب_

 .اره_

 ؟یچ یملود_

 .ندارم ازش یخبر_

 از گونه بچه اشتباه هی بخاطر. دیستین کامل هم بدون و دیهم جفت شما. نذار تنهاش رسا_

 .نده دستش
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 !کنم ترکش تونمینم من. بشه هیتنب دیبا اما. ستین راه به رو حالم االن_

 به گمیم شمهیپ ممینس. ینباش تنها که نجایا ایب پاشو یخوایم اگه. مهیتصم نیبهتر. خوبه_

 .ادیب تا بهش بزنه زنگ یملود

 !گهید وقت هی شاهللیا. فعال میباش تنها دیبا دوتامون. داداش یمرس_

 بزرگا ادم مثل باش نداشته انتظار ازش. هیا مدرسه بچه هی اون. باش مواظبش. یاوک_

 . کنه رفتار

 !فعال. باتوعه حق_

 !فعال_

 و درست دیبا اما! بچست یلیخ یملود. گفتیم درست فربد.... دمیکش دراز تخت رو

 ....کنه تجربه رو من بدون یزندگ دیبا! بشه ادم تا بشه هیتنب یحساب

 

 :::::::::::::::یملود

 صبحونه برا که یا لقمه هی همون جز. مارستانیب بود رفته تازه مامان و بود اخرشب

.... نبود مهم برام یول بودم کرده ضعف یحساب و بودم نخورده یزیچ گهید بودم خورده

 .نبود مهم برام یا گهید زیچ چیه پس بودم داده دست از رو رسا من

 بودم متنفر برق و رعد از من.... دیباریم شدت به هم بارون و بود 12 به کینزد ساعت

 .دمیترسیم یحت و

 و ومدیم برق و رعد االن نیهم مثل که افتادم شیپ شب چند ادی و کردم کز تختم ی گوشه

 ....داشت هوامو که چقدم. نباشم تنها که شمیپ اومد رسا

 ترسم؟؟یم و تنهام من که ادشهی االن یعنی

 رسا فقط لحظه اون.... نبود مهم برام غرورم گهید! گرفتم شمارشو و برداشتم مویگوش

 .... خواستمیم رو

 بله؟: داد جواب بوق نیسوم با

 ....نبود مهم من یبرا اما بود سرد لحنش

 رسا؟: زدم صداش

 .بگو کارتو_

 .نزن حرف باهام ینجوریا_
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 !کن قطع و بزن حرفتو. دارم کار یملود_

 تحمل شویسرد تونمینم عمرم اخر تا من. ندارم شویسرد طاقت االنم یحت.... گرفت میگر

 !کنم

 !ترسمیم برق و رعد از ....تنهام من. شمیپ ایب: زدم لب

 ! نویا بفهم. میکرد کات ما یملود تو؟ کجاست حواست: زد پوزخند

 خواهش. بفهم. رمیمیم تو بدون ،ییتنها من. شمیپ ایب.... رممممیمیم تو بدون من رسا_

 ! کنمیم

 . امیم بعدن تونستم اگه. االن دارم کار_

 ؟یزنیم گولم یدار ستمین که بچه. یاینم_

 االن؟ کنم کاریچ یگیم خب_

 !امیم من یاین تو اگه_

 م؟یکن امتحان چطوره: دیخند

 !باش منتظرم. امیم من_

 هر بخاطرش حاضرم کنم ثابت بهش دیبا. رمینم من کرده فکر.... کردم قطع و گفتم نویا

 !بکنم یکار

 ....دمیپوش لباس و شدم بلند

 

 ::::::::::::::::رسا

 شرت یت هی و کردم عوض یطوس گرمکن هی با شلوارکمو شدم بلند و گذاشتم ویگوش

 ن؟ییپا یبر یخوایم. کردم اماده شامتو: تو اومد رها که کردم تنم هم رهیت سبز

 .بخورم شام یملود با خوامیم بزار شتریب. اره_

 .راحت التیخ. گذاشتم دوتاتون برا دونستمیم خودم_

  ا؟یهست یخوب شوهر خواهر: کردم نگاهش خنده با

 درو بره رها از قبل و اومد در صدا به در زنگ که بگه یزیچ خواست و شد باز ششین

 !رسا اقا دارن کارت در دم: اتاق تو اومد الود اخم ی افهیق با و کرد بازش مامان کنه باز

 ؟؟یملود: گفتم تعجب با
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 .اره_

 ....سرتق ی دختره. شدینم باورم

 

 :::::::::::::::یملود

.... طیشرا نیا تو اونم و بود بارم نیاول. زدم زنگ و ستادمیا واحدشون در جلو مصصم

  ؟؟یچ کردیم پولم هی سکه رسا اگه

 سالم عیسر.... برد ماتش من دنید با و کرد باز درو مامانش که بودم فکرا نیهم تو

 ! داد جوابمو و کردم

 هست؟ رسا: گفتم اروم

 .اره_

 .دارم کارش در؟ دم ادیب نیبگ شهیم_

 !مامانش داره یابهت چه.... تو رفت و داد تکون سر غرور با

 رفت ادمی که بود شده گریج اونقد.... در دم اومد محشر یخونگ پیت هی با رسا چند بعده

 !اومدم یچ واسه

 باال؟ یایب بود واجب: کرد نگاهم اخم با

 !شمیپ ایب. ترسمیم ییتنها من: اومدم خودم به

 .خب یلیخ_

 بغلم جلو اومد و رسا به داد رو قابلمه من دنید با و اومد دست به قابلمه رها لحظه همون

 !تو میبر ایب. زمیعز سالم: کرد

 .داشتم کار رسا با. شمینم مزاحمتون. جون رها سالم: دمشیبوس و کردم بغلش متقابال

 .ریبخ شب فعال! شمینم مزاحم من پس: گفت طنتیش با و شد جدا ازم

 !ریبخ شب: دمیخند

 !میبر: بست و در رونویب اومد همش تو یاخما همون با رسا رفت که رها

 دستت؟ هیچ نیا_

 .نخوردم شام_
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. میبخور هم با گفتیم کاش.... بودم نخورده شام منم. اسانسور سمت رفت و گفت نویا

 !هم با میشد سوار و دمیدو سرش پشت جوجه مثل

 کارت ؟یملود: زد صدام که کنم عوض لباس تا خوابم اتاق سمت رفتم و میشد خونه وارد

 .بشقاب تو بکش رو غذا نیا ایب شد تموم

 ریز داره که شدمیم متوجه. سالن تو برگشتم و اوردم در لباسامو زود و گفتم یچشم

 یباق و بشقاب. اشپزخونه تو رفتم و اورمین خودم یرو به اما کنهیم نگاهم یچشم

 زدیم چشمک بهم داشت هم یحساب یا چهیماه با پلو یسبز و زیم رو گذاشتم ظرفارو

 هم با که بکشه ادیز گفتم رها به. اریب ظرف خودتم برا: اومد که دمیکش براش رو

 . میبخور

 .بدم دست از فرصتو نیا تونستمینم اما نداشتم اشتها.... شد اب دلم تو قند

 شروع اشتها با و کرد من به نگاه هی! هم یرو به رو مینشست و دمیکش کمی خودمم برا

 !هیعال کنهیم درست مامانم که ییها چهیماه.... بخور: خوردن غذا به کرد

 !نکنه درد دستش. خوبه یلیخ اره: گفتم و دهنم گذاشتم هیتک هی

 

 ::::::::::::::رسا

 شتریب زایچ نیا و نخورده یچیه حاال تا صب از دونستمیم. داشتم نظرش ریز دقت با

 ....کردیم میعصب

 و بشونمش پاهام رو تونستمیم کاش! خوردیم کم و کردیم یباز غذاش با داشت همش

 !یلعنت غرور نیا به لعنت. دهنش بزارم غذا خودم

 با و بخوره رو بود دهیکش خودش برا که ذره هی همون کردم مجبورش بود یبدبخت هر با

 که شدم ووهی یباز یتماشا مشغول و کردم روشن رو یو یت. مینشست سالن تو میرفت هم

.... شدمیم تیاذ داشتم یحساب و بود باز یلیخ لباسش یلعنت. نشست ازم فاصله با و اومد

 ؟یندار امتحان فردا تو مگه ؟ینشست من شیپ یاومد چرا: سمتش برگشتم

 !خوندم رو همه بخدا: داد تکون مثبت عالمت به سرشو

 !بشه تموم برق و رعد و ببره خوابت تا مونمیم نجایا منم. بخواب برو پس خب یلیخ_

 ؟یریم بعدش_

 بشه؟ یچ که بمونم. معلومه خب_

 رسا؟؟: زد صدام بغض با
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 نیا یکن تالش یخوایم چرا ؟یزنیم صدام یجور نیا چرا: باشه سرد لحنم کردم یسع

 بشه؟ درست دوباره رابطه

 ....دارم دوست چون_

 میناراحت تمام.... کنم بغلش خواستم! نییپا خورد سر گونش از اشک قطره هی و گفت نویا

 من.... دارم دوست شتریب من بگم و کنم بغلش خواستمیم! رفت نیب از جمله نیهم با ازش

 چند و ارمیب طاقت دیبا. بشه هیتنب دیبا یملود! اشتباهه دونستمیم اما! رمیمیم تو بدون

 ....بدم ادامه رفتارم نیهم به یروز

 شهاب با که یا لحظه اون! یملود رهید یلیخ: گفتم و برگردوندم رو ازش توانم تمام با

 .یکردیم فکر من به دیبا یمهمون یرفتیم یداشت

 باهام لیدل یب تو و بودم نکرده یکار چیه من.... ینداد جوابمو تو: کرد نگاهم هیگر با

 !یکرد قهر

 رمیبم روز هی من اگه ؟یزدیم دم ازش که یعشق همه اون بود نیا. گناه از بدتر عذر_

 ت؟یابد عشق بود نیا ؟؟یکنیم کارو نیهم بازم تو

 .رسا نزن حرفارو نیا راحت نقدیا! نکنه خدا: کرد نگاهم شوکه

 !بخواب برو. وقته رید: گفتم و برگردوندم رو ازش.... رفت ضعف براش دلم

 .شمیپ ایب هم تو_

 رو دادم لم منم و بست درو. اتاقش سمت رفت و شد بلند خودش که کردم نگاهش زیت

 لذت هم از و ششیپ برم االن دینبا چرا ؟یچ همه شد یجور نیا چرا.... یلعنت.... مبل

 م؟؟یببر

 دیباریم شدت به بارون.... گذشت ساعت دو یکی تا نشستم جام سر بود یکندن جون هر با

 .بزارم تنهاش ومدینم دلم و

 .بود برده خوابش و بود کرده بغل بالشو. تو رفتم و کردم باز اروم اتاقشو در

 .... من یکوچولو

 هم باشه دمید تو کمتر زشیانگ هوس تن هم تا باال دمیکش لحافشو و نشستم تختش ی لبه

 !نشه سردش

 روشن گاریس هی و بستم درو. اتاقش بالکن تو رفتم شدم بلند و دمیبوس موهاشو یرو اروم

 یب خود از تنش عطر بدم اجازه دینبا. داشتم ازین بهش اما بود سرد یلیخ هوا.... کردم

 و رعد هی با که کردم خفه گاریس دود با خودمو یحساب و موندم یساعت ربع! کنه خودم

 ....دیپر خواب از یملود بزرگ برق
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 یزیچ! باش اروم. سسسسیه: نشستم تختش ی لبه. تو رفتم و کردم له پا ریز گارمویس

 .کوچولو ستین

  ا؟ینزار تنهام. رسا ترسمیم من: بغلم انداخت خودشو

 !یملود نباش نگران! تو شیپ. نجامیا من_

 !ببره خوابم تا کن بغلم! خدا رو تو. بخواب شمیپ_

. نمیس به دیچسپ و بازوم رو گذاشتم سرشو.... کردم بغلش و دمیکش دراز کنارش اجبار به

 بغلم تو کیکوچ ی بچه هی مثل. برد خوابش کم کم و شد اروم هقش هق لحظه چند بعده

 .... برد خوابش

! بجنگم سرکشم لیم با صب تا دیبا حاال و بود رفته نیب از کردنم کنترل واسه تالشم تمام

 نیا تو یملود و من نکنم فکر نیا به و بخوابم.... بخوابم کردم یسع و بستم چشمامو

 ....برده خوابش بغلم تو یسکس خواب لباس نیا با اونم و مییتنها خونه

****** 

 

 و زدم صورتم و دست به یاب هی و شدم بلند. شدم داریب یگوش االرم با بود 6 ساعت

 .مدرسه یبر دیبا شو داریب ؟یملود: اتاق تو برگشتم

 .ادیم خوابم من: زد یغلت

 . یرونیب شده اماده و دهیپوش لباس گهید ربع هی تا! شو بلند گمیم بهت: گفتم یخشن لحن با

 !چشم: نشست تخت رو و شد بلند دهیترس

 یعال ختهیر بهم یحساب یموها و خوابالو یچشما اون با. نخندم که گرفتم خودمو جلو

 راست هی و رونیب رفتم اتاقش از عیسر نشم تیاذ نیا از شتریب نکهیا واسه.... بود شده

 !اشپزخونه رفتم

 فرم لباس با که کنم شروع خواستمیم. دمیچ زویم و کردم درست خوشمزه یمروین هی

 !ییبو چه. اوممم: اومد مدرسه

 !مروهاتین هست خوشگلم چه: نشست روم به رو و اومد

 ا؟یبخور دیبا کامل صبحونتو. دارم عجله بخور_

 .چشم_
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 ::::::::::::::یملود

 بودم اومده کوتاه گهید منم! دادینم امامویپ و تلفنا جواب گهید رسا و بود گذشته روز 4

 نیهم با امتحانامو بودم مجبور و داشتم رو ممکن حالت نیبدتر.... بودم داغون اما

 !بدم ادامه تیوضع

 غصه داشت من یپا به پا هم چارهیب مینس.... خوردن غصه و کردن هیگر بود شده کارم

 تنها ذاشتینم و موندیم شمیپ ومدیم ونیدرم شب هی. داشت هوامو یکل و خوردیم

 ....بمونم

. شده تموم یچ همه شدینم باورم! دمشیدینم دورم از یحت و نداشتم رسا از یخبر چیه

 ! برگرده بودم منتظر دائم و بکنم فکرم موضوع نیا به تونستمینم یحت

 شب ادیب مینس بود قرار.... کنه درست شام کردمیم کمک مامان به داشتم و بود عصر

 !میبخون درس هم با فردا امتحان واسه و بمونه شمیپ

 

 ::::::::::::::رسا

 حرکت فربد و میکرد کیعل سالم. شد سوار و اومد تا نایا مینس کوچه تو میرفت فربد با

 اما چطوره حالش بپرسم ازش داشتم دوس. یملود شیپ بره خوادیم دونستمیم..... کرد

 بچه نیا یکن تموم یخواینم رسا: اومد حرف به خودش نکهیا تا دادینم اجازه غرورم

 و؟یباز

 اومده؟؟ عقل سر قتیرف_

 !یاریدرم شورشو یدار که ییتو نیا و شده مونیپش کارش از وقته یلیخ یملود_

 !کنم کاریچ دونمینم اما شده تنگ براش دلم یلیخ: گفتم اروم

 !مغرور دو هر.... عاشق دو هر: خنده با فربد

 !یچ همه به بزنه گند فراز تا بزار یخال دونویم اونقد: گفت حرص با مینس

 شده؟ داشیپ کجا از فراز ؟یچ: سمتش برگشتم شوکه

 بگو: کرد نگاه مینس به تعجب با من مثل و کرد پارک ابونیخ ی گوشه نویماش فربد

 !گهید

 یدر و یملود راه سر ادیم مدرسه از بعد روزه دو. نیقهر هم با شما دونهیم: گفت ممینس

 ییتنها که خودش! شهیم تیاذ داره یلیخ اما دهینم جوابشم یحت یملود. گهیم یور

 کم یمحل یب با که هست پرو اونقد فرازم و رسهینم بهش زورش. کنه دکش تونهینم

 .ارهین
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 !کنمیم ادمت.... زاده حروم ی پسره.... خوردیم خونمو خون

 هان؟ نگفت؟ بهم چرا یملود: گفتم خشم با

 .....هم دهیترس یریدرگ از هم. طفلک دهیترس_

 ؟؟یچ هم_

 ینجوریا رسا اگه گفتیم! نداره ربط بهت یبگ ای. یبد جوابشو سرد تو دیشا نکهیا هم_

 !رمیمیم بده جوابمو

 کردم کاریچ نیبب! من به لعنت: یصندل به دادم هیتک.... شدمیم منفجر درون از داشتم

 !باهاش

 که هنوزم. یاریم فشار خودت به یدار. رسا باش اروم: شونم رو گذاشت دستشو فربد

 ! نشده رید

 ازم نقدیا اونم و سمتش بره فراز مثل طلب فرصت اشغال هی تا گذاشتم تنها عشقمو_

 !خورهیم بهم خودم از داره حالم! بگه بهم نکرده جرعت که ترسهیم

 !شهیم درست یچ همه. باش اروم االن. رسا یکنیم یخور خود یدار_

 !فراز ی خونه سمت برو بعدش یرسوند که موینس: گفتم و بستم چشمامو

 ....کرد حرکت و نگفت یزیچ

 

 ::::::::::::::یملود

 .... اتاق تو میرفت مامان با یپرس احوال بعده و دیرس مینس که بود 7 ساعت

 هوی رسا اگه کن فک ؟یملود هیا افهیق و ختیر چه نیا: نشوند تخت رو و گرفت دستمو

 !چارهیب کنهیم فرار که نهیبب ینجوریا رو تو و بزنه در ادیب

 یچیه گهید بده دست از زشویانگ که ادم بود؟ کجا رسا! ها خوشه دلت: دمیخند رمق یب

 !ستین مهم براش

 !بود دلتنگت یلیخ. من دمشید االن نیهم. گمشو_

 ن؟یزد حرف هم با! بخدا بگو ؟یییچ_

 !فراز شیپ برن خواستنیم بعدش و رسوندن منو. بود فربد با. بابا اره_

 فراز؟: کردم کپ

 !گفتم بهشون ویچ همه من_
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 !نگو فربدم به نگفتم مگه ؟یکرد کارو نیا چرا چرا؟_

  ؟یکن تحمل مزاحتماشو یخواستیم یک تا. یملود نباش احمق_

 داد؟ نشون یواکنش چه گفت؟ یچ رسا_

 زنگ بهت خودش تا یباش داشته تحمل دیبا.... گمینم یزیچ گهید من: شد باز ششین

 !بزنه

 !بزنه زنگ من به اگه عمرا اون! گهید نشو لوس. میییینس_

. نیاحمق و مغرور دوتون هر. بود شده تنگ برات دلش نقدیا بخدا. باش منتظر. زنهیم_

 !گرفتیم شیات داشت دیفهم فرازو موضوع یوقت

 ....بودم شاد دلم ته از روز چند بعده و کردنیم اب دلم تو قند

 عجله با! خورد زنگ مینس یگوش که میخوردیم شام میداشت و بود گذشته 9 از ساعت

 خودتو گمیم یزیچ هی یملود: من سمت اومد ینگران با لحظه چند بعده و جواب رفت

 باشه؟. کن کنترل

  شده؟یچ: کردم نگاهش تعجب با

 .مارستانیب میبر دیبا_

 ....رسا: کردم کپ

 !ششیپ یبر که بگم بهت گفت فربد. بخدا ستین شیزیچ_

 خودم بخور شامتو نیبش: گفت مامان که شدم بلند جام از.... شد ریسراز اشکام ناخوداگاه

 !رسونمتونیم

 !ششیپ برم دیبا االن نیهم من: سمتش برگشتم

 ینم بند اشکام.... نییپا میرفت و میشد اماده زود یلیخ! شد بلند و داد تکون سر اخم با

 .نداشت دهیفا کنن ارومم کردنیم یسع چقدم هر و اومد

 نیخواینم: گفت مامان که میشد خارج نگیپارک از. میکرد حرکت و میشد نیماش سوار

 ن؟یبود نکرده کات شما مگه افتاده؟ یاتفاق چه نیبگ

 یچ یبرا رسا و شدهیچ دونستمینم هنوز خودمم من بود؟ حرفا نیا وقت چه االن

 !مارستانهیب

 !خورده چاقو یریدرگ تو: گفت اروم مینس

 خورده؟؟ چاقو: سمتش برگشتم شوکه
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 ::::::::::::::رسا

 مراقب دیبا فقط. شد تموم هاتون هیبخ! نیا از نمیا: گفت و شد بلند جاش از پرستار

 !داد حیتوض براتون که دکتر! نیباش

 تا 15_10! کردم نگاه زخمم یجا به که کردیم مرخصش داشت و کرد تشکر ازش فربد

 یسالح چیه بدون من.... نامرد فراز.... بود نشده کم هنوز دردش و بود خورده هیبخ

 با وگرنه دیکش رونیب دستم از لششو تن فربد که فیح.... چاقو با اون یول سراغش رفتم

 !کشتمشیم یزخم یپهلو نیهم

 کرد؟یم کاریچ نجایا! کردم کپ.... شد اتاق وارد یملود که بودم فکرا نیهم تو

 سمت برگشتم.... شد خارج اتاق از و انداخت باال یا شونه که کردم نگاه فربد به اخم با

! ایخدا بودم دلتنگش چقد! من یکوچولو فنچ.... کردیم نگاهم هیگر با داشت هنوز! یملود

 اوردم؟ دوتامون سر که بود ییبال چه نیا

 !کردم باز روش به دستامو که شد کینزد بهم دلهره و ترس با

 بلند هقش هق و بغلم تو انداخت خودشو.... طرفم به دیکش پر یمعطل یب دید که دستامو

 !شد

 هیگر! سسسییییه! دلم جون  : گردنش تو بردم سرمو و کردم لهش بغلم تو ادیز یدلتنگ از

 .زمیعز نکن

! بچه زدم هیبخ تازه: دمیخند که کرد نگاهم ترس با. شد بلند اهم که خورد تکون بغلم تو

 !ینکن پارشون بپا

 من! منه ریتقص همش: شد تر دیشد شیگر پهلوم دنید با و زد باال رهنمویپ گفتم که نویا

 !افتاد ینم اتفاق نیا و ردمیمیم کاش. کنمیم درست دردسر تو واسه یه احمق

 مگه! یمن ناموس.... یمن زن تو ه؟یچ پرتا و چرت نیا. گهید بسه: هم تو رفت اخمام

 !نمیبش ساکت من و بشه مزاحمت یکی کنم تحمل تونمیم

 !تمومه یچ همه یگفت ؟یخواینم منو گهید یگفت تو یول: کرد نگاهم زده بهت

 باشه تو بدون بتونه رسا که یروز: بهش چسپوندم خودمو و کردم حلقه دورش دستمو

 حرفم رو پس یمن مال ابد تا گفتم بار هی. سرت تو بکن نویا! مرگشه روزه روز اون

 خودمم حال چند هر یبش تیاذ شدم باعث روز چند نیا اگه ببخش! یمن مال تو و هستم

 !یبش هیتنب کمی ازهین کردمیم حس اما. بود بد یلیخ
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 قول. شدمیم هیتنب دیبا و کردم یبد یلیخ کار من! توعه با حق: گفت داد تکون سر تند تند

 !ینزار تنها منو گهید بده قول هم تو و نشه تکرار گهید دمیم

 .قول: دمشیبوس لبخند با

 ....بود شده تنگ برات یلیخ دلم: گفت اروم. نشست لباش رو یفیظر لبخند هیگر ونیم

 !منم: زدم لب

 ....بهش شدم رهیخ.... بهم شد رهیخ

 شاخ که یدلتنگ! نشست هم رو لبامون و شد بسته چشمامون کم کم و سمتش شدم خم اروم

 بود یا تشنه هیشب درست االنم حال و دادمیم جون اتمیح اب از دور داشتم. نداشت دم و

 که شد تر دیشد بوسمون لحظه چند بعده! بود من مثل حالش میملود.... دهیرس اب به که

 ....دادیم دمونیشد ازین از نشون

 هوی که مانتوش سمت رفت دستم! گرفتم لباش از یزیر گاز منم و موهام تو برد دستشو

 منو! اومدن که بودن مینس و فربد بندش پشت.... تو اومدن رها و بابا مامان و شد باز در

 خودش میبود توش که یتیوضع اما میبود شده جدا هم از در شدن باز همون با یملود و

 !بود یچ همه انگریب

 بابا مامان! نییپا انداخت سرشو زده خجالت یملود که خنده ریز زدن رها و مینس و فربد

 ....گرفتن رو خندشون جلو زور به بود معلوم که هم
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 ینیافر حماسه دارن االن کردن یاشت تازه دوتا نیا گفتم من بابا: گفت طنتیش با فربد

 ! کننیم

 با.... ستادیا تختم کنار و شد بلند خجالت از یملود که دیکوب بازوش به مشت با مینس

 ن؟یبپرس منو حال نیاومد: کردم نگاه بابا و مامان به تعجب

 یخوب تو! بده مرگم خدا یوا: سمتم اومد عجله با باشه افتاده ادشی تازه انگار که مامان

 پسرم؟

 .خوبم. مامان خوبم: دمیخند

  جون؟ پسر خودت با یکرد کاریچ: گفت و ستادیا تختم کنار بابا

 .ستین ینگران یجا. هیسطح زخم هی_

 .خورده هیبخ تا 14: گفت عیسر فربد

 یبیعج جور هی مامان. شد بلند یملود ی هیگر صدا دوباره که رفتم غره چشم بهش

 برا که تا 14. زمیعز نباش نگران: گفت و کرد بغلش محبت با هم رها و کردیم نگاهش

 .ستین یزیچ رسا

 یحساب و کنم لوس براش خودمو فردا از قراره من. ادهیز هم یلیخ اتفاقا: گفتم خنده با

 !کنه یپرستار ازم

 ! یملود خوده یحت.... خنده ریز زدن همه

 برات خودم یباش داشته میکار هر. کنارتم همش خودم: بهم زد زل و شد جدا رها از

 .دمیم انجام

 چند دومادم نمیبب اوردم شانس یحساب که عروس از: گفت بابا که کردم نگاهش لبخند با

 حالجه؟ مرده

 ....داد تذکر بهمون و تو اومد پرستار که بود شده هامون خنده نیب رها اعتراض

 

 ::::::::::::::یملود

 یچ هر. خونه میاومد فربد نیماش با ییتا چهار و شد مرخص خودش اصرار به رسا

 اما دهینم اجازه هم مامان دونستمیم. نکردم قبول خونشون برم شب که کرد اصرار رسا

 . اصال نبودم راحت خودمم

 .... کردینم نگاهم خصمانه قبال مثل گهید و بود کرده ریتغ یلیخ مامانش رفتار



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 192 

 بغلش از امشبم نکهیا. باشم کنارش روز تمام و ششیپ برم امتحانم بعده فردا شد قرار

 اروم یکم مونهیم ششیپ شب گفت فربد یوقت یول دادیم بهم یبد یلیخ حس محرومم

 !کنه بدتر حالمو که بود داده هم دست به دست همه.... یدلتنگ و ترس ،ینگران! شدم

 

 از و داشت فتیش شب مامان! خونه میاومد و میشد جدا هم از یسخت به اسانسور تو

 ....خودشون مارستانیب رفت راه همون

 ست؟ین فیح: مبل رو کرد پرت و اورد در مانتوشو مینس

 ؟یچ: کردم نگاهش تعجب با

  م؟یباش دور هم از ما و باشه مکان نجایا امشب_

 نا؟؟یا و خوامینم و ترسمیم یگفتیم ینبود تو ا؟یشد ادب یب: گرفت خندم

 !وقتا نیهم واسه گذاشتن و کردم غلط.... حاال گفتم یزیچ هی من_

 !رسهیم یینوا و نون هی به داره باالخره. فربد خوشبحال: گفتم و میشد اتاق وارد هم با

 !دیشد گرفته کرمم. ازارم و تیاذ ی مرحله تو هنوز: شد باز ششین

 .نکن تشیاذ. مینس داره گناه_

 نکنم فک و داره سابقه یکل باشه یچ هر رسا ؟یرفت شیپ مرحله کدوم تا خودت تو_

 !رهیبگ خودشو جلو بتونه

 ناراحت: نشست کنارم و اومد عجله با.... نشستم تخت رو و کردم نگاه مینس به زده بهت

 ....بخدا نداشتم یمنظور ؟یملود یشد

 .ستین یزیچ! نه نه_

  هو؟ی شد چت پس_

 رابطه من با سکس به عادتش و ازین بخاطر فقط رسا نکنه کنمیم فکر خودم با همش_

 ! داره

  ن؟یداشت کامل ی رابطه: کرد نگاهم زده بهت

 ! اهوم_

 !شهینم باورم. زمیعز یوا: دیخند و اومد در بهت از صورتش کم کم

 داره؟ زمیعز گهید نیا. هم تو گمشو: گرفت خندم
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 تو سکس امروزه و یا رابطه تو عشقت با االن تو! بگم کیتبر بهت دیبا. معلومه خب_

 ! نیهم ی وونهید که ها شما به برسه چه هیمعمول یلیخ یعاد یها رابطه

 ....هنوز چرا خودت هینجوریا اگه_

 و دونهیم نویا فربدم خوده! دارم سکس یایفوب ییجورا هی من: گفت و حرفم وسط دیپر

 .هیعیطب خودمون سال و سن تو گهیم خودش فربد البته! میکن مراجعه دکتر به قراره

 رابطه به مجبور رو رسا یلجباز با چیه نداشتم که ترس من! گرفت خندم اریاخت یب

 .... کردم

 گرفت؟ خندت که یکنیم فک یچ به: پهلوم به دیکوبمینس

 مونیپش باش مطمئن. بدبخت فربد اون واسه اریدرب ادا کم هم تو حاال. بابا یچیه_

 !یشینم

 

 گفت که دمیپرس رو رسا حال ازش! مدرسه رسوندمون و دنبالمون اومد فربد زود صب

 ! شهینم داریب ظهرم تا و بود خواب شده قیتزر بهش یقو مسکن شبید چون و خوبه

 و خونه و بود اومده تازه مامان. خونه برگشتم تنها و شد تموم امتحانم 11 ساعت

 .نمونم ادیز گفت فقط. رسا شیپ باال رمیم گفتم بهش. بخوابه خواستیم

 روشن نیج شلوار با یگلبه کیتون هی. دمیکش اتو موهامو و گرفتم دوش ساعته ربع

 ! ادیدرب یروح یب از صورتم که زدم یصورت رژ هی فقط شیارا واسه. دمیپوش

 یا هیثان چند و شدم اسانسور سوار. رونیب زدم دست به یگوش و سرم انداختم شالمو

 ....دمیرس

 و سر که تو میرفت هم با. کرد استقبال ازم یمیصم و گرم یلیخ و کرد باز برام درو رها

 ....شدم مزاحم من ن؟یدار مهمون: کردم نگاه رها به. کرد جلب نظرمو سالن از صدا

 رسا به اومدن و جوونن همشون! هستن نایا عمم و عمو و خاله یها بچه. زمیعز نه_

 ! بزنن سر

 !سالنه تو هم رسا_

 .اوردن کردن بلند زور به طلفکو. اره_

 که جوون پسر و دختر تا 12_10! ما سمت برگشتن همه که شدم سالن وارد رها همراه

 و کردم سالم زده خجالت. بودم دهید رسا یبابا مامان ازدواج سالگرد شب رو شترشونیب

 !کوچولو فنچ طرف نیا ایب: سمتش برگشتم رسا یصدا با که دادن جوابمو همه. جلو رفتم
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. کردیم نگاهم لبخند با داشت و بود دهیکش دراز کاناپه یرو نهیشوم کنار سالن چپ سمت

 !تیامن و ارامش حس از شد پر وجودم دنشید با

 پاهاش رو کرد وادارم که نمیبش کنارش خواستم. سمتش دمیکش پر و زدم یلبخند متقابال

 سمت دمیکش و کمرم رو گذاشت دستشو که ادین فشار پهلوش به شدم جا به جا یکم. نمیبش

 ! میشونیپ رو گذاشت لباشو ارامش با که کردم نگاهش تعجب با.... خودش

 هوا یب! بود ارامش قیتزر مثل.... هوا رفت شد دود مینگران و استرس کل بوسه نیهم با

 طیشرا بخاطر و اومدم خودم به لحظه چند بعده.... شد شل دستام و شد بسته چشمام

 رسا! نییپا انداختم سرمو که کردیم نگاهم داشت لبخند با! عقب دمیکش خودمو اطرافمون

 ! دادیم ارامش بهم هم بهش فکر.... دیبوس منو ادم همه نیا جلو

 !خودشون حالت به برگردن همه. شد تموم لمیف گهید خب: گفت خنده با رها

 پسره هی. شد شروع صداها و سر و اومدن خودشون به همه انگار رها حرف نیا با

 ا؟یکردینم کارا نیا از قبلنا: گفت رسا به خطاب

 !کنم یوونگید براش که بودم نکرده دایپ عشقمو قبلنا: گفت و دیخند یالیخیب با رسا
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 یکم جو و شدن الیخیب هیبق شکر رو خدا! شده سرخ خجالت از صورتم کردمیم حس

 هات گونه یجور نیا بود وقت یلیخ: گرفت دستش تو لرزونمو دست رسا.... شد اروم

 !بود ننداخته گل

 صب تا شبا ینکرد فکر ؟یبزار تنهام اومد دلت چطور: گفتم اریاخت یب.... کردم نگاهش

 !رمیمیم نبودت جهنم تو و اغوشت از دور

! دمینکش زجر تو از کمتر منم. یملود ارین ادمی: خورد گره هم تو وحشتناکش یاخما

 !امیب کنار خودم با تونستمینم و بودم دلتنگت

 .یدینبخش منو هنوز معلومه_

 بودم دور ازت. بودم افتاده در خودم با. دمیبخش: گرفت محکم دستمو که بشم بلند خواستم

 یکار. یا گهید وقت هر از شتریب. ارومم یشمیپ که االن یول! بودم شده سردرگم و

 ! روز چند نیا بشه فراموشت کنمیم

 چند شهینم باورم! یملود کنهیم وونمید چشمات: گفت که شدم رهیخ جذابش صورت به

 .اوردم دووم گرمت نگاه بدون روز

 !یبد دستشون از نذار پس: زدم لبخند اریاخت یب

  ؟یشد پرو تو باز_

 !هست که نهیهم: دمیخند

 .اتاقم میریم و کنمیم جور بهونه هی ناهار از بعد: گفت و داد فشار تر دستمو

 شویمعن خوب که یینگاها اون از! سوزندیم وجودمو اعماق تا و بود داغ نگاهش

 !بودم شده محروم ازشون بود هفته هی و دمیفهمیم

 !ستین خوب اصال برات دیشد تحرک گفته دکتر: گفتم طنتیش با سمتش شدم خم

 گمیم که دکترم من اگه: کرد زمزمه گوشم تو یداغ لحن با و خودش سمت دمیکش شتریب

 !دهیمف من یبرا یزیچ هر از شتریب سکس

 بعده که یعطش نیا و دوتامون حال نیا با.... شدم دور ازش و کردم جمع روموین تمام

 !نبود صالح به اصال جمع تو یکینزد همه نیا میداشت روز چند

 .بزنم نایا رها به یسر هی برم من: گفتم و شدم بلند جلب بدون

 !اشپزخونه سمت رفتم و گرفتم فاصله ازش بگه یزیچ نکهیا از قبل
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 کنم فکر که هم خانمه هی. زدنیم حرف داشتن و بودن نشسته زیم سر مامانش و رها

 !کردیم یاشپز داشت بود خدمتکارشون

 !خانوم فرنوش سالم: کردم سالم مامانش به یدسپاچگ با

 !تو ایب. سالم: کردم نگاهم یعاد یلیخ

 ده؟یپر رنگت ؟یملود شده یزیچ: گفت رها که رفتم جلو یقدم چند

 ن؟یندار ازین یزیچ یکمک نمیبب امیب گفتم! ستین یزیچ نه.... امم_

 

 !نیبش شمونیپ ایب! زمیعز نه: گفت و شد تر مهربون مامانش نگاه

 کنار و کردم تشکر احترام با اما مامانشون رفتار نیا از میبود کرده تعجب رها هم من هم

 .نشستم رها

 خوبه؟ رسا با رابطت: گفت و دینوش بود جلوش که ییچا از یکم خانم فرنوش

 !راهه به رو زیچ همه بله_

 اون اخه داشتم شک رسا یحرفا به و نبودم دلخوش رابطه نیا به اول از من تشیواقع_

 دادم حق بهش ییجورا هی دمتید یوقت اما. نبود حرفا نیا و یعاشق و عشق اهل اصال

 با دونمیم! ارزشه با و ابینا یلیخ که یدار یتیمعصوم چشمات یتو تو! بشه عاشقت

 .یکرد خودت ریاس منو پسر چشمات نیهم

 دمیفهم مدت نیا تو. یباش رسا کنار شهیهم خوامیم ازت: گفت که کردم نگاهش تعجب با

 !نکن ترکش وقت چیه. بسته دل بهت واقعا مغرورم پسر که

 !رمیمیم من نباشه روز هی. شمینم جدا ازش وقت چیه و وونشمید همونقد منم: گفتم اروم

 خودتو یملود! شهیم خوشحال یلیخ بفهمه رسا: گفت زده ذوق رها که زد یمهربون لبخند

 !یخواستگار میایم ایزود نیهم به که کن اماده

 ها بچه شیپ برو پاشو یزبون نیریش جا به: گفت خانم فرنوش که کردم نگاهش خنده با

 !ببر براش رو رسا سوپ! نباشن تنها

 !برمیم براش من: شدم بلند عجله با

 تا چند با! دمیکش بود گاز رو که یقارچ و مرغ سوپ براش لبالب و برداشتم بشقاب هی

 !رونیب زدم اشپزخونه از و کردم نشیزاید یجعفر و حونیر

 و بود نشسته رسا کینزد بود اومده پسرا از یکی و بودن زدن حرف مشغول ها بچه

 !خواستیم رو رسا نظر و زدیم حرف نیماش هی دیخر درمورد باهاش داشت
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 !بخدا مردمیم یگشنگ از داشتم: سمتم برگشت رسا که نشستم میقبل یجا سر

 دما؟یرس دادت به: سمتش بردم سوپ قاشق هی خنده با

 !اوممم: دهنش تو گذاشت  قاشقو لذت با و دیخند

 !برم دیبا من نکهیا مثل: گفت خنده با بود نشسته کنارش که پسره

 !گهید میزنیم حرف میدار کجا؟. بابا نیبش: گفت رسا که گرفتم گاز لبمو

 ریس زایچ نیا با خودش ی گفته به و دادم رسا خورد به رو سوپ ی همه صحبتاشون نیب

 شکم و تر شق کله اما شدیم یراض سوپ با دیبا فعال چند هر. بود ناهار منتظر و شدینم

 !بود حرفا نیا از تر پرست

 

 ی بهونه به رسا بعدش و میخورد هم با رو بودن دهید تدارک که یا خوشمزه ناهار

 !اتاقش رهیم گفت و کرد یخواه معذرت ها بچه از یخستگ

: گفت من به رو طنتیش با رسا و نکردن یمخالفت کردنیم درک تشویوضع که اونام

 زم؟یعز یکنیم کمکم

 !حتما: رمیبگ خندمو جلو کردم یسع

 بکنم؟ تشن غول یتو به تونمیم یکمک چه فمینح تن نیا با من بگه ستین یکی اخه

 حبس وارید خودشو نیب منو و بست درو ورودمون محض به و اتاقش میرفت هم با

 بدون که بودم دلتنگش اونقد! کرد شکار لبامو و نداد بهم زدنم حرف فرصت.... کردم

 چطور! بودم دور ازش وقت همه نیا شدینم باورم.... کردم یهمراه باهاش یمخالفت چیه

 موندم؟؟ زنده چطور تونستم؟

 کم داشتم و بود شد شل پاهام.... دیمکیم ولع با و گرفتیم دندون به انهیوحش لبامو رسا

 ....زد خشکمون هردومون و شد باز در که کمیتون ریز رفت دستش! اوردمیم

 اما بود بهش پشتش رسا. کردیم نگاهمون داشت زده بهت ما از بدتر که چارهیب یرها

 العاده فوق لحن با رسا که بدم نشون دیبا یالعمل عکس چه دونستمینم.... دمشیدیم من

 ....زود! گهید بگو کارتو: گفت یعصب و خشک

 انگار اما. هست شهیهم یملود. یکن استراحت بگم بهت گفت مامان: گفت عیسر رهام

 !نداره دهیفا گهید

 !دیخند بود شده یعصب یحساب که رسام یحت! گرفت خندم.... زد میج و گفت نویا
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 ::::::::::::::::رسا

 ؟یشینم ادم تو: گفت تعجب با که یملود سمت رفتم دوباره و کردم قفل تو از درو

 شمیم لمست الیخیب االن من یکرد فکر اگه دوما! الیخیب پس میرفت لو گهید که ما اوال_

 ! سوزمیم دارم شیات تو هفتس هی.... ندارمت هفتس هی! جون بچه یخوند کور

  کنم؟ باور: زد یجذاب لبخند

 با که کنمیم یکار االن. خودته لیم: نیزم رو کردم پرت و اوردم در تنم از شرتمو یت

 !یکن باور وجود تمام

 ....الیخیب پس. رسا کردم باور من: گرفت نمیس عضالت از گرسنشو نگاه

  ؟یمخالف چرا! یملود زنهیم داد تویدلتنگ چشمات: دمیکش گونش یرو اروم دستمو

 !توام نگران فقط من. ستمین مخالف من.... من: نییپا انداخت سرشو

 یزیچ کیکوچ زخم نیا اما! دادمیم حق بهش.... پهلوم هیچیپ باند به شد رهیخ و گفت نویا

 !کنه منعم سکس از که نبود

 

 .خوبم من! یملود نباش نگران: روش رفتم و تخت رو دادم هلش

 .داره ضرر برات تحرک_

 !داره ضرر برام تو از یدور فقط االن: کردم زمزمه و گردنش تو بردم سرمو

 و دنیمک به کردم شروع یشتریب ولع با.... شد بلند اهش که دمیکش گردنش رگ رو لبامو

 دیشد هاش ناله و موهامو تو برد فرو دستشو بود شده میتسل کامل که یملود. گرفتن گاز

 بهش رو اجازه نیا من یعنی.... نبود ممکن اما رهیبگ خودشو جلو خواستیم! شد تر

 که نبودم یادم وگرنه بره رونیب ازش راحت نقدیا صداها که نبود یجور اتاقم! دادمینم

 !میشرع زن  .... زنم! بشنوه زنمو بردن لذت یصدا یکس بزارم

 نییپا کردم پرت رشویز لباس و اوردم در تنش از کشویتون. نبود ممکن کنترلم گهید

 مشغولشون باشم داشته خودم رو یکنترل نکهیا بدون و گرفتم مشتم تو نشویس.... تخت

 !شدم

 یکم! کردمیم تمومش نجایهم بود بهتر و رفتیم باال یادیز داشت گهید یملود یصدا

 ....من جان! رسا هیکاف: دوخت بهت خمارشو یچشما که گرفتم فاصله ازش

 !ارمیم سرت ییبال بد خودمون ی خونه بعد ی دفعه! دمیم فیتخف بهت نبارویا_

 .ارمیم سرت بال نه منم اونجا: دیخند
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 !فنچم دهیم دستت کار تیطونیش_

 زده بهت! نییپا کردم پرت و اوردم در شلوارشو حرکت هی با که اورد در زبون برام

 ....روش شدم خم که کرد نگاهم

*** 

 

 که دیپوش لباس صدا و سر یب! نییپا رفت و شد بلند رو از یملود که بودم داریب و خواب

 کجا؟: گفتم

 !دارم امتحان فردا پس! رسا شده کیتار هوا: سمتم برگشتم

 ؟یکرد کاریچ رو امروز امتحان بپرسم نشد فرصت اصال.... اوه_

 !کن استراحت فقط االن. بزن زنگ بهم یشد داریب: دیخند

 !دارم دوست_

 !شتریب یلیخ.... شتریب من: دیبوس گونمو شد خم

 ! بغلم تو! تختم رو.... نجاستیا تو یجا! ینر شدیم کاش: گرفتم دستشو

 !یبش خسته ازم خودت که باشم شتیپ نقدیا بعدن: موهام تو دیکش دست طنتیش با

 تو؟ یگفت چرت باز: هم تو رفت اخمام

 !یبا یبا! برم من تا بخواب حاالم! کردمممم یشوخ_

 لذت هم ها لحظه نیا از دیبا پس! دارمش کامل که ادیم روز هی.... کردم نگاه رفتنش به

 ....ایدلتنگ و ایدور نیا از! ببرم

 

 ::::::::::::::::یملود

 دیکش هاشو هیبخ روز چند بعده رسا! بود اروم یچ همه و گذشتنیم هم سر پشت ها روز

 به اون بر عالوه و ستین مهم براش گفتیم خودش اما بود مشخص جاشون نکهیا با و

 !شنیم کمتر یزود

 .داشتم شک بهش من اما یخوب خبر نکهیا با و بود شده گور و گم کل به شهاب

 .رهیبگ تخصصشو زود کردیم تالش یحساب که رسام و کردم تموم یخوب به امتحاناتمو
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 نیا اول از که یزیچ! میگشتیبرم یعاد روال به میداشت تازه و بود شده اروم مونیزندگ

 هم با و میکرد تحمل مشکالتو تمام بود که طور هر رسا و من یول نداشت وجود رابطه

 !مشونیبود گذاشته سر پشت

 ادیب شب رسا که کردمیم اماده شام داشتم و بودم کرده کنسل دوستام با قرارمو

 نشون شهیهم که رسام و دارم ذوق واسش من باز بشه تکرار که چقدم هر.... شمونیپ

 ....داره یتازگ براش دهیم

 میتنظ رو فر یدما و ساعت. مینبود تنها و خونه ومدیم 9 ساعت تا اما بود مطبش مامان

 و دمیپوش ستش شلوارک با یاسی ی تنه مین. کنم عوض لباس اتاقم تو رفتم و کردم

 صدا به در زنگ که بزنم رژ خواستم! صورتم تو ختمیر یچتر شهیهم مثل که موهامم

 .... اومد در

 و ندادم کردن سالم مهلت بهش. کردم باز رسا یبرا درو و رونیب زدم اتاق از عجله با

 !تو امیب بزار. طووووونیش: کرد بغلم محکم و دیخند. بغلش تو انداختم خودمو

 !دینباش خسته. دکتر یاقا سالم: شدم جدا ازش و دمیبوس چونشو

 از مویخستگ یحساب دیبا تو خستم یلیخ! دکتر یاقا خانم   سالم: تو اومد و دیبوس گونمو

 .یکن رونیب تنم

 !چشممممم: گفتم و گرفتم ازش امویخوراک لونینا

 ست؟ین مامانت: گفت و بست درو

 !ومدهین هنوز_

 .یعال چه_

 به چسپوند لباشو و چسپوندم وارید به بده زدن حرف فرصت بهم نکهیا بدون و گفت نویا

 .لبام

 !گرفتیم گاز هم پشت دنیمک نیح در و شد تر یجر که کردم شیهمراه دل و جون با

 االن مامانم: گفتم زدنم نفس نفس وسط و شدم جدا ازش که دیکش لختم شکم یرو دستشو

 !رسا رسهیم

 .شمیم وونهید نکنم لمست االن اگه. کنمیم تمومش زود_

  ؟یشینم ریس چرا تو_

 !کوچولو کن رونیب سرت از رو بشم ریس ازت روز هی نکهیا فکر: دیخند

 ....منم: بستم لذت با چشمامو



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 201 

 !اتاقم سمت بردم و کردم بلندم دستاش یرو نباریا و لبام جون به افتاد دوباره

 

 ::::::::::::::رسا

 مامانم: دیخند زیر! اومد خونه در شدن باز یصدا که خورد تکون بغلم تو حال یب یملود

 !اومد

 !ختمیریم نقشه دوم دور واسه داشتم. فیح: دمشیبوس طنتیش با

 .کشمیم غیج یبزن بهم دست بخدا: کرد نگاهم زده بهت

 کوچولو؟ یداشت دوس که تو چرا؟_

 یوحش سکس تو یلیخ. بخدا کنهیم درد عضالتم همه. رسا یکرد کبود بدنمو تمام_

 !یهست

 ریتقص همش: گرفتم باسنش از یشگونین که بپوشه لباس خواست و نییپا دیپر تخت از

 ! یکنیم خود یب خود از منو که خودته

 رسااا؟: سمتم برگشت و شد دور ازم عیسر

 !ریبگ فاصله و کن تنت یحساب و درست لباس هی. یملود ریبگ فاصله ازم: دمیخند

 زود.... نداشتم خودم رو یکنترل چیه کنارش. بپوشم لباس تا کردم بهش پشت و گفتم نویا

 هم تو.... اوه: رونیب اوما اتاقش از همزمان هم ماهیپر که سالن تو رفتم ازش تر

 ؟یینجایا

 ؟یخوب. سالم: کردم متمرکز صورتش رو نگاهمو

 یادیز لباسش.... مبل رو داد لم و سالن تو رفت من از تر زود و داد تکون سر برام

 یول دارم کنترل خوب یلیخ رفتارم و نگاهم رو من! نداشتم یخوب حس و بود راحت

 !داره یخاص منظور هی کاراش تمام با کردمیم حس

 !نباش عیضا نقدیا: نشست لباش رو یپوزخند که نشستم ازش یادیز نسبتا ی فاصله با

 .نشدم متوجه: راه اون به زدم خودمو

 یخوشگذرون اهل خودم مثل هم تو. ستین تو ذات تو بودن پر تک. نکن تیاذ خودتو_

 !نکن تلف خودتو وقت پوچ یعاشق و عشق هی با پس. یهست

 خراب دخترتو یزندگ یدار یول. یکن سست منو یتونینم: کردم نگاهش انزجار با

 !شکنهیم. فهیظر یلیخ. بفهمه یملود نزار! یکنیم
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 احساسشو و کنهیم حروم عمرشو فقط تو با بودن. خوامیم دخترمو صالح و ریخ من_

 مونهیم یملود. یشیم خسته ازش زود ای رید و یستین یزندگ مرد تو چون. کنهیم نابود

 !خورده شکست احساس هی و

 !یستین تو فکرشم به که یاونقدر بگم تونمیم فقط_

 !یشیم فیح یدار.... یجذاب یادیز: گفت هم رو انداخت پاهاشو یدلبر با

 نیا. ندم بروز یزیچ کردم یسع و شدم ساکت یملود اومدن با که بدم جوابشو خواستم

 !هیواقع طانیش هی زن

 

 رو سرمه تو که یفکر خواستمیم و بود نمونده سال انیپا به گهید و بود ماه اسفند اواسط

 !نه ای شهیم دونمینم و کنم یعمل

 بود اومده خوشش یملود از مامان. ستین راحت اصال المیخ ماهیپر دیجد یرفتارا نیا با

 یملود زودتر بود ارزوم! کردم مخالفت که یخواستگار میبر داشتن اصرار بابا با و

 ....بدم فرصت بهش دیبا و نداره یامادگ فعال دونستمیم اما بشه خونم یعروس

 بعدن ندارم دوس اصال. نداره یا دهیفا چیه نده تیرضا دل ته از ماهیپر تا یطرف از

 !کنه درست مونیزندگ یبرا یمشکل

 مامان. کردمیم ترجمه رها یبرا رو نیالت متن هی داشتم و میبود نشسته بابا کنار سالن تو

  ؟یزد حرف یملود با رسا: گفت و شد ملحق بهمون وهیم ظرف با

 !االن به نه یبود صد در صد مخالف که موقع اون به نه: کردم نگاهش خنده با

 نایا تییدا اومدن از قبل خوامیم حاالم. هیبق مثل هیکی نمیا کردمیم فکر: دیخند خودشم

 .نیبش نامزد

 ان؟یب خوانیم: کردم نگاهش تعجب با

 .بمونن خوانیم! انیم دیع. اره_

 .شد تموم .ایب: دادم بهش رو رها دفتر کالفه

 .داداش یمرس_

 که عموش گهیم خودشم و بچست یلیخ یملود: گفتم مامان به رو و دادم تکون سر براش

 و میدار حلقه که مام! شیخواستگار ادیب یکس یحت ها حاال حاال دهینم اجازه شهیاصل میق

 !ادیب شیپ یمشکل نکنم فکر پس. میهم با دوننیم هم همه
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 دو. باشه کرده فراموش رو رسا تا دیبا هم( مییدا دختر)اسمنی. رساست با حق: گفت بابا

 !گذشته سال

 !بشه رسا الیخیب عمرا شناسمیم من که یاسمنی اون: گفت خنده با رها

 .فعال! نییپا رمیم من. راحت التونیخ. وفتهیب یاتفاق زارمینم: گفتم و شدم بلند اخم با

 با حاال و بود من اعصاب رو شهیهم اسمنی. رونیب زدم خونه از و دادن جوابمو همه

 ....قوز باال قوز بشه ادیب نمیا حاال ندارم یبدبخت کم خودم. ختمیر بهم کال اسمش اومدن

 ....من یکوچولو فنچ! کنهیم ارومم تنش لمس و یملود دنید فقط االن

 به یعاد حالت صورتم کردم یسع و دادم نظم یکم ختمیر بهم یموها به اسانسور تو

 ! داغونه اعصابم چقد که بفهمه یملود نزارم و رهیبگ خودش

 منه؟؟؟ با که هیچ بچه اون گناه

 

 و اینگران تمام.... بغلم دیپر در شد باز با شهیهم مثل و نذاشت معطلم در پشت ادیز

 ! تو میرفت و گرفتمش بغلم تو و رفت نیب از لمسش با میناراحت

 !انتظار همه نیا از مردم: گفت طنتیش با و شد جدا ازم

 .ادیب مردش تا نهیشیم خونه تو زن! گهید بود نیهم رسم میقد از: دمیخند

 کنه؟ کاریچ و ادیب مردش_

 اگه عمرا تو داشتن با که یکی من.... کنه چپش ی لقمه هی: گفتم و کردم بلندش دستام رو

 !یمن عمر ی شهیش.... یمن جون! بشم ریپ

 سمت کشوندم و گرفت دستمو. نیزم گذاشتمش سالن تو که کرد وورجه ورجه اونقد

 .نمیبش سالن تو خوامیم من فنچ؟ کجا: شدم مانعش که اتاقش

 ....اتاقم میبر دارم دوس رسا؟: کرد نگاهم اخم با

 . کنم کنترل خودمو تونمینم من اونجا میبر اگه یدونیم! وروجک_

 !یکن کنترل خودتو خوامینم منم_

 وجودم؟ از کهیت هی یشد یدونیم: گرفتم دستم تو چونشو و شدم کینزد بهش

 .یمن وجود ی همه تو: چشمام تو شد رهیخ

 نیا.... طرفه دو کشش نیا.... خواستن همه نیا.... شد بسته چشماش که سمتش شدم خم

 ....رمیمیم مطمئنم! رمیمیم نشه من مال یملود یروز اگه.... ناب احساس
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 شد بلند اهش که زشیبرانگ هوس گردن رو گذاشتم سمویخ یلبا اما ببوسم لباشو بود اماده

 ! شد شل زانوهاش و

 اما بزنم حرف باهات خواستمیم. رمیبگ اروم یزارینم! بچه ک یزارینم: کردم بغلش

 !یکن ناله رمیز فقط دمیم حیترج االن

 ؟یچطور متفاوت سکس هی با: سالن وسط ی کاناپه رو گذاشتمش که دیخند

 !دمیجد یها تجربه عاشق.... اومممم_

 ! معرکت تن نیا و تو فقط. توام عاشق من: گفتم و گردنش تو بردم سرمو

 اما باشم اروم امشب خواستمیم.... شد بلند دوباره اهش که دمیکش زبون گوششو ی الله

 !کبودشه تن تاوانش و کرد داریب رو یوحش یرسا بازم! نذاشت یملود بازم

 

: دمیکش کمرش رو دستمو.... بود شده ولو بغلم میملود و بودم داده لم کاناپه یرو برهنه

 !ینکرد وونمید دوباره تت کن تنت یزیچ هی پاشو! طونیش پاشو

 شده کوفته تنم ی همه. بخدا کشمیم غیج یبزن بهم دست: نییپا خورد قل و دیخند زیر

 !بخدا

 !رمیتقص یب من: کردم نگاه خمارش یچشما به

 رفتمیم دیبا و دمیپوش لباس کردم، استفاده فرصت از. دیپوش لباس عیسر و دیخند

 ! شدیم گرسنمون سکس از بعد که بود دوتامون عادت! کنم اماده یزیچ هی تا اشپزخونه

 من! هیکاف شلوار همون: دشیکش دستم از و گرفتش یملود که بپوشم شرتمو یت خواستم

 !عضالتتم نیا عاشق

 !دمیکش بازوهام و نمیس یرو دستشو طنتیش با و گفت نویا

 کمی بزار. دهیم دستم کار داره اتیطونیش. کوچولو برم قربونت: کردم بغلش طاقت یب

 .بدم فرصت بهت

  رساااااا؟: کرد نگاهم زده بهت

.... شمیم وسوسه یجد یجد من یول طنتهیش قصدت فقط تو: دمیبوس موهاشو و دمیخند

 !نگذشته سکسمون نیاخر از هم قهید 10 که حاال یحت

 هی تو که رهیم ادمی یه. کنم تیرعا شتریب کنمیم یسع من! چشم چشم: گرفت فاصله ازم

 !یمعمول ی بچه پسر هی نه یکامل و پخته مرد
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 ارمیب یزیچ هی من تا نیبش سالن تو برو گوش حرف ی بچه هی مثل حاال خب: دمیخند

 !میبخور

 .چشم بازم_

 جلب توجهمو که یزیچ نیاول! خچالی سر رفتم راست هی و اشپزخونه رفتم منم و نشست

 .بود ایالزان پر مهین ظرف کرد

 کنم؟ گرم یخوریم ایالزان: سالن سمت برگشتم

 !هیعال. اهووووم_

 تا دو با و دمیچ ظرف هی تو رو همه! کردم میتنظ رو دما و ماکروفر تو گذاشتم رو ظرف

 شده؟ گرسنت: نشستم کنارش و سالن تو رفتم چنگال

 !یلیخ اره. اوووم_

 ؟یبگ من به یزیچ هی یخواستیم یاومد یوقت: گفت که میکرد شروع هم با

 .رفت ادمی یکرد یطونیش بس از. اره_

 !بگو. نشده رید که حاالم خب: دیخند

 سفر؟ میبر هم با یدار دوس_

 ؟یک با ؟یک سفر؟ ؟یچ: کرد نگاهم زده بهت

 د؟یع یبرا! ییدوتا! تو و من_

 تو؟ و من فقط ؟ییییچ_

 !شبه نصف. نکن غیج غیج نقدیا. کوچولو اره_

 ؟یبزار سرم به سر یدار نکنه رسا؟ یگیم راست من جون_

 یباش موافق اگه. سفر میبر هم با تو و من دیع یبرا دارم دوس! میجد کامال. زمیعز نه_

 .بزنم حرف مامان با خوامیم

  بهترررر؟ نیا از یچ! ارزومه من باشم؟ موافق_

 با قراره که شو اماده برو پس: دادم فشارش خودم به و چرخوندم دورش دستمو خنده با

 !سفر یبر شوهرت
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 مطب رفتمیم قبلش دیبا اما داشتم کالس! مدرسه رسوندم رو یملود که بود ظهر سر

 کار باهام خودشم گفت و کرد استقبال اونم و بودم کرده هماهنگ باهاش شبید. ماهیپر

 !یملود بخاطر.... برم بودم مجبور اما نداشتم یخوب حس! داره

 .داشتم کار دکتر خانم با. سالم: یمنش سمت رفتم و شدم مطب وارد

  ن؟یدار یقبل وقت_

 !هستم ازادمهر. ریخ_

 که بودن گفته دکتر خانم. نیاومد خوش. ازادمهر یاقا بله.... اوه: کردم نگاهم دقت با

 !تو دییبفرما شما اومدن که یبعد ماریب. دینیبش دییبفرما. دارن ژهیو مهمون هی امروز

 .ممنون_

 . بره شیپ یخوب به یچ همه دوارمیام! موندم منتظر و نشستم

 استقبال ازم یگرم به. تو رفتم و رونیب اومد مارشیب باالخره تا شدم معطل یا قهید چند

 !نیبش. یینجایا که خوشحالم یلیخ: نمیبش کرد دعوتم و کرد

 .نیدار لطف. ممنون: نشستم روش به رو

 سال دو با. کردم نگاه اتاقش ونیدکوراس به. داد سفارس قهوه و گرفت تماس یمنش با

 تر بایز اگه البته بود نکرده یریتغ هم ماهیپر خوده یحت! بود نکرده یریتغ چیه شیپ

 !مینکن حساب ریتغ رو شدنش

 ؟یکنیم فکر گذشته به یدار: گفت اروم

 . کنم تلف گذشته به کردن فکر با وقتمو ستمین یادم: کردم نگاه بهش

 ! رفت و اورد برامون قهوه تا دو شیمنش که برگردوند رو ازم پوزخند با

 ؟یداشت کارم: گفت و دینوش قهوش از یکم

 !یداشت کار من با هم تو ظاهرا. بزنم حرف باهات یموضوع مورد در خواستمیم. اره_

 !بگو اول تو_

 .مسافرت میبر هم با خوامیم. باشه کنارم یملود دیع یبرا یبد اجازه خواستم_

  ؟یزد حرف خودشم با_

 .بود موافق. اره_

 یکردیم ییهوا رو بچه اون دینبا تو! کنهیم موافقت که معلومه. نبود نیا من منظور_

 !یکن مشورت من با نکهیا از قبل
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 ؟یمخالف یعنی نیا_

 !داره تو به یبستگ_

 که جا هر ییدوتا و یباش خوش یملود با دیع کل یتونیم: گفت که کردم نگاهش یسوال

 !نیبر نیخواست

 ؟یخوایم یچ عوضش در_

 !خودتو_

 ؟یچ: زد خشکم

 ....رو تو خوده! یهان خوامیم خودتو: دیخند ناز با

 وهیش اصال یکن امتحان منو یخوایم اگه. ماهیپر کن تمومش: بهش انداختم نفرتمو پر نگاه

 . ستین یخوب ی

 !یشیم تر جذاب یشیم یعصب_

 .شو خفه: دمیغر

 زده یملود از یزود به که دونمیم من. یکن گوش حرفم به نفعته به! باش یخوب پسر_

 هیملود عاشق شهاب! یبد انجام کارو نیا تر عیسر که بهتر چه پس. نیشیم جدا و یشیم

 من نوبت بعدش بشن یاوک هم با اونا بزار. بهش بسپرم دخترومو که مطمئنم ازش من و

 !یشد خسته جانیه یب ی رابطه هی و بودن پر تک از دونمیم که من. توعه و

 شدمیم بلند لحظه همون نبود ندشیا و یملود بخاطر اگه و خوردیم بهم ازش داشت حالم

 که بدم فرصت یملود به خواستمیم: گفتم و کردم کنترل خودمو یسخت به! رفتمیم و

 خودمو یسع تمام بعد به حاال از یول. بکشم شیپ ازدواجو حرف بعد و بشه بزرگ

 .بدم لیتشک رو ازدواجمون مراسم و کنم درست ویچ همه ندهیا ماه چند تو کهکنمیم

 دم؟یم اجازه یاسون نیهم به یکرد فکر. یخوند کور! هه ازدواج؟: زد پوزخند

 !ستین یازین شما هیکتب ی اجازه به پس. شهیقانون میق یملود یعمو_

  ؟یچ یکن برقرار رابطه من با یداشت یسع تو بگم عموش به من اگه_

 ....شووووو خفه. شو خفه: زدم داد و رفتم در کوره از

 انتخاب هی البته. یبکش رونیب یملود یزندگ از پاتو و یبد گوش من حرف به بهتره_

 !یباش ما یدو هر با همزمان یتونیم! یدار هم گهید
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 که دیفهم خودشم کنم فکر و نکنم حمله بهش که اوردمیم فشار خودم به داشتم یلیخ

. نکنم انتیخ یملود به اما رمیبم حاضرم: دمیغر شدم دیکل یدندونا نیب از. بست دهنشو

 ! کنه جدا من از رو یملود تونهینم یا گهید کس چیه نه تو نه

 برم هاشون خانواده و همکارام با دیع یبرا قراره من: داد هیتک شیصندل به یالیخیب با

 ازش بار نیاخر یبرا یتونیم. بشه همراه باهامون نداره دوس یملود دونمیم و هیترک

. دیکنیم کات هم با بعدش یول باشه کنارت دیع التیتعط تمام تونهیم یملود. یببر لذت

 !یباش داشته رابطه دخترم با روم جلو دمینم اجازه هم ای یباش من مال دیبا ای تو

 مادر رو تو و کرد یزندگ تو کنار عمر هی که من هیملود چارهیب. یطانیش خوده تو_

 مجبور گهید تا برمشیم خونه اون از! کنهیم یزندگ داره یک با دونهینم. کرد خطاب

 !کرده پهن دام نامزدش یبرا مادرش نفهمه تا! بمونه جهنم اون تو نباشه

 ای یبریم لذت هم یملود از کنارش در و یمونیم من با ای. یبکن یتونینم یکار چیه_

 یبرا اصال که بشم متوسل ییها روش به شمیم مجبور وگرنه. یزنیم دشویق شهیهم یبرا

 !ستین خوب یملود ی هیروح

 

 !میبچرخ تا بچرخ: چشماش تو شدم رهیخ و شدم بلند

 تو که بشه متنفر ازت چنان یملود کنم یکار تونمیم. ازادمهر دکتر رینگ کم دست منو_

 دعوا با نه نیبش جدا هم از صدا و سر یب و اروم یلیخ بهتره پس! نکنه هم نگاه روت

 !نفرت و مرافه

 یپا تو خار اما رمیبم بودم حاضرم من و ادیبرم ازش یچ همه.... گهیم راست دونستمیم

 ! نره یملود

 !دیستین یسطح دیکنیم فکر که هم اونقدرا عشقمون: کردم نگاهش تفاوت یب

 تو سردرگم و هدف یب.... رونیب زدم بمونم جوابش منتطر نکهیا بدون و گفتم نویا

 دختر یملود دمیفهم که یروز. کردمیم فکر نامعلومم ی ندهیا به و دمیچرخیم ابونایخ

 ! دادیم نشون خودشو داشت االن و بود دلم تو ینگران نیا ماستیپر

 رنیبگ ازم رو یملود بود؟ من دست مگه اما. اولشه تازه نیا.... اوردمیم کم دینبا

 من بدون تونهیم مگه اره؟یم طاقت مگه ؟یچ بچه اون. جهنم به خودم اصال.... رمیمیم

 اره؟یب دووم

 ! منه با تشیمسول.... منه زن االن اون

 لحظه اما بسوزم نبودش جهنم تو حاضرم و کنم انتیخ که ستمین یادم. شناسمیم خودمو

 ....نکنم انتیخ بهش یا
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 حرف و دیتهد تا دو با ؟یباخت یزود نیهم به رسا؟ شده مرگت چه تو اومدم، خودم به

 اگه وگرنه. بکوبه محکم خشویم خواستیم حرفاش با زن اون ؟یدیترس ؟یداد وا مفت

 یابرو کنه هم سر دروغ ای بگه یمیقد و دهیپوس ی رابطه هی ی درباره یزیچ بخواد

 !نداره یترس زایچ نیا از که اون یول.... رهیم خودش

 من اما بشن لیتعط بود زود یلیخ هنوز! یملود ی مدرسه سمت رفتم یعصب و کالفه

 !نداره یا دهیفا امروز هم رفتن دانشگاه گهید.... نیهم. باشم کینزد بهش خوامیم فقط

 

 :::::::::::::::یملود

 نیاخر نیماش کرد جلب توجهمو که یزیچ نیاول که رونیب میزد مدرسه در از مینس با

 .بمونم منتظر ستمین الزم. اومده: شد باز شمین. بود رسا ستمیس

 سرش کار یکل. مثال زبانهیم امشب. برسه زود نکنم فک که فربد: گفت و کرد یپوف

 !ختهیر

 .چوندمیپیم رو مدرسه امروز بودم تو یجا اگه من_

 .ستمین لیذل شوهر تو مثل که من. هم تو گمشو_

 هم با ما خونه یایب بود قرار که تو. یبمون فربد منتظر خوادینم حاالم. دارم خبر اره_

 .میریم رسا با دوتامون االن. یمهمون میبر

 .شمینم مزاحم بابا نه_

 شوهرمو چشاشون با دخترا نیا تا میش سوار میبر ایب زود ؟یزد مفت حرف باز_

 .نخوردن

 سالم خواستم. میشد رسا نیماش سوار ها بچه نیب ذره ریز. شد همراه باهام و دیخند مینس

 نقدیا نه و مینس یجلو نه اما بود یعاد درسته. دمیبوس و کرد بغلم یبیعج جور هی که کنم

 !یطوالن

 

 !دینباش خسته. زدلمیعز سالم: شد جدا ازم و داد تیرضا باالخره

 !خب دیکن حساب ادم منم .سالم: کرد سالم خودش مینس که گرفت خندم

 !دیببخش. نشدم متوجه بخدا. سالم: عقب برگشت تعجب با رسا

 !شدم مزاحمتون دیببخش. بخوام معذرت دیبا من: دیخند زده خجالت مینس
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 فربد اخه! یایب ما با کنه صدات بگم یملود به االن خواستمیم اتفاقا: گفت خنده با رسا

 !بود شلوغ یلیخ سرش خودش. برسونمت یملود با بود کرده سفارش

 .یکرد لطف! ممنون_

 ی سوژه یکاف قدر به. گهید کن حرکت هم تو رسا. یکنیم تعارفم چه گمشو: وسط دمیپر

 !شما یانقالب حرکت نیا با میشد ها بچه

 فسقل بود شده تنگ برات دلم چقد یبدون اگه: میکرد حرکت و کرد روشن نویماش خنده با

 !نجامیا مین و 3 ساعت از. خانم

 درووووغ؟_

 !کمکش نرفتم اخه. کشهیم منو که دینگ فربد به البته. گمیم یجد! بخدا نه_

 بشه اماده باال رهیم گفت رسا! هم ی کله سر تو میزد خونه تا و خنده ریز میزد مینس منو

 .میباش اماده هم ما 7 ساعت تا و

 !انایک و فراز حضور بدون البته! ینفر چند و ساده یدورهم هی.... نبود یانچنان یمهمون

****** 

 

 شناختمینم پا از سر. مسافرت برم باهاش کرده یراض رو مامان رسا و بود دیع یکاینزد

 !نیفرورد دوم واسه کردمیم یشمار لحظه که بودم زده ذوق نقدیا و

 ....ییدوتا! رسا و من... .شمال میبر دیع دوم روز و میباش تهران لیتحو سال بود قرار

 نامیا رسا یخانوادگ یالیو به و بود رامسر که شیمادر پدربزرگ خونه رفتنیم خانوادش

 و شدن فوت شیپ سال یلیخ شیپدر مادربزرگ و پدربزرگ گفتیم رسا! بود کینزد

 رفتنیم نایا خالش ی خانواده همراه به دایع بودن کینزد لیفام باباش مامان چون

 .شدنیم اضافه جمعشون به و رانیا ومدنیم هم نایا شییدا امسال البته که ششونیپ

 دیع التیتعط کل خوامیم و کرده ول رو ادما اون تمام رسا که بود ارزش با یلیخ برام

 !باشه من کنار رو

 ....باشم زده ذوق نقدیا داشتم حق و داشتم رو شیپ رو ییایرو روز ده
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 ::::::::::::::رسا

 دیبا هم ما و رانیا انیب خانوادش و فرامرز ییدا امشب بود قرار و بود اسفند 28 روز

 ! نشد چمیپاپ یکس و انینم گفتم اول همون از که من. استقبال میبر

 . بود خوشحال داداشش دنید یبرا یحساب و دیدیم شام تدارک داشت مامان

! بدم سامون و سر شونمیپر افکار به یکم هم کنم استراحت هم تا اتاقم تو رفتم ناهار بعده

 عاشق هی امشب از بود قرار. نبود ساخته ازم یکار چیه و اوردیم فشار بهم داشت ماهیپر

 !بشه اضافه امیبدبخت به هم دلخسته

 یدائم درسته! بشم دور نجایا از یملود با و بشه تموم لیتحو سال بودم منتظر فقط

 ! ارومم باشه کنارم یملود که نیهم یول.... کنینزد و اونجا انیم باز درسته.... ستین

 گفتیم عقلم! بودم کالفه و سردرگم هنوزم و بودم نگرفته یمیتصم چیه ندهیا مورد در

 گفتیم دلم یول بشه الشیخیب ماهیپر و وفتهیب ابیاس از ابا تا کنم کات یملود با فعال

 !نرسه بهش یشکیه دست که دور یجا هی ببرش و ریبگ دستشو

 !!!!عذاست از قبل ونیش.... کنم فکر مسائل نیا به فعال خواستمینم

 بله؟: اومدم خودم به در یصدا با

 هست؟ اجازه: تو اورد سرشو یملود و شد باز در

 فنچ سالم: سمتش رفتم و شد بلند یخوشحال با و بودم شده ریغافلگ یحساب دنشید از

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو. من یکوچولو

 حاال تا شبید از. کنم زتیسوپرا امیب گفتم بود شده تنگ برات دلم: بست درو و تو اومد

 !نداشتم خبر ازت

 از شدم خوشحال چقد یدونینم. یاله برم قربونت: چسپوندمش خودم به و کردم بغلش

 !دنتید

 دنم؟ید یومدین چرا بود شده تنگ برام دلت نقدیا که تو ؟یجد_

 ه؟یحرف. بشه تنگ برام دلش خانمم خواستم_

 !یعال میلیخ. رینخ_

 ؟یا اماده ها؟ مونده روز سه فقط: نشوندمش پاهام رو و نشستم تخت رو

 ! اماده ی اماده. میبل: شد باز ششین

 حس هی هستم تنها تو با التیتعط کل نکهیا فکر: گفت و نمیس رو گذاشت سرشو ناز با

 .دارم یخاص استرس و ذوق هی. دهیم بهم یبیعج
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 برام استرستم. من یکوچولو: دمیبوس موهاشو و چرخوندم فشیظر کلیه دور دستامو

 کنم؟ کاریچ خوامیم یدونیم! نهیریش

 کار؟یچ_

! یکن کمکم دیبا هم تو. نشم کینزد بهت و رمیبگ خودمو یجلو خوامیم روز چند نیا_

 راحت الیخ با و شمیم تنها باهات یروز اون تا بشم قرارت یب و تشنه یحساب خوامیم

 !دارمت

 !یکنیم فکر زایچ نیا به دونستمینم. دارم ایفانتز نیا از خودم فقط کردم فکر: دیخند

 ینجوریا حاال تا هم 20 جوون که یکرد باهام یکار سن نیا تو: گرفت خندم خودمم

 !نشده

 !یشد ریپ انگار یگیم یجور هی: بازوم یرو دیکوب کشیکوچ مشت با

 .گهید شهیم سالم 28 داره_

 !مونمیسن ی فاصله نیا عاشق! یسالگ 40 تا مرد واسه سن نیبهتر.... اومممم_

 حرف باهاش اسمنی درمورد خواستمیم.... میکرد سکوت و دمیبوس موهاشو یرو دوباره

 !زدن در که بزنم

 رو و زد یملود به یلبخند مامان! کرد باز مامان یبرا درو و نییپا دیپر بغلم از یملود

 به حواسش و اومده محبوبه. میبرس رید میخواینم. فرودگاه میریم میدار ما: گفت من به

 !ینباش تو و انیب زشته. نرو ییجا میومدین ما تا. هست غذا

 .بمونم شام برا دمینم قول یول. باشه: دادم تکون سر کالفه

 ؟یرینم تو: سمتم برگشت یملود! رفت و داد تکون سر مامان

 !ندارم حوصله. نه_

 نجا؟یا مییتنها االن ما یعنی: سمتم اومد طونشیش یچشما با

 هستا؟ هم خدمتکارمون! کوچولو یکن در به راه از منو یتونینم: دمیخند اریاخت یب

 !یدار یچ نجایا نمیبب بزار: لباسام کمد سمت رفت و دیخند

! اوممممم: گرفت بغلش تو و دراورد عالقشو مورد یطوس شرت یت و کرد باز درشو

 سفرا؟ شیاریب خودت با. شرتتم یت نیا عاشق من

 ! دارم کارت من نجایا ایب نیا تو. فنچم چشم_
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 ییوقتا برا بخرم خودم یبرا یکی دیبا! روشه هنوز عطرت: گفت و کرد بو شرتمو یت

 !یستین و شهیم تنگ برات دلم که

 ! منه مرگ دختر نیا.... کردیم داغم داشت حرکاتش و حرفا نیا با

 

 نیا بودم دور ازت که یروز چند اون من چون. ینکن نکارویا کنمیم هیتوص بهت_

 !بکشه جنون به کارم بود مونده کم و دادم انجام کارو

 خدمتم؟ در من: نشست پاهام رو دوباره اومد و جاش سر گذاشت شرتمو یت

 باهات امشبمون یمهمونا راجع دیبا: کردم لمس شکمشو و بلوزش ریز بردم دستمو

 .بزنم حرف

 !ادیم قلقلکم! من جان نکن رسا؟.... یییییا_

 دست. کوچولو خب یلیخ: کردم جدا ازش دستمو یسخت به! دیخند غش غش و گفت نویا

 !دهیم ارامش بهم لمست. ستین خودم

 خانواده به راجع یبگ یخوایم یچ. بزن حرف و بکش دست موهامو: نمیس به داد لم

 ت؟ییدا

 هی البته. پسر هی داره دختر تا دو مییدا: موهاش تو بردم دستمو و دادم گوش حرفش به

 !باهاشون ادینم و کرده ازدواج کشور از خارج شیپ سال چند دخترش

 ش؟یبق خب؟: چشمام تو شد رهیخ و اورد باال سرشو کوچولو بچه هی مثل

 ! کشونهیکوچ دختر به راجع موضوع_

 خب؟: گرفت ینگران رنگ چشماش

 بود یجور نیا بودن رانیا که شیپ سال چند واقع در .منه عاشق یلیخ اون.... اون_

 یدید یزیچ وقت هی اگه که گفتم رو نایا. باشه کرده فراموشم گهید االن دوارمیام یول

 !هیچ موضوع یبدون

 ؟یدیخواب باهاش: گفت اروم

 16_15 از اسمنی. مینبود هم دوست یحت ما! نه خودت جون به. یملود نه! نه.... اوه_

 منم و بود بچه هی من دید از شهیهم اون! من به کردن عالقه ابراز به کرد شروع یسالگ

 !نداشتم اون یبرا یوقت که بود بالم و دست تو دختر اونقد

 .هیکاف برام نیهم: دیکش یا اسوده نفس

 دم؟یخوابیم باهاش دمید ویک هر اخه؟ یکرد یفکر چه من به راجع تو: هم تو رفت اخمام
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 !سرم تو ادیم یالیخ و فکر جور همه. گهید بده حق بهم خب_

 مال فقط و فقط من که نهیا مهم.... االنه مهم. نداره یتیاهم چیه گذشته.برم تو قربون_

 !فنچم خوامیم رو تو فقط من. توام

 سالشه؟ چند حاال: دیخند

 باال امشب. نییپا میبر هم با بعد انیب تا بمون یدار دوس اگه. االن باشه دیبا 20_19_

 .مونم ینم

 ! یایب تا نییپا برم دمیم حیترج_

 گربه. کنم یمعرف نامزدم عنوان به رو تو خوامیم. یباش جا نیهم دمیم حیترج من یول_

 .بکشم حجله دم رو

 وضعم و سر یول بشه تینزد بهت دختره نیا نزارم که بمونم دارم دوس خودمم: دیخند

 !راحته یلیخ لباسم. ستین خوب

 !یمونیم. شد بیتصو! یچ همه هیعال: چرخوندمش دور هی و کردم بلندش

 .ییپرو یلیخ: دیخند

 یکنارم یوقت اما ینکن باور دیشا. یملود دهیم قلب قوت بهم حضورت: کردم نگاهش

 .دارم ازین حضورت به واقعا امشبم! یلیخ. ارومم یلیخ

 و لیفام من رسا! نشه کینزد بهت دختره نیا که مونمیم فقط. هووووم: کرد زیر چشاشو

 .ارمیدرم چشاشو بخدا بشه کینزد بهت بخواد ای ارهیدرب یباز پرو ها؟ شهینم سرم نایا

 االن؟ نیهم از. جانم یا: خنده ریز زدم

 .االن نیهم از. بله_

 .کنم ییرایپذ ازت من سالن تو میبر پاشو. یعال میلیخ_

 رو ینیریش ظرف. اومد در خجالتمون از یحساب خانم محبوبه و سالن تو میرفت هم با

 چشم. دیایم بهم یلیخ ماشاهلل هزار ماشاهلل! باشه مبارکتون اقا: گفت و زیم رو گذاشت

 !کور حسود

 .کردم تشکر احترام با منم و نییپا انداخت سرشو و شد سرخ لپاش یملود

 

 :::::::::::::::یملود
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 یندون که یبیرق با ییایرو حس. شدیم شتریب من استرس گذشتیم زمان شتریب یچ هر

 لباس برم دادیم اجازه رسا الاقل کاش! اصال نبود یخوب حس هیادم جور چه و هیشکل چه

 ! ذاشتینم اما.... برسم خودم به یکم و کنم عوض

 به و نذاشت که کنم کمک خانم محبوبه به خواستم و اشپزخونه بردم رو ییرایپذ لیوسا

 رسا به رو! ومدنیم دیبا کم کم گهید و بود عصر 6 ساعت. رسا شیپ برگشتم اجبار

 ؟یکن عوض لباس یخواینم: گفتم

 ستن؟ین خوب نایا: کردم نگاه خودش به تعجب با

! بپوش تر یرسم لباس هی که نهیا منظورم. یپیخوشت یبپوش هم یگون تو: گفتم خنده با

 !مهموناست به یاحترام یب ینجوریا

 .میبزن میج بعدم و میبمون کمی انیب فقط! ندارم حوصله. الیخیب_

 ....رسا زشته_

 .نکن فکر زایچ نیا به. من یکوچولو_

 اما و ساده یادیز.... کردم برانداز خودمو نهیا تو .اتاقش سمت رفتم و شدم بلند

 شیارا نییپا برم دهیترس. بود نیهم هم رسا اصرار علت کنم فکر و بودم معصومانه

 .ادیدرب یروح یب نیا از صورتم تا گرفتم شگونین هم پشت بار چند هامو گونه.... کنم

 یکی .رونیب رفتم عجله با و اومد در صدا به خونه زنگ که کردم مرتب موهامو یکم

 داشتن که هم رها و باباش مامان! بود ستادهیا در جلو رسا و تو ومدنیم داشتن یکی

 . تو انیب اونا اول که کردنیم پاره کهیت تعارف باهاشون

 رسا به خودمو عیسر. تو اومدن باشن رسا ییدا زن و ییدا دیبا که یمرد و زن باالخره

 نگاه من به تعجب با نکهیا با اونام میکرد سالم بهشون هم با. ستادمیا کنارش و رسوندم

 سن هم که بود شییدا پسر یبعد نفر. تو رفتن و کردن یگرم یپرس احوال سالم کردنیم

 شییدا دختر به نوبت تو رفت رسا با بش و خوش یکل بعده اونم و بود رسا خوده سال و

 دهید حال به تا که بود ییدخترا نیباتریز یکی بگم تونمیم جرعت به.... اسمنی.... دیرس

. کردیم ییخودنما صورتش تو شیوحش و درشت یچشما یزیچ هر از شتریب و بود

 یسع! بده حیترج من به شوییدا دختر رسا نکنه.... شدم نگران لحظه هی کنمیم اعتراف

 دیرس که رسا به یول داد جوابمو سرد یلیخ که کردم سالم.... بزنم کنار افکارمو کردم

 شده تنگ واست دلم چقد یبدون اگه.... رسااااا: گفت زده ذوق و بغلش انداخت خودشو

 !بود
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 ینگران با داشتن هم رها و باباش مامان. بودم شده رهیخ روم به رو ی صحنه به شوکه

 خوش: گفت و کرد جدا خودش از رو اسمنی خونسرد یلیخ رسا که کردنیم نگاه منو

 ! تو ایب. یاومد

 اما باشم خوشحال رسا رفتار نیا بابت دیبا! شدمیم اروم دیبا.... خورد جا واضح یلیخ

 .کنم کنترلش بتونم من که ستین یزیچ احساسم

 با رسا! تو رفتن هم رها و باباش و کرد ییراهنما داخل به رو اسمنی عیسر جون فرنوش

 .کنمیم درستش االن. زمیعز خوامیم معذرت: من سمت برگشت هم تو یاخما
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 اسمنی. مینشست هم کنار و سالن تو میرفت هم با بگم یزیچ نکهیا بدون و گرفت دستمو

 رسا هیشگیهم یها نهیگز همون از یکی کردیم فکر دمیشا ای دیدینم کنارش منو بود کور

 !هستم

 نگاه رسا به. داشتن زدن یبرا حرف یکل عتایطب و بودن گفت و گپ مشغول یهمگ

 نیا یخواینم جان رسا: گفت شییدا که بگم یزیچ خواستم. بود نشسته ساکت که کردم

 ؟یکن یمعرف رو جوان خانم

 هست یمدت یملود و من. جان ییدا نامزدمه: گفت و شونم دور انداخت دستشو رسا

 .میشد نامزد

. کردیم نگاه رسا و من به داشت تیعصبان با و شوکه.... کردم نگاه اسمنی به اریاخت یب

  خبر یب که کردن گله و گفتن کیتبر بهمون شییدا زن و ییدا که گرفتم ازش نگاهمو

 فقط و مینگرفت یرسم ینامزد مراسم هنوز: گفت عیسر جون فرنوش. میکرد کارو نیا

 یجد اقدام فعال مینتونست جان یملود ی مدرسه و کم سن بخاطر! اننیجر در ها خانواده

 . باشن راحت میگذاشت و میکن

 کارات شهیهم خودته؟ نصف که یکی رو یگذاشت دست یرفت: گفت خنده با شییدا پسر

 ! رسا بود بیغر و بیعج

 ! نره دستم از رمشیبگ برم بچست تا گفتم! گهید دله کار: گفت و کرد یا خنده تک رسا

 یزیر پوزخند اسمنی نفرت از پر نگاه به.... خنده ریز زدن هم باباش مامان یحت همه

 !ستمین بلد من فکر.... نکبت ی دختره! رسا به دمیچسپ دوباره و زدم

. باشن حامله دیبا جان یملود: گفت یبد لحن با اسمنی که شدیم تموم داشت گهید ما بحث

 درسته؟؟

 رسا دست یرگا. کردن نگاهش تعجب با همه بلکه من، تنها نه.... سمتش برگشتم شوکه

 حرف به رها نفر نیاول. کردمیم حس خوب یلیخ نویا و بود شده برجسته تیعصبان از

  ه؟یچ منظورت: اومد

. دوننیم همه نویا. ستین ازدواج و تعهد اهل که رسا اخه: گفت و کرد نازک یچشم پشت

 !گهید ردشیبگ شده مجبور که باشه شده باردار دیبا دخترش دوست حاال

 

 و منه یها بچه مادر یملود درسته: گفت تیعصبان با و اومد حرف به رسا خوده نباریا

 فقط و فقط رو یملود من! کم سال و سن نیا تو و حاال نه یول شهیم باردار وقتش به

 !میمحرم بهم ما ضمن در و کردم انتخاب داشتم بهش که یا عالقه بخاطر
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 یعصبان و یجد صداش اونقد. کرد اشاره حلقش به چپش دست اوردن باال با و گفت نویا

 !کرد منحرف و بحث باباش و نداد جواب یکس گهید که بود

 زیچ هر از برام رسا حضور و شدینم.... شدینم اما برم اونجا از و شم بلند داشتم دوس

 !باشم ناراحت گهید نداشت یلیدل پس بود کرده دفاع ازم که حاال. بود تر مهم یا گهید

! نییپا میبر بعدش شد قرار و میموند شام یبرا جون فرنوش اصرار و گذشت یساعت هی

 نگاه بودم دهیفهم که یزیچ نیتر جالب و شد تموم اسمنی نفرت از پر یها نگاه ریز شامم

 بگم رسا به دونستمینم و بودم زده ذوق یکل کشفم نیا از. بود سجاد و رها هیواشکی یها

 بود گردش در پام یرو دستش و بود طنتیش مشغول زیم ریز رسا شام مدت تمام! نه ای

 !شدیم دهیکش کیبار یجاها به کار گرفتمینم رو جلوش اگه

 کردم ذوق چقد و خونه ادینم شب ممکنه گفت رسا و میکرد یخدافظ همه از شام از بعد

 صبح تا ینگران از من که نجایا گردهیبرنم و منه شیپ امشب یعنی نیا. حرفش نیا از

 !نبره خوابم

 ساعت مین یگفت تو خانم یملود: برداشت مطالعه از دست ما دنید با و بود خونه مامان

 !ساعت 5 شد! یایم و باال یریم

 کنارم یملود خواستمیم و میداشت مهمون ما: گفت داد فشار دستش تو محکم دستمو رسا

 !باشه

 . نینیبش نیایب. یاوک_

 از کمی گهیم یملود و ساله اخر روز فردا: گفت و شد مانعم رسا که جلو برم خواستم

 !بخوابه بره بهتره پس. مونده داشیخر

 . مینداشت یا برنامه نیهمچ اخه.... کردم تعجب خودمم. زد پوزخند مامان کردم حس

 باال؟ نیبر نیخواینم ن؟یندار مهمون شما مگه: گفت مامان که اتاقم سمت میرفت هم با

 .مونمیم نجایا شب منم نیبد اجازه اگه. موننیم شب اونا: گفت یسرد لحن با رسا

 ....میبست درو و من اتاق تو میرفت دو هر مامان باش راحت با

 با یول دهینم بهم یحساب و درست جواب رسا دونستمیم. مشکوکه یزیچ هی کردمیم حس

 شده؟ بحثتون هم با شده؟ یزیچ: گفتم وجود نیا

 .میباش هم با یشتریب وقت و اتاقت تو میایب زودتر خواستم فقط. خانم فسقل نه_

 !پس هیعال: شد باز شمین
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 :::::::::::::::رسا

 نیا از رونیب ستین مهم گهید. بود یکاف برام بودم شده خالص اسمنی دست از که نیهم

 بود بغلم تو یملود یوقت تا.... کنهیم تالش اوردنم دست به واسه داره که هست یزن اتاق

 !داشت انیجر برام یزندگ دیخندیم و

 ه؟یچ برنامه یینجایا صبح تا که حاال: نشست کنارم تخت رو اومد و کرد عوض لباس

 . یبخواب زود دیبا که گفتم_

 رسااااا؟: رفت وا

 ؟یا هیپا نفره دو حموم هی با: کردم نگاهش خنده با

 !جوووون اخ_

 .بفهمه مامانت یخواینم که تو! اروم یملود. سسسیه_

 م؟ینرفت حموم هم با وقته چند یدونیم. خب کردم ذوق. چشم:شد باز ششین

 استادا کل التیتعط از قبل که امیاخر نیا. شلوغه سرم که منه ریتقص همش: کردم بغلش

. کنم جبران برات ویچ همه مسافرت نیا تو دمیم قول یول. سرم بودن ختهیر کارارو

 خوبه؟

 .هیعال باشه کنارم نکهیهم. اهوووم_

 .فنچم توام مال دربست من_

** 

 

 مقاومت ینتونست یدید: نمیس یرو گذاشت سرشو و دیچرخ بغلم یتو وان تو یملود

 ؟یکن

 .کوچولو یشیم حامله اخرش: دمیکش دست پشتشو و دمیخند

 !ینکرد یریشگیپ بازم: کردن نگاهم شوکه. کردن وصل بهش فاز سه برق انگار

 .بود ساده ی نفره دو حموم هی فقط من قصد که دیببخش_

 ؟؟ینبرد لذت تو ؟یخواستینم تو منه؟ ریتقص: کرد نگاهم اخم با

 هم. رمیم اوج به تو با فقط من نبردم؟ لذت ه؟یچ حرفا نیا! کوچولو سیه. سسیه_

 که ییجا.... اتاقت حموم تو.... نجایا که بردمینم لذت اگه ؟یدیفهم! یجسم هم یروح

 متوجه که شمیم خود یب خود یب از تو با اونقد. نبودم باهات شنوهیم رو صدامون مامانت
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 دوس فقط من. یبکن یتون ینم یکار چیه تو نخوام من تا درضمن. شمینم مکان و زمان

 یملود! یکن یطونیش و یکن کمیتحر منو کوچولوت و فیظر یدستا نیا با تو دارم

 موضوع اون نگران. دهیم بهم دوباره عمر و ادیم خوشم طنتاتیش نیا از چقد یدونینم

 !یشینم حامله دوبار یکی با. نباش هم

 !نه ای تونمیم نمیبب کنم امتحان من تا نخواه بار هی یگیم راست اگه: نشست لباش رو خنده

 که یندار یانرژ من ی اندازه تو! بچه نکن: دمیبوس سشویخ یموها و گرفتمش بغلم تو

 !یکن تحمل یبتون رو هم پشت دوبار

 

 .کنم استفاده بغلت و گرم اب نیا از دمیم حیترج: گفت و نمیس یرو گذاشت سرشو

 !خوبه. هووووم_

 و دیکش نمیس یرو رو کوچولوش دست اروم میملود. بدنش نوازش به کردم شروع

 رو یمشکل چیه تحمل و تاب و بود شیبچگ عالم تو.... کردم نگاهش. دیبوس گردنمو

  کنم؟ کاریچ ایخدا. بچست یلیخ من هیملود. شدیم نابود کردنیم جداش ازم اگه. نداشت

 وقت چیه کاش گمیم خودم با وقتا یبعض.... دادم هیتک وان ی لبه به و بستم چشمامو

 یول. کردمیم یعاشق براش فقط دور از و کنه یبچگ ذاشتمیم کاش. شدمینم شیزندگ وارد

 بودم نگفته بهش هنوز که. بودم تشنه براش چقد که وفتادمیم شیپ ماه چند ادی شد؟یم مگه

 نیا با یملود حاال.... من به لعنت. زدمیم بال بال لباش دنیبوس یبرا یول دارم دوسش

 تونستمیم کاش! بود زنم نکهیا هم بود وابسته بهم شدت به هم بود من عاشق هم کمش سن

 من. نبود ممکن کدوم چیه! شدینم یول.... نزنم بهش دست به و رمیبگ خودمو یجلو

 .خواستمشیم االنم نیهم

  ؟یکنیم فکر یچ به یدار رسا؟: دیکش باال خودشو و خورد تکون بغلم تو

 ی خونه االن اگه شدیم یچ کردمیم فکر نیا به داشتم: کردم نگاه خمارش یچشما به

 !کنم حس رو تو گهید بار هی تونستمیم من صدا و سر از ترس بدون و میبود خودمون

 کنما؟ کنترل صدامو تونمیم: دیخند

 !یرمیز یوقت هاته ناله و اه یصدا به سکس لذته نصف: گرفت خندم خودمم

 یحساب میبود تنها و التونیو میرفت یوقت پس: روم شد خم و طرفم دو گذاشت دستشو

 .کنمیم جبران برات

 .ارمیدرب ازت یغیج چنان: گفتم و زدم باسنش به یا ضربه

 ! کشهیم منو اخر دختر نیا.... کردم یهمراه باهاش که لبام رو گذاشت لباشو و دیخند
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 :::::::::::::::یملود

 لیتحو سال نداد اجازه مامانم رسا، ادیز اصرار برخالف. بود یشلوغ روز دیع روز

 بزرگم مامان ی خونه میرفت هم ما و باشه خانوادش شیپ شد مجبور اون و میباش هم کنار

 . بود لواسون که

 داشت نظرم ریز دائم نگاهش با شهاب و اونجا اومده خانوادشون همراه هم مییدا و خاله

 ! بود کرده میعصب یحساب و

 کوفتم ویچ همه شهاب حضور خواستمینم. میبود دورهم ناهار و بود ظهر لیتحو سال

 دهیناد رو شهاب حضور کردم یسع و شدم مشغول مییدا دختر و خاله دختر با پس. کنه

 .رمیبگ

 مثل قایدق منم نجاستیا شهاب و میستین هم کنار که گرفتیم شیات داشت ور اون از رسا

 رسا بر و دور یحساب من نبود با حاال مطمئن و بود خونشون هنوز اسمنی چون. اون

 ....برعکسه ایدن زیچ همه! پلکهیم

 سال یبرا و میکرد لیم هم دور یهمگ و بود بزرگم مامان ی خوشمزه دسپخت ناهار

 .میشد جمع سالن تو لیتحو

 

 یروبوس هم با میداشت و شد لیتحو باالخره سال.... بمب یصدا و سال و لیتحو یدعا

 جواب عیسر! بود نشده هم قهید هی هنوز.... من عشق. خورد زنگ میگوش که میکردیم

 .مبارک دتیع.... رسااااا: دادم

 نیاول خوامیم. زدلمیعز. کوچولو خانم مبارک هم تو دیع: دیچیپ گوشم تو خندش یصدا

 !گمیم کیتبر بهش دویع که یباش نفرب

 . دارم دوست یلیخ. یمرس. رسا یمرس_

********** 

 

 با خودشم ی خانواده ظاهرا. میکن حرکت صبح فردا شد قرار و میبود هم کنار رو شام

 ! رسا هیمادر پدربزرگ ی خونه شمال رفتنیم فردا هم ناشیا خاله و ییدا

 هیبق با و امنه کامال که کرد راحت المویخ یول کنینزد هم به یکم ها الیو گفتیم رسا

 یول نداشتم یمشکل اونجا ادیب یکس نکهیا با من! باشه تنها خوادیم که کرده هماهنگ

 .باشم تنها باهاش خواستمیم که بود نیا واسه سفر نیا از ذوقم تمام چون! کم یلیخ.... کم
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 .حرکت واسه باشم اماده صب 9 گفت. باال رفت خودشم و خونه رسوندم رسا قبلش شب

 لباس و ریز لباس فقط نصفش. کردم چک ساکمو دوباره و رسوندم اتاقم به خودمو عیسر

 ای کنهیم غش خنده از ای نهیبب ساکمو رسا. بود گرفته خندم خودمم! بود ینیکیب و خواب

 !یخوش از

 فردا که کنم استراحت دیبا. تخت رو دمیپر و لباسا رو چپوندم هم مویشیارا لواز و برس

 !باشم سرحال

 

 :::::::::::::::رسا

 کامل نیبش: گفت تعجب با مامان. شدم بلند و کردم تموم صبحونمو که بود 8 ساعت

 !ک هنوز زوده. بخور

 .خوابهیم ظهر تا کنم ولش. کنم داریب رو یملود برم_

 با یخشک یپرس احوال سالم. نییپا رفتم و برداشتم ساکمو. کردم یخدافظ هم هیبق از

 لذتو تینها سفر نیا از: گفت که یملود اتاق سمت برم خواستم. تو رفتم و کردم ماهیپر

 !یخوریم حسرتشو عمرت اخر تا چون. ببر

 خواب غرق یعروسک خواب لباس با.... من یکوچولو. شدم اتاق وارد و ندادم جوابشو

 زم؟یعز ؟یملود: نشستم تختش ی لبه. بود

 !اااااادیم خوابم من: خورد یتکون

 .شمال رمیم ییتنها من پس. کوچولو باشه_

 .اااامیم منم: نشست سرجاش و شد بلند شوکه

. بود شده بانمک و خوشمزه بسکه کنم چپش ی لقمه هی داشتم دوس لحظه اون که اخ

 .بود کرده رو و ریز دلمو الودش خواب یچشما و ختهیر بهم یموها

 !هیخوردن شلختتم و جیگ. یاله برم قربونت: کردم بغلش اریاخت یب

 

 نه؟ ای یایم من با: کردم جداش خودم از که شد بلند غشیج غیج

 .قهرم یول امیم: کرد نگام یعصبان

 .شو اماده تو کنم استراحت کمی من تا پس: دمیکش دراز تختش رو و دمیخند
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 هر و شد اماده ساعت مین بعده باالخره. حموم رفت دست به حوله و کرد حوالم یلگد

 نیماش تو نویا: دستش دادم و گرفتم گنده ی لقمه هی خودم تا نخورد صبحونه کردم یکار

 !یکن ضعف خوامینم. بخور

 زودتر نایا ییدا و بابا. میکرد حرکت و عقب صندوق گذاشتم رو دوتامون یها ساک

 .بودن نمونده ما منتظر و بودن رفته

 جاده تو میدیرس نایا بابا به که یبار چند و گذشت خوش یحساب یملود یطنتایش با راه تو

 و برداشتم رو نیماش سقف تا کرد اصرار اونقد و دراوردن یباز دلقک یکل رها با

 نگاه بهش دونستمینم که بود شده بایز اونقد و خوردیم موهاش به باد.... باال برد سرشو

 پاش به پا داشتم دوس و کردیم مستم دلش ته از یها خنده! باشه جاده به حواسم ای کنم

 یملود منو ی رابطه یروزا نیاخر نیا بود ممکن و نداشتم خبر ندهیا از.... کنم یبچگ

 . بگذره خوش دوتامون به ممکن حد تا خواستمیم پس. باشه

 خواستم. دیرقصیم اهنگ با همراه و زدیم کنار موهاشو داشت که کردم نگاهش دوباره

 دیشا. ومدنیم سرمون پشت داشتن که بود مامان. خورد زنگ میگوش که بزنم داد باهاش

 مامان؟ بله: دادم جواب اجبار به. بدم تذکر یملود به بگن خوانیم

 .نیگذرونیم خوش نیدار خوب_

 ن؟یداشت یامر. یخال شما یجا: دمیخند

 یوقت تیرانندگ به بنداز حواستو. نکن نگاه رو بچه اون گرسنه نقدیا بگم خواستم_

 .شلوغه نقدیا که باش جاده مواظب االن پس. توعه مال یملود هفته دو تا یدیرس

 تابلوام؟ نقدیا: گفتم اریاخت یب

 !کنهینم فرار که یملود. زنهیم داد ویچ همه چشمات. من عاشق پسر اره: دیخند

 .چشم چشم_

 .بال یب چشمت_

 من؟ با یکرد کاریچ تو.... کردم نگاه یملود به. سرجاش گذاشتم ویگوش و کردم قطع

 .باشه دید تو و باشه داشته تیجذاب هیبق یبرا نقدیا بهش نگاهم شهینم باورم

  رسا؟ شده یزیچ: گفت و نشست

 جرمه؟ کردن نگاه مگه. کوچولو نه: گرفتم دستشو

 ! ابدا. ریخ_

 ....باال رفت دوباره و کرد عوض اهنگو. دیبوس صورتمو و شد کینزد بهم
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 :دیچیپ نیماش تو اشوان یصدا

 اصن ادینم چشم به تو جز دلواپسم

 وفتمیم تو ادی باز نمیبیم که رو یکس هر

 

 :خوندن به کرد شروع باهاش یملود

 قسم خدا به دارم دوست من کسم همه

 وفتمیم تو ادی نمیبیم که رو یکس هر

 من جفتم تو با یوقت یینجایا تو یوقت نه گفتم رهیبگ جاتو اومد یک هر

 ستین ایرو هیواقع نایا یینجایا تو یوقت دوتاست ما مال ایدن

  یانگار کرد وابستم نازت ی خنده اون

 یدار من به یحس چه معلومه نگات از

 ستین ایدن یجا چیه دوتا ما مثل گهید

 ستین ایرو هیواقع نایا

 

 : خوندم همراهش و صورتم رو گذاشتم مویافتاب نکیع

 ضمیغر رو از هوا یب ضمیمر بهت یروان

 

 : دادم ادامه و گرفتم دستشو که سمتم برگشت زده ذوق یملود

 .....زمیریم بهم شهرو تنه هی یش دور من از اگه

 

 :::::::::::::::یملود

. بود کیش و بزرگ و بود دوطبقه ساختمونش! نایا رسا یالیو میدیرس که بود 2 ساعت

 با بود باغ هی هیشب شتریب و بود بزرگ یلیخ یلیخ اطشیح یول. ما هیخانوادگ یالیو مثل

 !واجور جور یدرختا یکل

 مطمئنم و بودم جنگلش عاشق من داشتن دوس اشیدر واسه رو شمال که همه برعکس

 !شتریب رو شبش یول داشتم دوس هم رو ایدر البته. گذرهیم خوش بهم باغ نیا تو یحساب
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 با بزرگ یلیخ سالن دوتا همکف ی طبقه. کنم کمکش نذاشت و تو میرفت رسا همراه

 با. باشن اتاقا فقط کنم فک هم باال. سیسرو و اشپزخونه با داشت یا قهوه ونیدکوراس

 باز درو. بود رسا اتاق کنم فک که رو راه ته رفتم راست هی و باال ی طبقه میرفت رسا

 . تو میرفت و کرد

 دمیپر. یوارید کمد مطالعه زیم و یراحت مبل دست هی و نفره دو تخت با بزرگ اتاق هی

 خونه میبر ینذاشت که تو م؟یبخور یچ ناهار حاال: نشست کنارم اومد هم رسا و تخت رو

 .بابابزرگم

 میریم عصر میکنیم درست یحاضر زیچ هی االن. گهید نبودم راحت خب.... رساااا_

 .دیخر

 .یملود هیخال نجایا خچالی_

 نداره؟؟ مستخدم مگه_

 زد زنگ مامان شبمید. نجایا نه کنهیم یزندگ باغه ته که یساختمون تو یول. داره چرا_

 .کنن درست غذا نگفت گهید کنن نظافت رو الیو گفت

 !فیح چه. اوه_

 رها؟ بله: داد جواب و خورد زنگ شیگوش که بگه یزیچ خواست رسا

 .مینخورد نه_

 .منتظرم. یاوک_

 .ارهیم ناهار برامون گفت رها: کرد نگاه من به خنده با و کرد قطع

 ! جوووون اخ_

 بود؟ گشنت نقدیا: شد تر بلند خندش

 .شدم راحت تو یغرغرا دست از اما. بود که گشنم_

 !یبد بهم یحساب شام هی دیبا امشب حرفت نیا بخاطر کردم؟ غرغر یک من من؟_

 !چشمممم_

 زود که نییپا میبر گفته. ادیم رها االن که بزن صورتت و دست به یاب هی پاشو هم حاال

 !مینیبچ کمد تو لباسارو نیا میایب دیبا بعدم. میریبگ ازش

 نجایا منم. نیبچ زویم و ریبگ ازش رو غذا اومد که رها نییپا برو تو. کار میتقس ایب_

 .کنمیم مرتب لباسارو
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 !نکنه خی که ایب زود. هیخوب فکر_

 .چشم_

 

 دمیدو. بود من منتظر و بود دهیچ زویم رسا. نییپا رفتم و کردم مرتب کامل لباسارو

 .میبخور یماه یه شمال میاومد! ییبو چه .اومممم: نشستم صدا و سر با و سمتش

 .کنم شروع که دادمیم دست از طاقتمو داشتم. یملود یکرد رید چقد_

 وسط که یا درسته یماه از قسمت هی و دیکش پلو یسبز دوتامون برا. نشستم و دمیخند

 !کرده چه مامابزرگم نیبب بخور: بشقابم تو گذاشت رو بود زیم

 .تازه یسبز و ساالد و یترش انواع.... کردم نگاه زیم یرو مخلفات به تعجب با

 فرستاده؟؟ مامابزرگت رو همه نیا: کردم نگاه رسا به تعجب با

 بر عالوه هیجد هیقض که گفتن حتما نامیا مامان و باهامه دختر هی دهیفهم یوقت. اره: دیخند

 .عروسم واسه گفته. فرستاده هم یسبز سبد هی و ساالد و یترش شهیش تا چند غذا

 .بردیم کار به رو عروسم ی کلمه لذت با چقد که کردم نگاه رسا به خنده با

 . خوشمزست یلیخ. نکنه درد دستش: خوردن به کردم شروع

 بهشون رو تو دارم دوس دنشون؟ید میبر یایم روز هی: گفت اروم بود مشغول که رسام

 .ننیبب منو زن داشتن ارزو شهیهم اونا. بدم نشون

 ای نیرفت شیخواستگار ه؟یک دختره نیا گنینم. ببرم بعد کن عقدم منو: دمیخند اریاخت یب

 نه؟

 !گمینم که دروغ. زنمه گمیم: دیخند خودشم

 !نیهم. محرمتم فقط من_

. درندشت یالیو نیا یتو تو و من. بدم نشون بهت یزن هی امشب: شد طونیش چشاش

 .شنوهینم صداتو یشکیه

 !منتظرم صبرانه یب: گفتم و اوردمین خودم یرو به اما. دمیترس لحظه هی کنمیم اعتراف

 !خورد رو غذاش ی هیبق و دیخند

 غروب داشت دیخورش. رفت در تنمون از یخستگ تا دمیخواب میگرفت راست هی ناهار بعده

 . دیخر میرفت و دمیپوش لباس رسا خواست به. میشد داریب که کردیم
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 لبخند. کاندوم بسته به دیرس هی کردیم چک دارویخر داشت فروشنده خانم فروشگاه تو

. دیخند و زد چشمک که کردم نگاه رسا به گرد یچشما با. کرد حسابش و زد یمعنادار

 ....امشب برسه دادم به خدا

: گفتم شد که سوار. دیخر قلوه و دل و تازه گوشت لویک چند یقصاب از رسا راه سر

 !رهیگیم بو دستام زنما؟ینم بهشون دست من رساااااا؟

 . ستین که یماه_

 .زنمینم دست من! یچ هر_

 یحساب کباب با کته هی. باشه دیبا الیو تو هم یشمال برنج. یبر در رشیز از یتونینم_

 !خوامیم

 

 جور نیا اما دارم، دوس یاشپز درسته کارا؟ نیا به چه منو اخه! ومدیم در میگر داشت

 ....بود مامان ی عهده به شهیهم کارا

 !کردم یشوخ! بچه رینگ عذا: گفت خنده با که دمیبرچ لب

 !دمیترس. یشعوریب یلیخ: دمیکش یاسودگ از ینفس

 و من! دارمونیسرا زن. خانم فاطمه به سپرمیم ویچ همه الیو میرفت االن. من یکوچولو_

 .رسمیم خدمتت به من و باال میریم هم تو

 !بهتره یلیخ نیا: شد باز شمین

 .مینرس الیو به ترسمیم ینجوریا: کرد بغلم و دورم انداخت دست

 !نههههه نجایا: شدم جدا ازش و دمیکش غیج

 

 ::::::::::::::رسا

 خانم فاطمه! داره نقشه دونستمیم و باال رفت من از زودتر یملود و الیو میدیرس باالخره

 یمحل کته و کباب شام یبرا خواستم ازش و سپردم بهش رو لیوسا و زدم صدا رو

 !باال رفتم خودمم و کنه درست

 اب میبر: کرد نگاه من به باز شین با و باال دیکش شلوارشو یملود کردم باز که درو

 ؟یباز

 ها؟ شده کیتار هوا: کردم نگاهش مشکوک
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 شبم؟ یایدر عاشق من یدونیم که تو رساااا؟_

 !یمن و الود مه جنگل و شب یایدر عاشق تو. باشه باشه_

 .یاومد خوب رو یاخر: دیخند

 به رو. کردم عوض یمشک شرت یت و رهیت سبز شلوارک هی با لباسامو و کمد سر رفتم

 !ستین خوب شنا برا که نایا. کن عوض لباساتو الاقل: گفتم یملود

 !بود یچتر شهیهم مثل جلوش و بود بسته باال موهاشو و بود دهیپوش شلوار بلوز

 !ایب. باش نداشته من به یکار تو: گفت و زد یچشمک

 المونیو بودم گفته بهش من.... بود مشکوک یجد. رونیب رفت اتاق از و گفت نویا

. ادینم طرفا اون هم دارمونیسرا یحت و یباش راحت کامال یتونیم ساحلش لب که هیجور

 کرده؟ تنش دهیپوش لباس چرا حاال پس

 یلیخ امشب تو: نشستم کنارش تعجب با. نشسته یو یت جلو سالن تو دمید که نییپا رفتم

 ساحل؟ میبر نبود قرار مگه. یملود یشد مرموز

 م؟یبر بعد میبخور شام اول شهیم. شده گشنم یحساب دمیشن رو یمحل برنج یبو رسا یوا_

 !یبگ تو یچ هر. جوجه برم قربونت_

 .میشد ترونز اف میگ سلایر یتماشا مشغول هم با و گفتم نویا

 

 غذا یمصطف اقا و خودش یبرا گفتم بهش و بود انداخته راه رو کباب بساط خانم فاطمه

 سراغ رفتم خودم و کرد قبول اصرار با. میدیم انجام خودمون کارارو هیبق و ببره بکشه

 ! نهیبچ زویم رفت میملود و کبابا هیبق

 تو بردم رو دو هر. شد کبابا نوبت بعدم و کردم یخال جدا سید هی تو رو ها گوجه اول

 . کردیم مست ادمو واقعا یشمال برنج یبو! داشت حق یملود.... امادست هم زیم دمید که

 رو خدا.... ساحل لب میرفت هم با استراحت یکم بعده و میخورد کامل رو شاممون هم با

 !اب تو بره یملود بدم اجازه تونستمیم راحت الیخ با و نبود سرد هوا شکر

 .ادیب دنبالم کردم اشاره میملود به و اب تو رفتم برهنه پا

 

 :::::::::::::::یملود
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 فرصت از. کردیم نگاه بود اسمون وسط که کامل ماه به داشت و بود من به پشتش رسا

 .دراوردم شلوارمو بلوز و کردم استفاده

 نتشیبب رسا یوقت بودم مطمئن که بودم دهیپوش رشیز یخوشرنگ یلیخ یصورت ینیکیب

 .رهیم سرش از هوش

 .... ید ایب: سمتم برگشت رسا که رفتم جلو یکم

 از سرتاپامو بار چند گرد یچشما با. داشتم هم رو برخورد نیهم انتظار.... برد ماتش

 ! گذروند نظر

 زم؟یعز میبر: سمتش رفتم ناز با که بگه یزیچ کرد باز لب

 ؟یملود_

 ....جانم_

. گرفتم خودمو یجلو اما بود گرفته خندم. بچرخم دور چند کرد وادارم و گرفت دستمو

 فوق: کرد بغلم محکم هوی که چشماش تو زدم زل. شد رهیخ بهم دوباره و ستادیا بالخره

 .نذاشته کم یچیه تو خلقت تو خدا! زمیعز یا العاده

 !ییایرو شب هی واسه کن اماده خودتو: گفت که دمیخند

 نقدیا. دیچرخ دور چند و کرد بلندم دستاش رو بگم یزیچ من نکهیا از قبل و گفت نویا

 از تعادلشو.... اب تو دادم هلش و نییپا دمیپر بغلش از. ستادیا باالخره تا دمیکش غیج

.... بغلش تو افتادم و زد بهم تعادلمو پاش با که دمیخند غش غش.... افتاد و داد دست

 درست کامل ماه. بود شده گم ساحل یها موج یصدا نیب هامون خنده و غیج یصدا

 !بود کرده روشن یکم رو شب یایدر و بود سرمون یباال

 نویا من.... بخورم تکون بغلش از ذاشتینم و بودم شده قفل رسا یبازوها نیب اب تو

 ....امشب کنم وونشید خواستمیم. کنه رمیاس حاال حاال خواستمینم.... خواستمینم

 

 !یلیخ.... بود گنده یلیخ.... شدم جدا ازش و شل دستاش باالخره تا دادم قلقلکش اونقد

 !یکرد فرار اخرش: کرد نگاهم خنده با

 .ستین که یالک. یکن تالش دیبا یخوایم منو اگه: دراوردم زبون براش

 .بدم جونمو حاضرم داشتنت یبرا و خوامتیم_
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 یشنا و رونیب اومد اب از. کردم فرار و اومدم خودم به عیسر که سمتم برداشت زیخ

 بود شده بلند یحساب هامون خنده غیج یصدا.... دنیدو به کردم شروع ساحل نرم و زیر

 !بود هم طور نیهم واقع در و.... امیدن دختر نیتر خوشبخت کردمیم حس لحظه اون و

 غیج. کرد جدام نیزم از یقو دست تا دو هوی که شدمیم دور رسا از داشتم خودم الیخ به

 فسقل؟ یریم در من دست از: روم اومد خودشم و کرد درازم ساحل رو که دمیکش یبلند

 !یرسیم بهم زود .گندست پاهات تو: دمیخند

 .ستین گنده پاهام فقط_

 به میافتاد ولع با دو هر.... کرد ساکتم لباش با که دمیکش یبلند غیج و دمیفهم منظورشو

 .کردیم فتح تنمو تمام و نبود کاریب هم دستاش رسا و هم جون

 !میریبگ نفس تا میگرفت فاصلع یکم هم از میشد ریس هم یلبا از یحساب که قهید چند بعده

 جذاب یلیخ و بود کرده روشن صورتشو نصف ماه نور.... هم یچشما تو میشد رهیخ

 .بود شده

 !یبخور سرما ترسمیم سهیخ بدنت تو؟ میبر: گفت اروم

 !یباش داشته خاطره من با جا همه خوامیم. کنم حست نجایهم خوامیم_

 .....دمیجد یها تجربه عاشق که یدونیم: زد یجذاب لبخند

 ! میکرد حمله هم یلبا به همزمان دو هر و گفت نویا

 نیا اما.... بود کرده مضاعف رو سرما نیا و بود سیخ تنمون.... بود شده سرد هوا

 نگاهم گرسنه و داغ چنان رسا.... ینباش عشقت بغلت تو که داره یمعن یزمان تا زایچ

 اونقد.... داغش یلبا به بودم سپرده تنمو و بودم کرده فراموش کل به رو سرما که کردیم

 ! کنه یخال مویانرژ تمام داغ سکس هی با و کنه کنترلم تونستیم رسا فقط که داشتم جانیه

 کرده پر ساحلو هامون ناله و اه یصدا.... داشت فرق شهیهم با امشب من مثل انگار اونم

 !کنم کنترل خودمو شمیم وونهید دارم ادیز لذت از یوقت نبود الزم گهید و بود

 

 تو میاومد یک ادینم ادمی! بودم تخت رو.... شدم داریب بود صورتم تو که دیخورش نور با

 !اتاق

 رسا؟: زدم صداش اروم. بخورم تکون تونستمینم و بود شده حلقه دورم محکم رسا یدستا

 !شده ظهر پاشو

 جونم؟: خورد تکون که دادم نشیس به یفشار.... نخورد تکون
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 .گهید میبش داریب_

 .زمیعز باشه_

 !میبود لخت. انداختم دومون هر به ینگاه.... شدم بلند و کرد ازاد دستاشو باالخره

 هی طاقت فعال .کنم سکوت شد باعث بدنم رو رسا ی گرسنه نگاه که بگم یزیچ خواستم

 !بود کوفته تنم ی همه.... نداشتم رو گهید ی رابطه

. ندادم دست از کنترلمو تا کن تنت یزیچ هی پاشو. یملود شو بلند: گفت اروم خودش

 !یتونینم گهید االن و اومده فشار بهت یلیخ شبید دونمیم

 حموم؟ میبر هم با_

 ....یملود_

 . کردمممم یشوخ: نییپا دمیپر تخت از و دمیخند

 وونشید تونمیم زارمیم ریتاث روش نکهیا از.... حموم سمت رفتم بدست حوله و گفتم نویا

 !رهیناپذ وصف که دهیم دست بهم یخوب یلیخ حس هی کنم

. گرفت خندم رفتارش از.... تو رفت من از بعد هم رسا که رونیب زدم و گرفتم دوش

 !نکرد نگاهمم یحت

 با اما بود شده رید صبحونه یبرا یکم. نییپا رفتم دمیپوش لباس و کردم خشک موهامو

 مرغ تخم تا چند و روش گذاشتم هم یمحل عسل و گردو و کره و دمیچ زویم حال نیا

 یلیخ! کوچولو خانوم یانداخت راه ییبو چه. اومممم: اومد رسا که کردم مروین هم یمحل

 .گشنمه

 تو؟ میاومد موقع چه شبید: زیم یرو گذاشتم رو ها مروین منم و نشست اومد

 !تو اوردمت که بود شده سرد یلیخ هوا بود؟ صب یدمدما_

 

 !یعال. بود یعال شبید: شد باز شمین

 .انتمیطونیش عاشق. بود العاده فوق: بست نقش رسا یلبا رو یمهربون لبخند

 بعدشم و خوردم رسا مشتاق نگاه ریز یکامل ی صبحونه.... نییپا انداختم سرمو و دمیخند

 .دیباریم نم نم بارون و بود یابر هوا! جنگل تو میرفت

 عکسا نیا ها بعد دونستمیم و میگرفتیم عکس رو بودنمون هم کنار ی لحظه به لحظه

 !دارم مانیا عکس ی معجزه به من.... کنهیم یتداع رو خاطره یکل برام
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 ::::::::::::::::::::رسا

. ستین که ییروزا واسه کنم رهیذخ خواستمیم.... کردمیم نگاه یملود به و رفتمیم راه

. شدمیم تر صیحر و تر تشنه فقط! بود برعکس یچ همه اما بشم ریس ازش خواستمیم

 ....یخام الیخ چه ؟یملود از شدن ریس

 هی. الیو میبرگشت میبود شده دهیکش اب موش مثل دومون هر که بعد ساعت دو یکی

 غذا یبو. اومممم: دیکش بو لذت با یملود.... مینشست نهیشوم جلو سالن تو میرفت راست

 .ادیم

 !بود دهید تدارک یحساب بازم خانم فاطمه. گفتیم راست

 ؟یباردار نکنه ؟یدیم نشون عالقه غذا و یشیم گرسنه ادیز دنیجد: کردم نگاه یملود به

 ؟یچ: زد خشکش

 ....خب ممکنه_

 یوا م؟یزیبر سرمون به یخاک چه حاال.... خدا ای ؟یگیم یجد رسا؟ یوا: دیپر رنگش

 .کردم غلط خدا

 ه؟یالک مگه ؟؟یکرد باور. بچه کردم یشوخ: خنده ریز زدم

 !یلیخ.... یشعوریب یلیخ: سمتم برگشت حرص با

 محکم هم پشه مشت: شد شتریب خندم. شکمم تو کوبوند یمشت که کردم نگاهش خنده با

 .تره

 !گرفت شدت خندم که دیکش حرص از یغیج

 الیو کینزد که یا کافه میبر امشب استراحت یکم بعده میگرفت میتصم و میخورد ناهارو

 یشاد و باز یفضا و نبود ها کافه ی هیبق مثل. داشت زنده ی برنامه شبم هر و بود

 کم خواستمینم.... باشم داشته خاطره یملود با شناسمیم که ییجاها همه خواستمیم. داشت

 !حس نیا از بودم متنفر من و شهیم موفق ماهیپر گفتیم بهم حسم اما ارمیب

 برام که نباشه اگه. شهیم مختل میزندگ باشمش نداشته اگه.... رنیبگ ازم رو یملود اگه

 !رمیمیم من که اخ.... کنه یطونیش.... کنه ناز.... بخنده

 کنه؟ یزندگ من بدون تونهیم اد؟یب کنار من نبود با تونهیم ؟یچ یملود خوده



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 233 

 زدهیس تا و رومه روبه ییطال روزه ده.... نکنم فکر زایچ نیا به سفر نیا یتو بود بهتر

 به و ببرم لذت ازش دارمش که حاال که نهیا راه نیبهتر.... دارم کردن فکر فرصت بدر

 ....بشه خراب االنم که نکنم فکر ندهیا

 

 کنارم ساعته 24 یملود. کردمیم حس داشتم رو یزندگ طعم و بود گذشته یروز دو یکی

 شدیم بهشت ایدن نیا بود یدائم بودنش و شدیم عروسم اگه کردمیم فکر نیا به من و

 ....برام

 بود عصر. کرد قبول یملود باالخره و ششونیپ میبر داشتن اصرار جون خانم و اقاجون

. بپوشم یچ دیپرسیم یه. بود نیریش یلیخ برام استرسش.... میبر شام یبرا بود قرار و

 اصال و باشه راحت گفتمیم خنده با منم.... ندم انجام رو رو ییکارا چه. کنم رفتار چطور

 !رهینگ سخت خودش به

 

 :::::::::::::::یملود

 حرکت اروم یلیخ رسا اما بود کینزد بهم الشونیو. میافتاد راه باالخره بود 7 ساعت

 ! بشه کم استرسم من که کردیم

 به و استقبالمون بود اومده رها. میکرد پارک بزرگشون اطیح تو رو نیماش و میدیرس

 یحساب و سمتمون اومد یداشتن دوس و مهربون ی چهره با یرزنیپ ورودمون محض

 زبونش از که هم عروسم ی کلمه. دمیبوس و کرد بغل منو که چقد. کرد استقبال ازمون

 ....وفتادینم

 و باهاشون یپرس احوال سالم بعده و بودن همونجا هم رسا ییدا و خاله ی خانواده

 شد خم رسا. بود نشسته سالن یباال که یرمردیپ سمت میرفت رسا، یبابا مامان با نیهمچن

 ....گفت امد خوش بهمون و دیبوس سرمو محبت با. کردم کارو نیهم منم و دیبوس دستشو

 زدن گپ مشغول هم هیبق. نشست و اومد هم بزرگش مامان که مینشست شیکنار مبل رو

 . باشم لکسیر و ارمین خودم یرو به کردم یسع اما کردیم تمیاذ یلیخ اسمنی نگاه. بودن

 رسا یبرا که یکس. دخترم یاومد خوش: گفت و کرد نگاهم یمهربون با بابابزرگش

 .داره جا ما یچشما تخم رو زهیعز

 .نیدار لطف شما. ممنون: گفتم و نییپا انداختم سرمو زده خجالت

 هی اخرش نیدید ن؟یدیپسند عروسمو جون؟ خانم جون؟ اقا: گفت یجالب لحن با رسا

 .اوردم براتون خوشگل عروس
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 .پدرسوخته یا: گفت دیخند پدربزرگش

! میدیپسند که معلومه. برم قشنگت عروس و خودت قربون من یاله: گفت بزرگشم مامان

 تر؟ معصوم و باتریز ینیزم ی فرشته نیا از

 و کرد سوال ازم خانوادم ی درباره بابابزرگش! کرد تشکر و کرد نگاهم لذت با رسا

 گفتن رسا رو اخرسرم. دادن میدلدار و شدن ناراحت یلیخ شده فوت بابام دنیفهم یوقت

 نگاهش تعجب با همه گفت که نویا.... یخواستگار یبرا کنن هماهنگ عموم با زودتر

 !رسا خوده یحت. کردن

 

 !کنهیم کارو نیا حتما بشه که وقتش گفت رسا که بگم یزیچ خواستم

 خاله دختر تا دو. هیبق سمت برد و گرفت دستمو اومد رها که مینشست ششونیپ گهید کمی

 که سجادم و اسمنی. باشه سالش 24_23 خوردیم که خاله پسر هی و داشت خودش همسن

 . بودن

 سحر یها اسم به خالشو دختر دوتا رها. نشستم رها کنار و کردم سالم دوباره همشون به

 من به زده ذوق زدیم تر کیکوچ که سحر. کرد یمعرف اونا به منم و کرد یمعرف سارا و

 بحث اول ی لحظه همون ا؟یکرد جا جون خانم و اقاجون دل تو خودتو بدجور: گفت

 !دیکش شیپ رو یخواستگار

 .خودشونه از یخوب. ممنون: دمیخند

 ا؟یاریدرب یباز شوهر خواهر واسش دیبا بعد به نیا از: گفت رها رو سجاد

 !کشهیم منو رسا دارم؟ جرعت مگه: گفت رها که میدیخند هممون

 .داره جرعت مگه: گفت اروم سجادم

 اسمنی به ناخوداگاه.... خنده ریز میزد دوباره هممون که رفت بهش یا غره چشم رها

 واال. بود نفرت از پر و وحشتناک واقعا نگاهش! دمیترس لحظه هی قتایحق.... کردم نگاه

 ....کردینم نگاهم ینجوریا هم انایک

 ها؟ برداشته رو سالن خندتون یصدا: کرد حلقه دورم دستشو و نشست کنارم رسا

 !میکنیم یزیر برنامه شما یعروس برا میدار: گفت طنتیش با سارا

 .بکشه طول سال چند ممنکنه .بچست یلیخ هنوز یملود. نینکن خسته رو خودتون. اها_

 !نگفت یزیچ یکس یول شد بلند همه اه

 نکرد؟ تتیاذ که دختره نیا. گذرهیم خوش: گفت گوشم تو اروم و شد خم رسا
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 بهم ترسمیم لحظه هر کنهیم نگاه بد نقدیا یول. نه: گفتم اروم. اسمنهی منظورش دونستمیم

 .کنه حمله

 ....مگه کرده غلط_

 گوشش تو یدار باز هیچ. نیهم شیپ همش که شما رساااااا؟: گفت کنان غیج غیج رها

 .گهید نیباش جمع تو امروز بزار ؟یزنیم حرف

 ما یکن شوهر تو شهیم یک. شد پاره گوشم ی پرده. بابا باشه: کرد نگاهش خنده با رسا

 !یبش راحت

 سجادم و داره رابطه سجاد با دونستمیم. شد گم ها بچه ی خنده یصدا تو رها غیج یصدا

 خوشگل واقعا رها. یشدیم بهش دشیشد ی عالقه متوجه کامال که کردیم نگاهش یجور

 ....بود

 

 رها و رسا و من. میکن یباز یوسط تا اطیح تو میرفت یهمگ رسا ی خاله پسر شنهادیپ به

 ! هم با هم هیبق و میبود هم با سحر و

 توپ اولش ی لحظه چند همون گندش کلیه اون با رسا و وسط میبر بود ما نوبت اول

 بلند همه اعتراض که زدیم اروم چنان سجاد دست رفتیم که توپ. باخت و بهش خورد

 اخه؟ یکن نازش یخوایم مگه. نیند توپ سجاد به گهید: گفت تیعصبان با سارا. شدیم

 که سحر سمت کرد کیشل محکم و دیقاپ دستش از توپو سجاد که خنده ریز میزد هممون

 پسر لیسه که شد بلند غشونیج یخوشحال از همشون. شد بلند اخش و خورد بهش

 و اش. پاش به خورد و رها سمت کرد پرت توپو و کرد استفاده فرصت از خالشون

 . کردن الشمون

 که کردم نگاه رسا به استرس با! ییتا 5 دور واسه موندم من و رونیب رفت هم رها

 تو توپ. نخورد بهم و داد انجام پرتابو نیاول سارا. شد شروع یباز و زد بهم یچشمک

 یلیخ توپو و داد تکون سر اونم و گفت گوشش ریز یزیچ هی اسمنی.... بود لیسه دست

 هی سجادم کنه اعتراض ادیب رسا تا. بهم نخورد و دادم یخال جا که سمتم کرد پرت محکم

 یلیخ توپو لیسه که کردنیم قمیتشو زیر هی سحر و رها. نخورد بهم که زد گهید ضربه

 .شدم نیزم بر نقش و سرم به خورد امیب خودم به تا و سمتم کرد پرت محکم

 قشوی و رسوند لیسه به خودشو رسا که سمتم اومدن ینگران با رها و سارا و سحر

 ؟یزنیم ینجوریا چرا جنگه؟ مگه: گرفت

 .وفتادهین یاتفاق که حاالم. هیباز زمیعز: گفت و وسط انداخت خودشو اسمنی

 .شو خفه تو: کرد نگاهش تیعصبان با رسا
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 ؟یملود یخوب: من سمت اومد سجاد

 .کن اروم رو رسا. خوبم من_

 یچ اونا دمیشنینم گهید و کردن شلوغ دورمو ها بچه. سمتشون رفت و داد تکون سر

 ! گنیم

 رو سجادم. بود وفتادهین یاتفاق شکر رو خدا و کرد یبررس تنمو و سر ینگران با رها

 !دکتر میبر پاشو: سمتم اومد رسا و کرد جدا هم از رو اونا

 .رسا خوبم من_

 .شهینم راحت المیخ من مینر تا. میبر پاشو گفتم_

 م؟یکن سخته خودمونو چرا یینجایا تو تا: کردم لوس خودمو

 .ستین یچیه. رسا نباش نگران: گفت رها که زد یلبخند

 رو و کرد بغلم که برم راه خواسم. کرد بلندم و گرفت دستمو بود شده اروم که رسا

 !غیاالچ تو میبر: کرد بلندم دستاش

 .اریب براش نیریش یدنینوش هی: گفت رها به خطاب

. نشوند بغلش تو منو رسا و اومد همراهمون سارا و سحر. تو رفت و گفت یچشم رها

 !کرد شدینم شیکار.... گهید بود رسا اما دخترا جلو معذب

 

 جمع هم دور هممون و اومد سجادم. خوردمش تشکر با و اورد اناناس اب برام رها

 و لیسه.... داشتم وجدان عذاب و بود شده کنسل گهید یباز رسا یریگ قهی اون با. میشد

.... بزنه یاونجور منو بهش اسمنی دونمیم. رفتن کجا ستین معلوم و ومدنین اسمنی

 !بشه درست دردسر باز که بگم یزیچ خواستمینم اما! مطمئنم

 رسا و میبمون شب داشتن اصرار دخترا.... تو میرفت که بود شده کیتار کامل گهید هوا

 داشتم دوس اما کرده یزیر برنامه یکل امشب یبرا باز دونستمیم. بود نکرده قبول هنوز

 هر دیبا و نذاشته برام سالم یجا هی روز چند نیا تو واقعا.... کنم خراب هاشو برنامه

 کف تو کمی بزار. بخوابم دخترا اتاق تو برم و میبمون نجایا امشب کنم یکار شده جور

 !هیعال اره.... بشه تشنه شتریب و بمونه

 معلوم اسمنی نیا: گفت سارا که میبود کردن درست ساالد مشغول دخترا با اشپزخونه تو

 !رفته کجا ستین

 نه؟یبب رسا کنار رو یملود بمونه یخواستیم: گفت اروم سحر
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 .شهیم ناراحت شنوهیم ییدا زن. سسسیییه: پهلوش به زد رها

 شه؟ینم ناراحت یملود: گفت خنده با سحر

 هی و رسهیم راه از دلخسته عاشق هی بار هی وقت چند هر. کردم عادت گهید من: دمیخند

 .خوردم باباشو ارث انگار کنهیم رفتار من با میجور

 باشه وفادار و بشه عاشق یروز هی رسا کردمینم فکر عمرا که من: گفت جانیه با سارا

 ؟یراست نیشد اشنا هم با کجا. بهش

 هم ماه به بعده. هم با میشد اشنا دوستش خونه یمهمون هی تو و میداشت مشترک یدوستا_

 .هم با میشد یاوک و کرد عالقه ابراز

 ؟؟ینداشت یمشکل دختراش دوس با تو: گفت سحر

 !میزد رل بعد کرد کات همه با اول یول! خب چرا_

 خانمم؟ به نیگیم نیدار یچ: سمتش برگشتم همه رسا یصدا با

 .کنمیم تحمل یچطور رو تو گنیم دارن: کردم نگاهش خنده با

 وقت؟ اون گفته یک: نشست کنارمون اومد و کرد زیر چشاشو

 .زمیعز کردم یشوخ_

 کمی ما بزار. شو یملود الیخیب قهید دو رسا بابا: گفت سارا که دستش دادم کاهو کهیت هی

 .میبزن دخترونه گپ

 !شهیم تنگ براش دلم. شهینم_

 ؟یکن کاریچ یخوایم امشبو پس: گفتم طنتیش با

 .میگردیبرم امشب گفتم: هم تو رفت اخماش

 . میبمون دارم دوس من.... رساااااا_

 جدا اتاق هی رسا: گفت بود یاشپز مشغول که جون فرنوش که کرد نگاهم مشکوک

 دوس چقد که ینیبیم. بمونه دخترا شیپ امشب بچه نیا بزار فقط کنمیم یخال براتون

 !داره

 خوب نقدیا مامانش که داره یخراب جنس چه نیبب.... خجالت از شدم اب.... خدا یوا

 یمشکل هینجوریا اگه: گفت یخونسرد با رسا که دنیخندیم زیر داشتن دخترا. شناسدشیم

 .میمونیم. ستین

 !رونیب رفت اشپزخونه از و زد بهم یزیر چشمک و گفت نویا
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 برم قربونت مامان: گفت رها که پوشوندم دستام با صورتمو. شدنینم بدتر نیا از گهید

 !بود یعال. یباحال نقدیا که

 میملود. شناسمیم پسرمو گهید که من. گهید بود نیهم دردش: گفت اروم جون فرنوش

 !کنه فرار دستش از امشبو کنه یزرنگ خواستیم مثال

 ....جون فرنوش یوا: گفتم زده خجالت

 .خوادتیم نقدیا رسا یباش خوشحال دیبا تو. زمیعز باش راحت: کرد نگاهم یمهربون با

 

 بهتر. کردیم زدم خجالتم شتریب اتاق هی تو برم رسا با ادم همه نیا جلو امشب نکهیا فکر

 ....بود زشت وگرنه. میمحرم بهم ما که بفهمونم دخترا به یجور هی بود

 روزا نیهم من داستیپ که نجوریا: گفت یا کودکانه ذوق با رها که بودم فکرا نیهم تو

 !شهیم یخوردن یلیخ بره کدومتون هر به.... بشم قربونش یوا. شمیم عمه

 یملود. گهید دهنتو ریبگ گل: گرفت بازوش از یشگونین سارا.... گهید بودم شده سرخ

 .خجالت از شد اب چارهیب

 چقد رسا دوننیم نجایا همه. کوچولو عروس نکش خجالت: گرفت دستمو یمهربون با رها

 یلیخ دختر هی که عشقشم و بشه عاشق رسا مثل داغ مرد هی کن فکر حاال. وونتهید

 یملود بگه ادیب رسا میمنتظر وقته یلیخ که ما بخدا. باشه کنارش شهیهم خوشگله

 .بارداره

 رابطه تو نکهیا... .بودم نکرده فکر زایچ نیا به حاال تا. کردم نگاهش گرد یچشما با

 یبفهم و یکن نگاه رابطتون به گهید دید هی از یوقت یول. ستین یبیعج زیچ ادیز یباش

 . زهیبرانگ شوک یلیخ دارن ازتون یتصور چه مردم

 گر میدار رابطه هم با دوننیم نکهیا تصور از و شناشنشیم خوب یلیخ خانوادش مطمئنن

 !احمقم واقعا من.... خدا یوا. گرفتم

 خواستمیم. داشتم ازین تازه یهوا به. رونیب زدم و شدم بلند یکوتاه یخواه معذرت با

 . نشستم ها پله رو و اطیح تو رفتم و گذشتم سالن از توجه جلب بدون. باشه ازاد فکرم

! من یخدا یوا. دوننیم خانوادش همه.... میدار رابطه ما که دونهیم جون فرنوش االن

 من بگن ؟یچ بزنن سرکوفت بهم بعدن ک میکن ازدواج ما اگه ه؟یچ من از تصورشون

 م؟یزندگ با کردم کاریچ ندونسته. کردم کاریچ من.... خدا اخ! کردم لیتحم بهشون خودمو

 !نبودم هم مونیپش که بود نیا شیبد
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 :::::::::::::::رسا

 یزیچ هی حتما! نبود یعاد. اطیح تو رفت و شد خارج اشپزخونه از اخم با یملود

 ....شده

 بود نشسته ساختمون یورد یها پله رو. دنبالش رفتم و کردم یخواه معذرت نایا بابا از

 .بود نییپا سرش و

 یب. بود دنیبار ی اماده چشماش! من یخدا.... کرد نگاهم. نشستم کنارش و رفتم جلو

 . شد ریسراز اشکاش بغلم تو که کردم بغلش اریاخت

 دخترا ای مامانم گفته؟ بهت یزیچ یکس جونم؟ به دردت شده یچ ؟یملود: دمشیبوس

 زدن؟؟ یحرف

 جون نصف منو یدار که تو زم؟یعز یچ پس: گفتم که داد تکون یمنف عالمت به سرشو

 !یکنیم

 در یفکر چه. میدار رابطه هم با ما دوننیم گهید همه: گفت اروم و کرد پاک اشکاشو

 یحت و ازدواج از قبل که ارزشم یب دختر هی من همه دید از االن کنن؟یم موردم

 !دادم رابطه به تن یرسم یخواستگار

 

 گفته؟ نارویا یک ه؟یچ مزخرفات نیا ؟یچ: کردم نگاهش گرد یچشما با

 .دمیفهم امروز من که یقتیحق. قتهیحق چون. کردم فکر بهش خودم. رسا نگفته یکس_

 !یا بچه واقعا: کردم حلقه شونش دور دستمو

 ....رسااااااااا_

 .بزنم حرف من بزار. نزن داد. باشه باشه_

 .کنمیم اشتباه یبگ یخوایم باز_

 جدا اتاق بهمون امشب گفت مامان نکهیا واسه دونمیم. یکنیم اشتباه واقعا چون. اره_

 یزیچ من نه. میدار رابطه هم با ما دوننیم همه که درسته. سرت تو اومد فکرا نیا دهیم

 بزار دارم تو به من که یدیشد ی عالقه نیا با محاله. ستنین که خر هیبق یول. تو نه گفتم

 ی عالقه سر از رابطمون که یکنینم فکر نیا به چرا یملود. یبش رد دستم ریز از سالم

 ؟یدیم عذاب خودتو فکرا نیا با چرا گهید پس. میمحرم که تو و من ضمن در ده؟یشد

 ؟یمونیپش من با رابطه از.... بگو راستشو

 وقت چند تا بود ممکن یطرف از و بود کم یلیخ سنش یملود.... کرد نگاهم تعجب با

 یاخر نیا! معظله هی واسش واقعا نبودنش دختر یماجرا نیا و میبش جدا هم از گهید
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 براش موضوع نیا و باشه یکس با من بعده بخواد یملود نکهیا.... کردیم وونهید خودمم

 . باشه مهم

 . خوامیم االنم و خواستم خودم. شمینم مونیپش وقت چیه: دیچیپ گوشم تو صداش

 .خدمتم در اخرشب. شهینم که االن: گفتم خنده با

 !یشعوریب یلیخ: بازوم تو دیکوب مشت با

  ؟یکنیم کاریچ تو میبش جدا هم از یزمان هی اگه ؟یملود_

 م؟یبش جدا دیبا چرا ؟یچ یعنی_

 ؟یکنیم کاریچ نبودنت دختر موضوع نیا با میبش جدا اگه. زمیعز زدم مثال_

 ....رسا_

 ؟یکنیم میترم یریم. بده منو جواب_

 جدا تو از من؟ مورد در یکرد فکر یچ تو: تیعصبان به داد خودشو یجا تعجب کم کم

 و اول عشق تو دومن.... شمینم جدا ازت وقت چیه من اوال گه؟ید یکی با برم بعدش بشم

 هم تو از بعد نبود میزندگ تو یکس تو از قبل که جور همون باش مطمئن و یمن اخر

 عشق که باشه یکس با رابطم تنها دمیم حیترج چون ستمین مونیپش هم رابطه از. ستین

 فوق اتفاق هی برام دادم دست از مویدخترونگ تو دست به من نکهیا.... رسا .مهیواقع

 ؟یفهمیم. ارزشه با العاده

 

 خوامیم. باشم زایچ جور نیا نگران بده حق من به. زمیعز فهممیم: دمیکش یا اسوده نفس

 ! یمونیم من یبرا بازم تو باشم مطمئن میشد جدا هم از اگه یحت

 .توام مال زندم تا: زد یمحو لبخند

 ....منم: زدم لب

 تمیمالک حس تا کنم لمسشون خواستمیم. بود برجستش یلبا رو نگاهم....سمتش شدم خم

 . بکشم عقب شد باعث پا یصدا که بودم صورتش هیسانت چند. بشه ارضا

 بد دونمیم: گفت دهیترس که کردم نگاهش یجور چه دونمینم. بود ستادهیا ها پله یباال رها

 ! تو نیایب. میدیچ شامو زیم یول شدم، مزاحم موقع

 دست با که تو بره خواست و شد بلند خنده با یملود. تو رفت زود که دادم تکون سر

 !یطلب فرصت یلیخ: شد جدا ازم عیسر. دمیبوس لباشو و داشتم نگهش

 چه؟؟ تو به. خودمن مال_
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 :::::::::::::::یملود

 یشکل نیا ادیز یتایجمع عاشق. مینشست زود ماهم و بودن اومده همه تو میرفت که ما

 ....داشتم دوس منم و ومدیم شیپ برام کم یلیخ چون. بودم

 بود مشترک هم اسمنی و رها اتاق. سارا و سحر اتاق تو باال میرفت دخترا با شام از بعد

 یدر هر از میداشت و میبود نشسته نیزم رو ییچهارتا. شمونیپ بود اومده هم رها یول

 به اما بودن کرده تعجب من مثل هم هیبق. تو اومد وهیم ظرف با اسمنی که میزدیم حرف

 . کردن استقبال ازش و اوردنین خودش یرو

 !بعد میکن استراحت کمی گفتم. ساحل میبر گهیم سجاد: گفت و نشست کنارمون

 .شمونیپ ادیب گمیم الدیم به پس. جون اخ: هوا دیپر زده ذوق سحر

 . پسرشه دوس حتما. گرفت خندم

 اد؟ینم خوشش ازش ادیز لیسه یدونینم ؟یشینم ادم: سرش تو زد محکم یکی سارا

 چه؟ اون به اصن چه؟ من به_

 ربط یک به پس نداره ربط داداشت به اگه بگه بهش ستین یکی. خنده ریز میزد هممون

 داره؟

. ارمین خودم یرو به کردمیم یسع منم و کردیم نگاه من به یچشم ریز داشت یه اسمنی

. گذرهیم خوش ؟یبخواب ما اتاق تو یخواینم ؟ییکجا امشب اخرش: گفت من به رو سارا

 .میگیم پرت و چرت صب تا

 .زارهینم پسرخالت. خدامه از که من_

 شد؟ یچ ما اتاق گفتیم یه مامان شیپ بود رفته شام بعده دیدید: دیخند زیر رها

 !داداشت شده یبغل: بود گرفته خندم

 .کنهیم عوض بغلو بار هی وقت چند هر منتها. بود یبغل: گفت عیسر اسمنی

 خبر: گفتم که کردن نگاهش تعجب با دخترا. امیب کوتاه دینبا من.... بده عذابم خواستیم

 !منه با فقط االن هم رسا. داره یا گذشته هی باشه یک هر یول. گذشتش از دارم

 .دمیم قول بهت. بشه خسته هم تو از روزاست نیهم. نباش خوشحال ادیز: زد یپوزخند

. بود یادم جور چه رسا میدونیم هممون ما. گهید کن بس اسمن؟ی: گفت اعتراض با سارا

 بهش کردن نگاه با ادیب هم بهیغر ادم هی! کرده فرق اسمون تا نیزم گذشته با االن یول

 !شده عاشق رسا گهیم
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 !حرفه همه نایا: گفت و کرد نازک یچشم پشت

 داره؟ یربط چه تو به حاال خب: گفتم یدرار حرص لبخند با و کردم حفظ خودمو ارامش

 هی اومد و دیترکیم داشت اسمنی. گرفت ازش یشگونین سارا که خنده ریز زد سحر

 حاال. خوادیم رو یملود االن رسا ه؟یچ حرفا نیا. گهید الیخیب: گفت رها که بگه یزیچ

 .دینکن بحث گهید! یدروغ چه یواقع چه

 فیتعر برام رو الدیم خودشو داستان خواستم سحر از و کندم پوست خودم برا اریخ هی

 !کنه

 یحرفا نیا شهیم: زد در اومد و شد تموم طاقتش باالخره رسا که بود 10 کینزد ساعت

 .ساحل میبر میخوایم دیش اماده. میینجایا هم فردا تا ما گه؟ید دیکن تموم رو دخترونه

 چسپوندم و کرد بغلم رو راه تو رسا. بشن حاضر هم هیبق تا رونیب رفتم بودم اماده که من

 نجا؟یا یاومد دوساعته شهیم تنگ برات دلم یگینم: وارید به

  ؟؟؟ییییییجد: کردم لوس خودمو

 دوباره میداشت و کردم یهمراه باهاش دل و جون با.... گرفت دندون به لبامو و شد خم

 از اما میبود شده جدا هم از. رونیب اومدن یکی یکی دخترا که دمیشیم غرق هم تو

 !میبود یحال چه تو بود معلوم حالتمون

 !میافتاد راه خنده و یشوخ با و پروندن بهمون یزیچ هی اسمنی جز همه

. میبرگشت رسا خواست به که بود گذشته شب مهین از ساعت و میموند ساحل اخرشب تا

 !خجالت از شدمیم سرخ یه من و ومدنیم ابرو چشم برام یه دخترا

 یتموم دونمیم چون! زیچ همه به کنم عادت دیبا من رسا یرفتارا نیا وجود با کنم فکر

 !رسا طنتیش نداره

 مال قبلش میدینپرس یحت و بودن کرده یخال برامون که یاتاق تو میرفت و الیو میبرگشت

 ....بود یک

 

 ::::::::::::::رسا

 بله؟: رونیب اوردم لحاف از سرمو و کردم باز چشمامو در یصدا با

 !نیبخور صبحونه نیایب: اومد مامان یصدا

 ....میایم االن. باشه_

 ! فقط بود بهونه صبحونه کنم فک. بود 11.... اوه. کردم نگاه یوارید ساعت به



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 243 

 دست کمرشو. بود خواب بغلم تو برهنه کامال که کردم نگاه یملود به و زدم کنار لحافو

 .شده ظهر پاشو فنچم؟: دمیبوس موهاشو و دمیکش

 .ادیم خوابم. اوممممم: خورد تکون یکم

 فاصله ازش دیبا. دوباره دادیم نشون واکنش بهش داشت بدنم. بهم دیچسپ دوباره گفت نویا

 .شدیم یزیابرور یحساب وگرنه رمیبگ

 رسا؟: کرد نگاهم تعجب با و کرد باز چشماشو که عقب رفتم یکم

 .کشمیم غیج یبش کینزد: شد گردتر چشاش. تنم نییپا رو رفت حواسش

 !یکرد اعتراض یبود تو عقب رفتمیم داشتم که من: دمیخند

 .یپروند خوابمو: نشست و کرد نازک برام یچشم پشت

 .میکرد رید یحساب چون. خوب چه_

 .توعه ریتقص همش: شد بلند اهش ساعت به کردن نگاه با

 !بود تو طنتیش بخاطر دوم بار ادمهی من؟_

 . ییتو شهینم ریس ساعت دو تا که یاون یول اره_

 !ستین که من دست. یهست یخوردن و نیریش بس از: دمیپوش لباس و شدم بلند خنده با

 مرتب بعده و رونیب اومد. سیسرو سمت رفت و دیپوش لباس.... شد بلند و کرد یپوف

 رومون به رو رمونیتاخ یکس شکر رو خدا. نییپا میرفت هم با لباسش و موها کردن

 !خودمون یالیو میبرگرد ناهار بعده شد قرار و اوردین

 حد در روز چند نیا. بودم مراقبش و کردمیم نگاهش دور از نبود کنارم که یمدت تمام

 هر بعدش ییجدا. شدمیم مونیپش سفر نیا از داشتم کم کم و میبود شده وابسته بهم مرگ

 !کشتیم رو دومون

 فکر ظاهرا یول میباش هم کنار رو بودنمون هم با یروزا نیاخر خواستم خودم یهوا به

 ! نبود یخوب

. نرسه بهمون دستش یشکیه که ییجا.... دور یجا هی ببرمش دارم برش داشتم دوس

 اگه دونمیم! هیادم جور چه مامانش نفهمه میملود و کنه دامونیپ نتونه مامانش که ییجا

 !بچست زایچ از یلیخ دنیفهم یبرا هنوز. نداره یسن اونکه.... شهیم خورد بفهمه

 !شب تا میدیخواب میگرفت یطوالن دوش هی بعده و خودمون یالیو میبرگشت ظهر بعده

*** 
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 تونستمینم من و گذشتنیم یکی یکی یزندگ یروزا نیبهتر.... گذشتنیم یکی یکی روزا

 کردمیم حس. بشم ساعت یها عقربه حرکت از مانع تونستمینم. کنم متوقف رو زمان

 دردمند و فیضع خودمو حد نیا تا وقت چیه و شدمیم کینزد مرگم ی لحظه به دارم

 .بودم دهیند

 . نداشتم گفتن یبرا یحرف کردیم اصرار یچ هر و مرگمه هی بود دهیفهم هم یملود یحت

 هی بعدش و اقاجون یالیو میبر بدرو زدهیس بود قرار و بود نیفرورد دوازدهم عصر

 !تهران میبر راست

 من و داره دووم یخوشبخت نیا گهید روز هی تنها.... میکن کات دیبا فرداشب.... فرداشب

 که من. خوردیم بهم خودم بودن فیضع همه نیا از حالم. ستین ساخته ازم یکار چیه

 پس پا دارم ساده نقدیا االن چرا پس.... سمیوا ایدن مقابل و بدم جونمو براش بودم حاضر

 . کشمیم

 درک قابل براش. کنهینم قبول بگم بهش لمویدال و بفهمه ویچ همه یملود اگه مطمئنم

 .....واقعا ستین

 اونم و بود موهاش تو دستم. میبود دهیکش دراز تخت رو و هم بغل تو میبود کرده لش

 هی منم و بود تنش زیر لباس فقط! دیکشیم یفرض یها خط نمیس و شکم یرو داشت

 گهید کمی دیبا دونستمیم و خواستشیم دلم بازم یطوالن ماراتن هی بعده.... فقط شلوارک

 !بدم فرصت

 !میگردیبرم فرداشب: گفت اروم

 ما. میگشتیم بر فقط کاش بگم خواستمیم. گرفت شیات دلم که دیکش اخرش هم یاه هی

 !میشیم جدا هم از فرداشب

 اروم و دمیکش یقیعم نفس.... گردنش تو بردم فرو سرمو و چسپوندمش خودم به شتریب

 :کردم باز لب

 بشم حالیب که تا کنم نگات دارم دوس

 بشم اغفال منم یببر دل ازم تو

 کنم فرق همه با تو یبرا دارم دوس

 کنم غرق تنه هی چشات یتو خودمو

 :چشماش تو زدم زل و شدم جدا ازش یکم

 اسونه مرگم تو با ه؟یچ غم باشم تو با
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 وونهید یگیم یوقت شمیم وونهید اخه

 

 لباش سمت برم خواستم.... کردیم قبل از تر وونهید منو که بود چشماش تو یذوق چنان

 :دادم ادامه و گرفتم خودمو یجلو اما

 

 کنم نوازشت تا یکن ناز دهیم حال

 کنم خواهشت غرق یکن قهر یخود یب

 بشم بالت سپر هات خنده به بدم دل

 بشم فدات یاله.... تصدقت یاله

 کنم عوض یکس با رو تو تونمیم مگه

 کنم حض تا بگو یه بزن صدام یلعنت

 

 :دادم ادامه که چشمام تو شد رهیخ موهام تو برد فرو دستشو

 کاممه به یزندگ بغلت حصار تو

 ناممه به سندش منه مال تیچ همه

 شهیم یافتاب خونه برام یخندیم یوقت

 شهیم یاب اسمون کننیم گل گلدونا

 پنجره پشت بزار نسترنو یگال

 بره ضعف دلم تا چشام یتو بزن زل

 

 !یعال.... بود یعال.... رسا یوا: گفت و شد زونیاو گردنم از زده ذوق

 . گهید بده زهیجا پس بود یعال اگه: گفتم و دمشیبوس

 ؟یدار دوس یچ: کرد نگام مشکوک

 .یداد بهم قبل ساعت هی که ییهمونا از: گفتم و دمیکش شکمش رو اروم دستمو

 .یدار جون چقد تو رسااااااا؟: زد صدام غیج با
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 .شمینم ریس تو از که من! نه ای یدیم: دمیکش پاش رو دستمو و روش رفتم

 !بگم نه تو به تونمینم که من: کرد بسته و باز اروم خمارشو یچشما

 که من: کردم نگاهش.... شد بلند اهش که نشوندم پاهاش وسط یا بوسه ریز لباس رو از

  ؟یسکس یکوچولو نکردم شروع هنوز

 !گهید کن شروع باش زود پس خب: کرد نگاهم خمار

 خوب حالمو یا گهید زیچ هر از شتریب بود داغ خودم مثل نکهیا.... روش رفتم و دمیخند

 !کردیم

 خبره؟ چه شده؟یچ: شدم داریب خواب از یملود غیج غیج یصدا با صب

 .االن مینفرات نیاخر ما. گهید پاشو. شده 9 ساعت: گفت اماده و حاضر 

 االن. ینگران نقدیا چرا. که نشده یطور: نشوندمش بغلم تو و نشستم تخت رو خنده با

 !میریم

 سرگرم خودمو دارم یه: دیبرچ لب و هم تو رفت اخماش.... کرد ریتغ صورتش هوی

 .خوابمینم بغلت تو امشب که کنم فکر نیا به دائم خوامینم. بره ادمی که کنمیم

 .خوامیم معذرت: شد حلقه دورش محکم دستم

 چرا؟: کرد نگاهم تعجب با

 !یملود بودم شده مونیپش سفر نیا از گهید ایاخر نیا_

 نگذشت؟ خوش بهت من با_

 واسم روز چند نیا: گفتم و گرفتم لباش از یا بوسه خشونت با و هم تو رفت اخمام

 !بخشه لذت برام چقد کنارت بودن یبدون اگه. بود میزندگ بخش نیتر ییایرو

 ....چرا پس_

. کردم وابسته خودم به نقدیا رو تو چون خوامیم معذرت: گفتم و کردم قطع حرفشو

 راحت گذشته مثل میتونینم گهید تو و من یملود. ترسمیم بعدش یروزا از چون مونمیپش

 .میایب کنار مونیدلتنگ با

: گفتم رها اسم دنید با. خورد زنگ میگوش که بزنم حرف خواستم. داد تکون اروم سرشو

 .میکرد رید یلیخ کنم فک

 .بشور صورتتو و دست برو تو.دمیم جواب من: گفت و شد جدا ازم

 .خانمم چشم_
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 ....توالت سمت رفتم و شدم بلند

 

 :::::::::::::::یملود

 .تهران سمت میکن حرکت جا همون از که میدیچ نیماش تو رو لمونیوسا ی هیبق و ساک

 بساط و بودن جمع الیو بزرگ اطیح تو همه.... استقبال اومدن دخترا و رها دنمونیرس با

 بزرگترا به میرفت دخترا با کیعل و سالم از بعد. بودن کرده پا به جا همون هم رو ناهار

 ....ها بچه کنار میرفتیم راست هی اگه بود ادب از دور. مینشست کنارشون و میکرد سالم

 سر بهشون زود به زود خواستیم رسا از و رفتیم صدقم قربون دائم رسا بزرگ مامان

 نیا. شهیزیچ هی خورمیم قسم.... نییپا نداختیم سرشو و چشم گفتیم فقط رسا. میبزن

 که هم لیدل. شهیم پرت اطرافش از حواسش و شهیم غرق خودش تو یه اخر روز چند

 .شهیم تموم داره سفرمون نهیا بخاطر گهیم خوامیم

 ....کنم باور تونمینم چرا دونمینم اما هیمنطق لشیدل

 خانم که یشمال یغذاها یبو با اما بودم خورده رسا کنار یمفصل ی صبحونه نکهیا با

 ....کردمیم یشمار لحظه ناهار یبرا و بود شده باز اشتهام یحساب بود دهید تدارک جون
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 راه رو کباب جوجه بساط سجاد و لیسه که میبود سرگرم ها بچه با رو یساعت هی

 هی برات بگذره قهید چند بزار: گفت خنده با که کردم نگاه رسا به زده ذوق.... انداختن

 !رمیم کش بال خیس

 ....جون اخ_

 کامال و گفتیم شیخارج یخواستگارا از داشت اسمنی. وستمیپ دخترا جمع به دوباره

 تو یخاص ی عشوه و ناز جور هی زدیم که حرف! کنهیم اغراق داره بود مشخص

 به شتریب یکردیم نگاهش شتریب چقد هر و کردیم جذبت اریاخت یب که بود رفتارش

 .... یبردیم یپ شییبایز

 نکنه. جذابه و خوشگل واقعا اخه. زده نشیس به رد دست ساله چند رسا چطور موندم من

 به رسا بفهمم اگه. کنهیم وونمید فکرشم یحت.... من یخدا یوا بشه؟ جذب بهش کمکم

 !شمیم وونهید هم کرده نگاه یحت من از ریغ یدختر

 ؟یملود_

 بهم داشت یحساب که بود دستش شده کباب یزعفرون بال خیس هی.... رسا سمت برگشتم

.... یینجایا ساعته هی: گفت و عقب بردش که بردم جلو دستمو زده ذوق. زدیم چشمک

 .بدم بهت تا نیبش من شیپ ایب! گهید هیکاف

 رو بهش یه هیچ. لیذل شوهر بابا نیبش: گفت رها که بشم بلند خواستم.... گرفت خندم

 ؟یدیم

 !سفرمونه روز نیاخر امروز. شده تنگ براش دلم خودمم: کردم نگاهش خنده با

 سمت رفتم و شدم بلند خنده و یشوخ با.... کردیم تمیاذ داشت هم اسمنی زیانگ نفرت نگاه

 . میباش تنها خوادیم و شده تنگ دلش بود معلوم. غیاالچ طرف رفتیم داشت که رسا

 ننیبیم: کردم جمع بغلش تو خودمو. نشوندم پاهاش رو و کرد بلندم که نشستم کنارش

 !زشته. رسا

 .بشم اروم تا یباش بغلم خوامیم فقط االن. ستین مهم_

 .واقعا بود کننده رهیخ ابهتش.... شدم رهیخ جذابش و مردونه صورت به

 و کردمیم زشونیتم منم. داد خوردم به و دراورد یکی یکی رو شده کباب یها بال تمام

 که میبود هم سرگرم اونقد! میزدیم حرف هم میخوردیم هم.... دهنش ذاشتمیم کمشوی

 ی سفره دنید با زدن صدامون ناهار برا یوقت که بود نیهم واسه. مینبود اطراف متوجه

 ....میموند واج و هاج شده پهن
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 از اصال ظاهرا دوتا شما: گفت رسا یبابا که میشد ملحق بهشون و میشست رو دستامون

 !نیخوایم همو که نقدیا نیکرد اب رو ما دل نه؟ ن؟یشینم ریس هم

 .باباجون که رفتم خودتون به: گفت رسا که انداختم نییپا سرمو زده خجالت

 تو جان رسا. بودم دهیند رو یخالص عشق و رابطه نیهمچ بود سالها: گفت شییدا نباریا

 قدر هیکاف فقط ازش یقدردان یبرا! کرده بهت رو لطف نیا خدا که یباش خوشحال دیبا

 .یکن حفظش و یبدون

 

 کاش. کرد تشکر د داد تکون سر فکر تو رفته شییدا یحرفا با بود معلوم که رسا

 .کرده مشغول نجوریا فکرشو یچ و سرشه تو یچ دونستمیم

 هم پر شکم یماه و کباب کهیت چند و کرد پرش ها غذا انواع از و برداشت بشقابمو

 .بخورم رو همه تونمینم که من زمیعز: کردم نگاهش خنده با. کنارش گذاشت

 .کنمیم کمکت خودم ینتونست. فعال کن شروع تو_

 اخر واسه رو شیک سفر هی ی برنامه داشت سجاد.... میکرد شروع و دیکش خودشم یبرا

 دوس هم ما از کدوم هر و بره شیمیقد یدوستا با قراره گفتیم. کردیم جور نیفرورد

 .میبر باهاش میدار

 میبر هم ما خواستیم دلم. داد تیرضا رها رفتن به هم جون فرنوش دخترا موافقت با

 سفر هی.... میبر که بزنم مخشو دیبا. بره نتونه و باشه شلوغ سرش احتماال گفت رسا یول

 !بود یعال بودن هم کنار روز چند و گهید

 اول شیشگیهم عادت طبق. رسا سمت بردم و برداشتم رو یکباب رون کهیت هی چنگال با

 دوس! میکرد توجه جلب باز دمیفهم جمع سکوت از. خورد رو لقمه بعد و دیبوس دستمو

 پس. باشن نداشته ادمو یخوشبخت دنید چشم ایبعض ممکنه.... میباش دید تو ادیز نداشتم

 !نکنم توجه اطرافم به کردم یسع و دادم ادامه خوردنم غذا به! میکن اطیاحت دیبا

 میبمون شتریب کردن اصرار یچ هر.... کردن رفتن عزم رسا ناهار بعده ساعت دو یکی

 خسته اونقد. میکرد حرکت و میشد نیماش سوار مفصل یخدافظ بعده و نکرد قبول رسا

 ....برد خوابم نرفته رونیب شهر از هنوز که بودم

 

 ::::::::::::::::رسا

 براش رو یصندل و داشتم نگه ابونیخ ی گوشه. کردم نگاه بود خواب غرق که یملود به

 ....بود معصوم ها بچه مثل .افتادم راه و کردم روشن هم رو نیماش یبخار. خوابوندم
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 رو ایدن نیا زشت ی چهره با باالخره امشب یول بخوره تکون دلش تو اب نذاشتم حاال تا

 خودش از و بشکونم دلشو امشب بود قرار.... دمیکش موهاش رو دستمو! شهیم رو به

 ....ماهیپر به لعنت.... من به لعنت. کنم جداش

 خوشم ازش بس از. رمیز دنیکش فندک انگار ماهیپر اسم دنید با و خورد زنگ میگوش

 !شد دایپ سروکلش اسمش اوردن با ادیم

 ....بگو: گفتم و کردم وصل تماسو

  دکتر؟ یاقا رفته کجا ادبت: دیچیپ گوشم تو خندش یصدا

 .ندارم حوصله اصال. ماهیپر بگو کارتو_

 مگه؟ شد فیح. نیبش جدا نیخوایم امشب بود رفته ادمی.... زمیعز_

 ....ماهیپر: زدم صداش تیعصبان با

 شه؟ینم ناراحت یملود یزنیم صدا اسممو نقدیا_

 

 .نکن میعصب نیا از شتریب و بگو کارتو تو. خوابه_

 ؟؟یزد حرف باهاش_

 ....امشب. هنوز نه_

 .گهید نکن دس دس_

 کنه؟یم حالت به یفرق چه فردا و امروز. گهید یدیرس هدفت به که تو اسونه؟ مگه_

 اخر روز عوض در هم تو و سفر ادیب باهات بدم اجازه من شد قرار. یهان کنهیم فرق_

 !یبش جدا ازش

 خوره؟یم دخترت که یا ضربه از یترسینم_

 .نمیبب هم با شمارو گهید خوامینم فقط من_

 .کن یمادر حقش در شده که بارم هی یبرا_

 ....یداشت انتخاب حق تو. کنمیم کاریچ دارم دونمیم خودم من. نکن دخالت کارا نیا تو_

 .رمیمیم یملود بدون من که طور همون. رهیمیم من بدون اون_

 ! بده انجام رو گفتم بهت که یکار. نترس تو_

 .دارم شرط_
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 ؟یچ_

 خونه اون تو بزاره پاشو یملود خواستن قصد به یکی. ادیب براش خواستگار هی هیکاف_

 .کنمیم پا به خون قسم خودش جون به

 .یکن فیتکل نییتع من یبرا باشم داده اجازه بهت نکنم فکر_

. ادیب خواستگار براش یبد اجازه هیکاف هم تو و کنمیم تموم یملود با من. اخرمه حرف_

 !خداحافظ

 به دادم هیتک. کردم روشن و دراوردم یگاریس.... کردم پارک جاده کنار و کردم قطع

 نیب که هیچ معصوم طفل نیا گناه.... کردم نگاه بود خواب غرق که یملود به و نیماش

 کرده؟؟ ریگ ما

 

 ::::::::::::::یملود

.... اسانسور سمت رفت و بست درو. کرد ادمیپ و کرد بغلم رسا که بودم داریب و خواب

 !کردیم زدم ذوق یحساب نیا و خودمون ی خونه میبود اومده

 بود شده کیتار هوا. دیپر سرم از کامل خواب تخت رو گذاشتم رسا و اتاق به میدیرس تا

 .کنم درست خوشمزه شام هی منم کنه استراحت یکم رسا تا گرفتم میتصم و

 یکن درست یزیچ خوادینم: شمیپ اومد کرده عوض لباس رسا که اشپزخونه تو رفتم

 .دمیم سفارش رونیب از. زمیعز

 ....دمیفهمیم صورتش از نویا.... بود کالفه و خسته.... کردم نگاهش

 ؟یکن استراحت یخواینم_

 .نمیبب نجایا ایب: زانوش رو زد دست با و نشست کاناپه رو

 ؟یداشت کارم رسا؟ اقا جانم: نشستم پاهاش رو و سمتش دمیدو زده ذوق

 

 !کوچولو فنچ بره قربونت رسا: دیبوس موهامو و زد یا خسته لبخند

 یحت یشکیه جز و وونتمید که یدونیم: گفت و کرد نگاهم یبیعج حالت با یا لحظه چند

 .ادینم چشمم به

 .ارمیم در کاسه از چشماتو جفت خودم که ادیب_

 !کمال و تمام. توعه مال ابد تا رسا. تخت التیخ: دیخند رمق یب
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! تونستینم یول بگه یزیچ هی خواستیم انگار ....دمیچسپ بهش شتریب و دمیبوس گونشو

 و من: گفت و کرد نوازش موهامو یکم.... ادیب کنار خودش با تا بدم فرصت بهش دیبا

 اون برخالف سرنوشت یگاه. باشه که یزمان هر و میباش که کجا هر. میهم مال تو

 . میخوایم ما که کنهیم عمل یزیچ

 .بزن حرفتو ؟یبگ یخوایم یچ رسا_

 !یملود میبش جدا دیبا ما: گفت اروم و کرد یبلند یمکث.... کرد نگاهم خسته

 ....احتماال سرش به زده گه؟یم داره یچ نیا م؟یبش جدا ؟یچ.... کردم نگاهش هنگ

 زایچ نیا با ادینم خوشم. نبود یخوب یشوخ اصال: اشپزخونه سمت رفتم و شدم جدا ازش

 ا؟یبزار من سر به سر یبخوا

 .میجد کامال. ستین یشوخ_

 به دستمو. رفتیم جیگ داشت سرم.... بود یجد کامال لحنش.... شدم خشک جام سر

  زم؟یعز ؟یملود: کرد بغلم و رسوند بهم خودشو عیسر که گرفتم وارید

 !کن ولم. نزن دست من به: زدم پس دستشو

 عجله با. شد ریسراز اریاخت یب اشکام.... نشست کاناپه رو دوباره و کرد بغلم زور به

 .بزنم حرف من بزار: گفت

 ؟یراحت نیهم به م؟یبش جدا: کردم نگاهش زده بهت

 اسونه یکنیم فکر مگه. بده فرصت بهم. بزنم حرف من بزار. یملود ستین راحت_

 برام؟

 حرف رابطه نیا کردنتموم از یدار.... رسا شهینم باورم. شهینم باورم: دمیکش غیج

 ؟یزنیم

 

 اگه. یکنیم فکر تو که ستین یجور اون هیقض: نشوندم دوباره و گرفت محکم دستمو

 .کن گوش حرفام به پس. دارم لیدل میبش جدا گمیم

 که اومده شیپ یمشکالت هی: گفت و کرد یکوتاه مکث.... بهش زدم زل و نشستم ساکت

 که خودته نفع به چون شده یچ نپرس. میبش جدا هم از مدت هی واسه میمجبور تو و من

 جدا کوتاه مدت هی فقط. یملود کنمینم رهات یطیشرا چیه تحت من بدون نویا. یندون

 ازت شده جور هر خوامیم و ینیبب صدمه تو خوامینم من. بشه اروم اوضاع تا میشیم

 !کوتاهه مدت هی فقط ؟یملود باش. کنم محافطت

 . ستمین بچه گهید که من. بدونم دارم حق من شده؟یچ بگو بهم: کردم نگاهش هیگر با
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 !شهینم االن یول. گفتم بهت یروز هی دیشا: دیکش موهام رو دستشو یمهربون با

 چطور اد؟یم دلت چطور.... یگیم مزخرف یدار: دمیکش غیج و زدم پس محکم دستشو

 رسا؟ یتونیم تو ؟یکن یزندگ من بدون یخوایم چطور ؟یبش جدا من از یتونیم

 ؟؟؟یتونیم

 میخوایم نگفتم که من شه؟یم مگه من؟ کنم؟ یزندگ تو بدون. جونم به دردت باش اروم_

 .میمونیم دور هم از مدت هی فقط.... میبش جدا شهیهم برا

 راست هیبق.... افتادم چشمت از من فهمم؟ینم یکرد فکر. کن خر خودتو برو: زدم داد

 .... یا هرزه هی تو! گفتنیم

 هوس اشغال هی تو: دمیکشیم غیج فقط که بودم یعصبان اونقد! گمیم دارم یچ دمیفهینم

 مثل.... هیبق مثل.... یشد خسته ازم هم حاال. میزندگ تو یاومد بیفر و دروغ با که یباز

 ....احمق منه! بودن تیزندگ تو که یا گهید دختر هزار و ایدن و انایک

 نگاهش یناباور با.... زد منو رسا.... دیماس دهنم تو حرفام هیبق خوردم که یچک با

 !ومدیدرم کاسه از داشت تیعصبان از چشماش.... کردم

 !زارمینم زندت بشنوم گهید کلمه هی. شو خفه: گفت شدش دیکل یدندونا نیب از

 رو شیواقع خوده داشت گذشته پل از خرش گهید که حاال.... اومد در شوک از کم کم

 !دادیم نشون

 اون با رسا.... بود یعیطب.... دادیم سوز بیعج صورتم و کردیم گز گز داشت گوشم

 !کرده بلند دست روم کلشیه

 شد تموم انقضات خیتار.... کنم گم گورمو دیبا گهید. خوابمون اتاق سمت رفتم و شدم بلند

 ....یبعد نفر واسه یبد یخال جا دیبا! خانم یملود

 

 نیا تو ادیب من بعده قراره یک.... نشستم تخت رو و نداد امونم هیگر که دمیپوش رو مانتوم

 کنه؟یم تموم من با داره یک بخاطر رسا خونه؟

 یکس با من بعده تونهیم چطور رسا اصن.... لحاف و بالش رو دمیکش دست هیگر با

 ....و اتاق نیا تو.... خونه نیا تو ارشیب بخواد نکهیا به برسه چه باشه؟

 ؟یکرد کاله و شال کجا_

 .باش نداشته باهام یکار: کردم نگاهش ترس با

 ؟یدیترس نقدیا چرا چته؟_
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 . خونمون برم خوامیم. دمینترس_

 .یینجایا امشب_

 گه؟ید بمونم شتیپ دیبا چرا م؟یبش جدا دیبا ینگفت مگه: کردم نگاهش تعجب با

: گفت لب ریز و دیکش گونم رو دستشو اروم.... نشست کنارم و اومد حرفم به توجه یب

 ؟یکنیم میعصب چرا اخه. دستم بشکنه

 تو داغونم خودم من. یملود اشکارو نیا زینر: دیبوس چشمامو و شد خم که کردم نگاهش

 !نکن ترم داغون

 نفر هی شهیم مگه اخه؟ هیچ ضینق و ضد یرفتارا نیا.... کرد بغلم محکم و گفت نویا

 بشه؟ قدم شیپ ییجدا یبرا خودش و باشه داشته دوس نقدیا ویکی

 م؟یبش جدا دیبا چرا: گفتم اروم

 !بگم شهینم: خودش به چسپوندم تر محکم

  ست؟؟ین ونیدرم یکس یپا کنم باور چطور: شد ریسراز اشکام دوباره

. ستین ونیم در یالناس و احد چیه یپا قسم شرفم به: چشمام تو زد زل و شد جدا ازم

 !دمیم مردونه قول بهت

 یخوایم چرا ؟یزنیم بهم رو دوتامون یزندگ چرا.... چرا بگو بهم پس: شد بلند هقم هق

 ؟یکن خراب ویخوشبخت نیا

 جدا ازت مدت هی مجبورم باشمت داشته ابد تا نکهیا واسه. مجبورم: نییپا انداخت سرشو

 !باشم

 مجبور: دنیکش غیج به کردم شروع و داد دست بهم یعصب حالت همون دوباره

 من! ستین که یالک. شمینم جدا ازت من. زارمینم من چون! رسا یستین مجبور.... یستین

 خوامینم. بدم دستت از خوامینم. بوده تو با رابطم نیاخر و نیاول. کردم تجربه عشقو تو با

. رمیمیم رنیبگ ازم رو تو اگه چون. تونمینم چون.... باشم دور ازت روز هی یحت

 ....رمیمیم بخدا. رسا رمیمیم تو بدون من ؟یفهمیم

 تو ومدیم رسا بدونه یزندگ فقط. دمیفهمینم یچیه.... زدمیم حرف و کردمیم هق هق

 عاشقش مرگ سرحد تا! ارمینم دووم روزم هی حضورش بدونه که دونستمیم من و ذهنم

 !نشم جدا ازش یول رمیبم بودم حاضر.... بودم وابسته بهش و بودم

 

 ::::::::::::::::رسا
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 ....رمیمیم بخدا. رسا رمیمیم تو بدون من ؟یفهمیم_

 خونه تو هقش هق و نییپا انداخت سرشو. گهید اورد کم نفس گفت که اخرشو جمله

 خودش گاه هیتک منو بچه نیا. خوردیم بهم خودم از داشت حالم.... من به لعنت.... دیچیپ

 .ارهینم دووم بدم یخال جا اگه نباشم، من اگه. دونستیم

. جونم به دردت نکن یتاب یب نقدیا: کردم حبسش بازوهام نیب و کردم بغلش یسخت به

 از دارم قسم خودت جون به. اسونه من یبرا نکن فکر. کشمیم دارم یزجر چه یدونینم

 حاالم. یباش دور ازم روزم هی واسه ذاشتمینم نبودم مجبور اگه خدا به. شمیم خورد درون

 من. میباش ارتباط در هم با بازم بهت دمیم قول.... هییجدا اسمش فقط! زارمیم نکن فکر

 .میشد جدا ما کنن فکر دیبا هیبق فقط. شمیم وونهید که نکنم لمست و نمینب رو تو اگه

 ثابت یک به یخوایم ست؟ین ونیدرم یکس یپا کنم باور یخوایم بعد: کرد نگاهم تعجب با

 هان؟؟ ؟ییتنها یکن

 ....یملود_

 راستشو. مشخصه کامال! بنداز رفتارت به نگاه هی. دارم حق من. رسا نشو یعصب_

 اومده؟ خوشت اسمنی از.... بگو

 دارم ساعته دو احمق منه. یزارینم باشم اروم خوامیم یچ هر! شووووووو خفه: زدم داد

 جوابم؟ نهیا زنمیم حرف برات

 ما کنن فکر دیبا هیبق یگیم بعدش ه؟یچ لتیدل یگینم بهم: شد ریسراز اشکاش دوباره

 بکنم؟ دیبا یفکر چه من خب. میکرد کات

 !نکن عجله نقدیا! یملود یفهمیم روز هی_

 اورد یم درد به دلمو یبدجور خفش هق هق.... نمیس رو گذاشت سرشو و شد ساکت

 ....کنم هیگر تونستمیم منم کاش یا. کنه یخال خودشو بدم اجازه دیبا دونستمیم یول

 اروم و کردم پاک صورتش از اشکاشو.... برد خوابش بغلم تو کم کم تا کرد هیگر اونقد

 ! خوابوندمش تخت رو

 اومدم اتاق از و کردم رهاش یسخت به! معصوم و پاک.... خواب تو شدیم ها فرشته مثل

 یبرا.... میبش جدا هم از خوب ی خاطره با دیبا و شمهیپ که هیشب نیاخر امشب. رونیب

 و اوردم در گویم بسته هی.... اوردم پناه یاشپز به خودم کردن اروم و کردن سرگرم

 .داشت دوس یلیخ یملود. کنم درست گویم با یاسپاگت گرفتم میتصم

: اوپن به داد هیتک و اومد.... سمتش برگشتم یملود یپا یصدا با که بودم مشغول یحساب

 !شهیم تنگ ها صحنه نیا واسه دلم
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 !یبود خسته ؟یدینخواب چرا: کردم بغلش و رفتم جلو

.... دمیپر خواب از که دمید کابوس هم تازه. امروز بودم خواب نیماش تو که مدت تمام_

 !یکنیم یعروس اسمنی با یدار تو دمید خواب

 ....محاله بشه؟ من عروس تو جز یکس ؟یشد وونهید: دادم فشارش خودم به شتریب

 

 ؟ینش من جز یکس مال یدیم قول: چشمام تو شد رهیخ و اورد باال سرشو

 فقط مونییجدا گفتم که بهت! بچه توام مال االنم نیهم من. برم قربونت یاله.... یملود_

 .ارمینم دووم تو بدون من یدونیم خوب خودتم. هیظاهر

 زحمت: غذا سراغ رفتم. کنم عوض یکم رو جو کردم یسع.... داد تکون سر بغض با

  زم؟یعز یکشیم رو زیم

 !باشه_

 خسته: گفت که نشوندمش بغلم تو. سالن تو میرفت بعدشم و میخورد رو شاممون سکوت تو

 ؟یستین

 لمیف.... میزنیم حرف هم با. باشم باهات صبح خوده تا خوامیم. اصال: زدم لبخند

 ....دور دور میبر خوامیم تازه.... مینیبیم

 ؟یگیم راست: زد برق چشاش

 ؟ینداشت دوس شهیهم مگه. معلومه خب_

 . بود ارزوم_

 .میکنیم یدار دوس تو یکار هر امشب_

 !دمیکش لختش یپا رو دستمو و گفتم نویا

 !خوامیم رو تو االن نیهم من: شد رهیخ بهم معصومش یچشما با

 ای کنهیم استقبال شنهادمیپ از دونستمینم یول خواستمشیم منم.... نشست لبم رو یلبخند

 ....نداره وجود یلیدل گهید مشتاقه خودشم که حاال. نه

 !اول روز مثل.... ناب و بود بکر دم،یبوس لبشو و بردم جلو سرمو

 ازش یکم. کنم لمسش تونمینم گهید شدینم باورم.... ستنین من مال گهید شدینم باورم

 ؟یچ باشه سکسمون نیاخر نیا اگه: گفت که دمیکش گونش یرو دستمو و گرفتم فاصله

 ؟یچ بخوابم بغلت تو شبا.... کنم لمست نتونم گهید اگه
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 ؟یملود: کردم نگاهش شوکه

 ....خدا رو تو. رسا رینگ ازم خودتو: خورد سر گونش رو اشک قطره هی

 رو! اتاق تو بردمش و کردم بغلش.... گردنش سمت کردم حمله و بشه تموم جملش نذاشتم

 سرمو.... شد بلند اهش که زدم مک اروم گردنشو.... روش رفتم و خوابوندمش تخت

 روز اون و بشه درست یچ همه دوباره روز هی دمیم قول بهت: گفتم و موهاش تو بردم

 تمیروان.... توام ی وونهید من یمن عاشق تو اگه! رهیبگ ازم رو تو تونهینم یکس گهید

 واسه حاضرم. شدم عاشق یزندگ نیا تو بار نیاول برا که یکرد من با یکار تو! بچه

 ....یملود هیامتیق چه چشمات گهید نیبب.... زمیبر بهم رو ایدن چشمات

 

: دمیکش نفس قیعم و گردنش تو بردم سرمو و دمیبوس چشماشو.... کرد نگاهم خمار

 ....شیباق درصد 5 و داره الکل درصد 95 گردنت

 شیبق. نجاستیا: گفتم و گرفتم ازش یا بوسه.... لباش به شدم رهیخ و رفتم عقب یکم

 .نجاستیا

 !چشماته تو همش تو مال یول: گفت اروم

 تر باال. شد بلند اهش که زدم شکمش به یا بوسه.... باال دادم رهنشویپ و زدم یلبخند

 اروم خواستمیم چقد هر.... کردیم مستم داشت تنش یبو. دمیرس رشیز لباس به و رفتم

 ....دادم جر وسط از هم با و گرفتم رو رشیز لباس و رهنیپ اریاخت یب.... شدینم باشم

 اتیباز یوحش واسه دلم: نشست لباش رو لبخند لحظه چند بعده و کرد نگاهم شوکه اولش

 !شهیم تنگ یلیخ

 ! کوچولو فنچ کنارتم شهیهم من. نداره وجود یدلتنگ: گفتم و زدم هاش نهیس نیب یا بوسه

 فرصت.... گرفتن گاز و دنیمک به کردم شروع و کردم هاش نهیس قاب دستمو دو هر

 بعده واقعا. بود برداشته رو خونه هاش ناله و اه یصدا و کردینم دایپ هم دنیکش نفس

 عروسک نیا بدون ارمیب دووم خوامیم یچطور کنم؟ یزندگ تونمیم یچطور یملود

 م؟یبغل

 از رمیز داشت و بود بغلم تو که االن.... بود مهم االن.... نکنم فکر فردا به کردم یسع

 ! کردیم ناله لذت

 ....رسا کن تمومش: دینال و اورد باال سرمو یطاقت یب با که رفتم ور هاش نهیس با اونقد

 !خدا رو تو

 .زمیعز کردم شروع تازه من_
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 ....کنم تحمل تونمینم گهید. ندارم طاقت گهید_

 ؟یکن تحمل یتونینم ویچ_

 ....رسا: کرد نگاهم یشاک

 !بزن حرف ؟یملود بگو_

 ....خارجه من توان از لذت همه نیا: گفت و بست چشماشو

 .باالست چقد تحملت یبفهم که کنم یکار هی بزار پس_

 پاهاشو که دیکش ینیه.... نییپا دمیکش هم با رشویز لباس و شلوار که کرد نگاهم تعجب با

 پاهاشو کرد یسع و کنم کاریچ خوادیم دیفهم.... شدم کینزد بهش و کردم باز هم از

  ذاشتم؟؟یم من مگه اما! ببنده

 لذت از یغیج.... دمیکش پاش یال اروم زبونمو و داشتم نگه باز هم از پاهاشو دستام با

 ....دادم ادامه و کرد تر صیحر منم که دیکش

 

 :::::::::::::::یملود

 رسا؟: کردم باز چشمامو پام یال نوازش با

 .... دلم جان_

 .تونمینم گهید من ؟یخوایم بازم_

 بهت نبارویا. ادهیز یلیخ واست شب هی تو بار سه کنم فکر یول خوامیم که خواستن_

 !دمیم فیتخف

 !خوبه یلیخ بشم حامله اگه_

 ؟ینداشت دوس که حاال تا: دیخند

 !کنه بند رو تو یپا بتونه بچه دیشا. دارم دوس االن_

 ه؟یچ حرفا نیا ؟؟یشد وونهید: چشمام تو زد زل و خودش طرف گردوند برم

 .دیرس ذهنم به که بود یفکر تنها_

 تیاذ خودتو نقدیا پس. ستین یدائم ییجدا نیا گفتم هم بهت و میهم مال تو و من یملود_

 !نکن هم گونه بچه یفکرا و نکن

 حموم؟ میبر: شد بلند و دیبوس مویشونیپ که دادم تکون سر
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 !دارم دوس یلیخ. اره_

 

 :::::::::::::::::رسا

 خوش دلشو داشتم. زدمیم گولش یالک داشتم.... رونیب میزد و میگرفت دوش هم با

 هم یمخف ی رابطه و باشمش داشته تونمینم حاال حاال دونستمیم خوب خودمم. کردمیم

 .... یملود هم من هم. میاریب دووم دیبا یول! زرنگه یلیخ ماهیپر.... هیواه دیام

 داره دوس وقت هر تا خواستمیم و بود 2 ساعت. رونیب میزد خونه از و میدیپوش لباس

 ی ملکه یملود.... بمونه دلش به یزیچ حسرت کنارمه یوقت تا خوامینم .میباش رونیب

 یملود حسرت تو دیبا بعد به نیا از و اوردم بدست خواستم یچ هر حاال تا که یمن! منه

 !بمونم

 زمان گذر گر نظاره فقط سکوت تو و میزدیم دور تهران خلوت یابونایخ تو هم با

 ....میبود

 بود یخوب ی بهونه. بود باز که شدم یکیش و بزرگ یلیخ یفود فست متوجه دور از

 ....زدن حرف واسه

  زم؟یعز ستین گشنت: گفتم یملود به رو

 ؟یچ تو. کمی_

 ؟یچطور تزایپ با. شهیم گشنمون سکس بعده میدار عادت دوتامون. اره منم_

 !یبخر برام هم شده سرخ ینیزم بیس دیبا. جون اخ: کرد نگاهم زده ذوق

 .کوچولو بخواه جون تو_

 جوون پسر و دختر پیاک هی ما جز به.... میشد ادهیپ و کردم پارک درش جلو رو نیماش

 !گهید زوج تا دو و بودن سالن تو

 .میبد سفارش تا میبرداشت رو منو دومون هر و مینشست هم یملود و من

 سرخ ینیزم بیس و داگ هات هی میملود و دادم سفارش یدود کیاست هی و یپپرون من

 .داد سفارش شده

 نیا نایا گنیم خودشون با االن: گفت اروم یملود رفت و گرفت سفارشارو که گارسون

 .بخورن رو غذا نقدیا خوانیم یچطور شب وقت

 !دارم یعال شنهادیپ هی شدنش هضم واسه: گفتم و جلو بردم سرمو

 .نشه هضم اصن دمیم حیترج. شنهادتیپ از یمرس: شد باز ششین
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 .منظورمو یریگیم زود نقدیا که برم قربونت: گرفت خندم شیهوش زیت نیا از

 !گهید باهوشم_

 .یهست یسکس بودن باهوش از شتریب: کردم نگاه چشماش به بعدم و لباش به

: گرفتم دستشو و رفت ضعف براش دلم. نییپا انداخت سرشو و گرفت رنگ هاش گونه

 عمرم؟ یبکش خجالت نمینب

 . رسا یزنیم حرف رک یلیخ تو اخه: کرد نگاهم

 . هاتم گونه شدن یارغوان نیا عاشق: زدم لبخند

 .نمیبب نجایا ایب: گرفت بلندش و گرفتم دستشو که زد یلبخند

 .زشته رسا_

 ....سسسسیه_

 یتیاهم اما کردمیم حس رو هیبق نگاه. دورش انداختم دستمو و نشوندمش پاهام رو

 .دادمینم

 خونه؟ میبر راست هی غذا بعده یموافق: دیبوس گردنمو طنتیش با

 ....یملود: کردم نگاهش مات

 .کردم هوستو خب ه؟یچ: دیخند

 نگاهش خمار و دمیبوس رو نشیس یباال و اوردم نییپا یکم رو قشی توجه جلب بدون

 !خونه میبرس بده فرصت فقط: کردم

 .نکردم یکار که من: کرد نگاهم طونیش

 . شمیم تر وونهید من یبگ یچ هر االن تو. سسسیه_

 .یبخور غذاتو راحت بهتره پس: نشست سرجاش رفت و شد بلند پام رو از خنده با

 که نیماش تو. میبرس خونه به بزارم نکنم فک.... یملود.... یلعنت کرده رید چقد_

 ؟یندار یمشکل

 .ستین مهم مکانش و زمان. باشم تو با خوامیم فقط. زمیعز نه_

 !سسسسسیه_

 .چشم: دیخند
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 :::::::::::::::یملود

 لباس هردومون و بودم قفل رسا بغل تو.... شدم داریب صورتم تو افتاب نور با صبح

 !نبود تنمون

 ؟یبش داریب زوده هنوز ؟یملود: شد داریب که خوردم تکون یکم

 .مدرسه رفتمیم دیبا. رسا بود چهاردهم امروز_

 گهید. شده ده ساعت: کرد نگاه وارید یرو ساعت به و دیکش رونیب لحاف ریز از سرشو

 !که نداره دهیفا

 .تره سخت برام ازت شدن جدا بمونم شتریب یچ هر. گهید خونه برم دیبا_

 یملود تواما؟ مال من نره ادتی: گفت و کرد حلقه دورم تر محکم دستاشو گفتم که نویا

 من! قلبش... روحش... جسمش. توعه مال ابد تا رسا. نره ادتی وقت چیه نویا ؟یفهمیم

 ....یملود توام ی وونهید

 نیا با رسا شده باعث یچ دمیفهمیم فقط کاش. بودم کرده بغض منم. داشت بغض صداش

 اخه؟ داره یلیدل چه. بشه جدا ازم بخواد عالقه همه

 رو لباسام و کمد سر رفتم راست هی. شدم جدا ازش و گرفتم اشکامو یجلو زور به

 کدوم چیه خوامینم. برمینم رو لباسام: گفتم دمیپوشیم رو مانتوم که طور همون.... دمیپوش

 .برمشونیم خودم با مزاحمن اگه یول. ببرم رو لمیوسا از

 نیا از.... یملود باشه اخرت بارت. نشه تکرار گهید! سسسسسیه: کرد بغلم پشت از

 شهیهم واسه یدار مگه ؟یبرنگرد گهید قراره مگه. یبرینم خودت با یچیه خونه

 لباساتو از کهیت هی زارمینم. مونهیم نخورده دست تو از لشیوسا تمام با خونه نیا ؟یریم

 تا کنم بغل لباساتو و بخوابم تنها اتاق نیا تو رو یادیز یشبا قراره دونمیم. یببر هم

 ....ببره خوابم

 تا کنم کاریچ ؟یریگیم ازم خودتو یدار چرا: نشیس رو گذاشتم سرمو و سمتش برگشتم

 بدم؟ قسمت یچ به ؟یبش مونیپش

 و بود کرده بغلم محکم رسا و دیلرزیم هیگر شدت از هام شونه.... دیچیپ خونه تو هقم هق

 تر داغون نزار. نکن هیگر زدلمیعز. یملود نکن هیگر خدا رو تو: کنه ارومم خواستیم

 ....یملود نکن خوردم. بشم هست که ینیا از

 قسم! خونه نیا تو ادینم یکس من بعده بخور قسم: چشماش تو زل و کردم بلند سرمو

 ....رسا باش زود.... جام یارینم رو یشکیه بخور
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 بشم وونتید کرد یکار و داد قرار راهم سر رو تو که ییخدا همون به. خورمیم قسم_

 چشم! یمن اخره و اول عشق تو. ادین قلبم تو و خونه نیا تو جات یکس چیه خورمیم قسم

 نبودت با االن و زدم پا پشت کس همه و یچ همه به بخاطرت.... ستمین که بسته گوش و

 مال فقط قلب نیا عمرم اخر تا.... راحت التیخ. رهیبگ جاتو تونهینم یکس گهید هم

 .خودته

 . گهید برم من: سرم انداختم شالمو و شدم جدا ازش

 .رسونمتیم خودم_

. تره سخت برام ازت شدن جدا باشم کنارت شتریب چقد هر.... برم تنها بزار. رسا نه_

 .بخدا رمیمیم دارم االنم نیهم من

 شهیهم اما. خونه یبر خودت زارمیم االنو. یملود زارمینم تنهات: گرفت دستمو

 .باش مطمئن نویا.... مراقبتم

 یط رو سالن سرعت با. رونیب زدم اتاق از میگوش و فمیک برداشتن با و نگفتم یزیچ

.... دادم هیتک رو راه وارید به و بستم درو. رونیب زدم خونه از کفشام دنیپوش با و کردم

 از نزار دمیم قسمت. بشه یطوالن ییجدا نیا نزار ایخدا.... شد ریسراز دوباره اشکام

 که دمیشن رو رسا ادهیفر یصدا که اسانسور سمت برم خواستم.... بمونم دور رسام

 یدرد چه. زدم زجه رسا واسه و کردم فراموش کال خودمو.... زدیم صدا رو خدا داشت

 مونیپش اما خونه سمت برم خواستم بگه؟ نتونست منم به که بود شدهیچ د؟یکشیم داشت

 یبار نیاخر نیا خواستمیم خدا از دل ته از.... نییپا رفتم و شدم اسانسور سوار و شدم

 ....نمیبیم رو رسا که نباشه

 

 :::::::::::::::رسا

 هیگر با گذاشتم اشغال ی عرضه یب منه. کردم نگاهش فقط احمق من و رفت.... رفت

 عطرو ی شهیش.... بکشنه دلش شدم باعث که بخشمینم خودمو ابد تا! کنه ترک خونمو

.... بسوزه برام دلش کاش.... زدم صدا رو خدا.... زدم عربده و نهیا تو دمیکوب و برداشتم

 ! بده پس بهم رو یملود و بسوزه دلش

 حاضرم یول کردم گناه ادیز یزندگ تو دونمیم.... وارید به دادم هیتک و نشستم نیزم رو

 !یملود دادن دست از با نه بدم پس تاوان جونم گرفتن با

 با شدیم کاش.... هییجدا نیا باعث که یکس خونه تو بره خوادیم داره؟ یحال چه االن یعنی

 یول! نرسه بهمون یشکیه دست که ییجا. دور یجا هی میرفتیم و میکردیم فرار هم

 ....حرفاست نیا از شتریب یلیخ یملود اقتیل
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 ....ماهیپر کنه لعنتت خدا

 

 :::::::::::::::یملود

 سوهان ناخناشو داشت سالن تو مامان.... تو رفتم و کردم باز رو خونه در بدم حال با

 !یاومد خوش خونت خونت به.... خانم یملود به به: گفت من دنید با و دیکشیم

 .اتاقم تو رمیم خستم. سالم_

 شده؟ یزیچ_

 .نه_

 کاریچ دیبا دونستمینم و بود گرفته دلم.... نداشتم یچیه حوصله. اتاقم تو رفتم و گفتم نویا

 کهیت هی مثل. کنم یزندگ حضورش بدون ستمین بلد حاال یول بودم باهاش فقط ماه چند. کنم

 ....یلعنت بود شده وجودم از

 .سالم: دادم جواب.... بود مینس. خورد زنگ میگوش

  ؟یشمال رسا با هنوز. اخه یا جنبه یب چقد. اشغااااال خره سالم_

 . تهران میاومد شبید. نه_

 مدرسه؟ یومدین امروز چرا پس_

 .نبود خوب حالم_

 ؟یکرد هیگر گرفته؟ چرا صدات ؟یملود_

 شم؟یپ یایم_

 .تو شهیپ برسونم گمیم بهش دنبالم اومده فربد میشد لیتعط تازه! حتما. اره_

 !پس نمتیبیم_

 .فعال. زمیعز باشه_

 ....دمیکش دراز تخت رو و کردم قطع ویگوش

 خاطرات و بودم شده رهیخ رو به رو وارید به.... نداشتم کردنم عوض لباس حوصله

 رسا یعنی.  مینداشت خبر خودمون و میبود خوشبخت چقد که اخ. ومدیم ادمی رو سفرمون

 وقتا یگاه و فکر تو رفتیم همش نیهم واسه بود؟ کرده اماده خودشو دونست؟یم قبل از

 ....هیچ لشیدل دونستمیم کاش شد؟یم غم از پر صورتش
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 اشکمو. اومدم خودم به در یصدا با که خورد سر گونم رو اشک قطره هی اریاخت یب

 بله؟: دادم جواب و کردم پاک

 .فتمیش اخرشب تا. مارستانیب رمیم دارم من: گفت و تو اومد مامان

 !سالمت به. باشه_

 .خدافظ_

 درو و شدم بلند. مهینس حتما. زدن در که بود نگذشته قهید چند.... بست درو و رفت

 . سالاااام: کرد سالم یانرژ پر. کردم باز براش

 چطوره؟ خاله فنقل: دیکش شکمم رو دست مقدمه یب

 !مزه یب تو ایب_

 اون و یباش شده تنها رسا با هفته دو تو گهیم مگه. یا حامله االن تو دونمیم که من_

 .اوردهین سرت ییبال

 !اورده بدم. اورده بال اره_

 واسه اصن ؟یا حامله تو گفتم یدید. جونمممم یا: بست درو و تو اومد. شد باز ششین

 .هیجور نیهم اولش.... نزاره و زار حالت نقدیا که نهیهم

 .میشد جدا هم از ما. مینس نگو چرت.... اهههه_

 .مسخره: خنده ریز زد یپق و کرد نگاهم شوکه یا لحظه چند

. میکرد کات شبید. کنمینم یشوخ بخدا: گفتم که مبل رو کرد پرت و اورد در لباساشو

 .خونه میاومد صبح امروز یول

 ....توعه ی وونهید رسا ه؟یالک مگه .نگو مزخرف_

 !شد تموم یچ همه گهید: دیترک بغضم

 ه؟یجد یچ همه یعنی.... من یخدا. نکن هیگر زمیعز ؟یملود: کرد بغلم زده هول

 .تموم گهید گفت خودش. کردولم رسا. اره_

 شه؟یم مگه. وونهید عاشقته اون_

 .شده که حاال: نشستم مبل رو و شدم جدا ازش

 ؟یکنیم فیتعر برام: نشست کنارم

 میاومد که شبید! یچ همه .بود یعال یچ همه و میبود هم کنار دیع التیتعط کل ما_

 و کردن باور اما شدینم باورم اولش منم. میبش جدا هم از دیبا گفت مقدمه یب تهران



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 265 

 فک تو اخه! نگفت که نگفت لیدل چه به و چرا گفتم چقد هر. نداشت یا دهیفا من نکردن

 شهیم ه؟یعاد. تموم گهیم ادیم هوی میندار یمشکل چیه و میخوشبخت نقدیا که ما.... کن

 .کرد باور

 .داره مهم لیدل هی ای زارهیم سرت به سر داره ای. نهیهم منم حرف اخه_

 حس من. موندینم حرفش رو بازم هیگر همه اون بعده شبید که بود یشوخ هیقض اگه_

 !شیزندگ تو اومده گهید یکی کنمیم

 رسا درسته. یبزن حرفو نیا یندار حق اما باشه بد حالت دمیم حق بهت. توهم شو خفه_

 ثابت همه به نیا. کرد روش اون به رو نیا از تو عشق یول بود اریع تمام هیالش هی قبال

 .شده

 گفتیم. میباش جدا و بگذره مدت هی دیبا گفتیم همش چون. کنم باور خوامینم خودمم_

. کنه وا خودش سر از منو خواستیم اون. کنمینم باور من یول. میهم با دوباره بعدن

 !شیزندگ تو اومده یکی حتما

 

 مطمئن نکهیا واسه یول. نکرده انتیخ رسا دمیم قول بهت: گفت اروم و گرفت دستمو

 .کنمیم ثابت بهت یبش

  ؟یچطور_

 .میکنیم بشیتعق فردا.... نداره یکار_

 !شهینم. سخته_

 !بشه دایپ کلش و سر تا مینیشیم اونقد. اونجاست خونش که یساختمون جلو میریم خب_

 .میبر مدرسه از بعد فردا. باشه_ص

 ن؟یدار یچ ناهار. یگشنگ از مردم من.... هیعال_

 !نه ای یکنیم دایپ یزیچ نیبب برو. دونمینم_

 که گراندم بک عکس به شدم رهیخ و اوردم در مویگوش. اشپزخونه سمت رفت و شد بلند

 نیهم تو.... شد ریسراز اشکام اریاخت یب. بودم دهیکش دراز تخت رو و بودم بغلش تو

 کنار نبودش با خوامیم یچطور بعد به نیا از بودم شده تنگش دل یحساب ساعت دو یکی

 ....امیب

 !بخور. شده یعال. ترکونده یحساب مامانت: نشست کنارم یماکارون بشقاب دوتا با مینس

 .مینس ندارم لیم_
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 .نزدمت تا بخور نکن میعصب_

 .... بود شده خوشمزه یلیخ. بود مینس با حق. خوردم کمی و گرفتم ازش بشقابو

 از .کنمیم دق دارم. مینس تونمینم گهید: زیم رو گذاشتم شویبق و خوردم نصفشو بغض با

 !رهینم نییپا گلوم

 یلیخ مطمئن. نییجدا االن ستین مهم. عاشقته رسا که کن فکر نیا به فقط: گرفت دستمو

 !نیگردیبرم بهم که کشهینم طول

 .کنهیم میروان داره باشه اومده خوشش گهید یکی از نکهیا فکر_

 یدختر چیه به شیزندگ تمام تو رسا. بره ادیب یکی یه ستین فرودگاه که دل ؟یملود_

 جمله اون ینخوند. نهیبینم رو یدختر چیه چشماش تو جز خورمیم قسم .نداشته احساس

 پسر هی هیسالگ 20 هوس تا باشم مرد هی هیسالگ 30 عشق دمیم حیترج من گهیم که رو

 !بچه

 .بشه راحت المیخ دیبا_

 !شده مشخص یچ همه موقع نیهم فردا نکن، عجله. شهیم_

 . شده تنگ براش دلم. بزنه زنگ کاش.... شدم رهیخ میگوش به و دادم هیتک مبل به

 یکی دیبا.... داشتم ازین بهش واقعا. مونهیم شمیپ شب گفت و خونشون زد زنگ مینس

 کنه سرگرمم باشه یکی دیبا رهیگیم رو رسا بهونه دلم یوقت .بزنم حرف باهاش یه باشه

 ....دادم دست از شبه هی زمویچ همه و شد حروم میزندگ چطور ادین ادمی تا

 

 :::::::::::::::رسا

 کهینزد بهم بدونم که نیهم. باشم دور ازش خواستمینم. خونه رفتم که شب 9 ساعت

 .کنهیم ارومم

 و فکر که باشه تنها خواستمینم. کرد راحت المویخ یکم و ششیپ رفته مینس گفت فربد

 ! کنه تشیاذ الیخ

 گارمویس. تراس تو رفتم و کردم عوض لباس.... اتاقم تو رفتم و کردم سالم نایا مامان به

 کم دیبا. بزنم زنگ یحت بهش دمیترسیم و بودم دلتنگش. گذاشتم اهنگ هی و کردم روشن

 ....میایب کنار درد نیا با کم

 :خوندن به  کرد شروع خواننده که زدم گارمیس به یقیعم پک
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 شهیم مگه زمیعز نه رمیم تو ادی از یگفت

 شهیهم تا توست شیپ اما قلبم چشمام جا به

 

 بهم گهید اگه یحت.... ابد تا.... منه مال اون. کنمینم فراموش وقت چیه رو یملود من"

 "مینرس

 

 داره دنباله کجا تا تو و من نیب فاصله

 شهیهم تا هم از میبمون جدا که بود نیا قسمت

 

 "کنه جدا رو ما تونهینم کس چیه... .ستین ما یدائم ییجدا یمعنا به فاصله نیا یول"

 

 ستین دور ادمیز که باش مطمئن موعود روز

 شهیهم تا یمن مال تو و تو کنار من

 

 چیه گهید روز اون.... میهم مال ابد تا یملود و من که یروز.... کهینزد موعود روز"

 "کنه جدا رو ما تونهینم کس

 

 بدونم که خوامم ینم یهست که با و کجا که دونم ینم

 شهیهم تا قلبم یتو ساختم یا خونه من تو با

 

 پابرجا بمونه تو و من قول ینخواست تو مگه

 شهینم دایپ یخبر تو از یول موندم که من

 

 تو یچشما تو افته یم من چشم ییجا هی وقت هی یروز هی

 شهیهم تا هست من با که الهیخ همون نیا اما
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 ام خسته قلب تو نهیبش یدیناام که خوام ینم

 شهیهم من مال یبش دیشا رو خدا یدید یچ

 

 "میرسیم بهم دوباره روز هی دونمیم.... دوارمیام ندهیا به من"

 

 ستین دور ادمیز که باش مطمئن موعود روز

 شهیهم تا یمن مال تو و تو کنار من

 

 بهش برداشتم مویگوش.... کردم روشن رو یبعد و کردم یخال یگاریس جا تو گارمویس

 !شهیم بدتر دوتامون حال بعدش بزنم زنگ اگه! شهینم یول.... یول بزنم، زنگ

 طفل اون یزندگ جهنم به کردم خراب که خودمو یزندگ اشغال منه.... احمق منه به لعنت

 ....کردم نابود هم رو معصوم

 رسا؟: شد باز تراس در

 بله؟: رها سمت برگشتم

 .میدیچ زویم. بخور شام ایب_

 ....برو. ندارم لیم_

 افتاده؟ یاتفاق_

 !برو. نه_

 ؟یکنیم هیگر یدار: کرد نگاهم بهت با. ستادیا مقابلم و جلو اومد بره نکهیا یجا به

 .رونیب برو گفتم: زدم ادیفر

 یخدا. دمیکش صورتم یرو دستمو کنم؟یم هیگر من.... رونیب رفت تراس از ترس با

 !اشکه سهیخ صورتم.... من

 تنگ براش دلم.... دیچیپ خونه تو هقم هق اریاخت یب و شد یپل اول از دوباره اهنگ

 تو. رونیب زدم و برداشتم مویگوش ،کردم پاک اشکامو.... خواستمشیم االن نیهم.... شده

 به و بود برده ماتشون دوشون هر. شدم رو به رو بابا و مامان با اتاق در چهارچوب

 افتاده؟ یاتفاق زم؟یعز شده یچ: گفت اروم مامان. کردنیم نگاه سمیخ یچشما و صورتم
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 .برم دیبا_

 شده؟یچ بگو اول: گفت بابا

 !باال امیم شدم که اروم. یملود شیپ برم فعال نیبزار_

 باز درو مینس و زدم در. نییپا رفتم و رونیب زدم خونه از. رفتن کنار و دادن تکون سر

  شده؟ یزیچ. رسا سالم: کرد نگاهم تعجب با و کرد

 خونست؟ یک_

 .مییتنها یملود و من_

 !بهم میشد رهیخ مات. دیپر جا از کردم باز که درو.... اتاقش تو رفتم راست هی و تو رفتم

 نیا باعث من که کردم لعنت خودمو بار هزار لحظه اون و بود اشک سیخ چشماش

 نم؟یبینم خواب.... رسا: گفت اروم.... اشکام

 جلو نیا از شتریب نتونستم گهید. کردیم وونهید منو داشت برات یدلتنگ. زدلمیعز نه_

 .رمیبگ خودمو

 ؟یکرد هیگر تو.... چشمات.... چ_

 !یملود کشهیم منو تو از ییجدا. کنم هیگر خون دیبا: زدم یتلخ لبخند

 

 .بود شده تنگ برات دلم: زد لب

 !شتریب یلیخ. شتریب من: رسوندم بهش خودمو و بستم اتاقشو در

 نفس تا میشد جدا هم از یا لحظه.... میدیبوسیم همو وار وونهید و دیچسپ بهم لبامون

 دادم قسم رو خدا و صورتامون رو ختیریم اشکامون. بهم میکرد حمله دوباره و میریبگ

 پاک و هیواقع عشق نیا نزاره. میبش جدا هم از نزاره دادم قسمش.... یدلتنگ همه نیا به

 اد؟یم یک مامانت: روش رفتم و دیکش دراز تخت رو. بشه حروم

 !گهید ساعت دو یکی. اخرشب گفت: زدیم نفس نفس

 ....میدار وقت. خوبه_

 نوک تا.... نییپا رفتم و کردم شروع لباش از. سمتش برداشتم زیخ دوباره و گفتم نویا

.... گرفتمش اغوشم تو و دادم هیتک تخت تاج به. باال دمیکش خودمو و دمیبوس پاهاشو

 اونقد. کرده براورده ارزومو خدا و یینجایا االن تو شهینم باورم: گفت و دیبوس گردنمو

 !بود محال برام دنتید. یبزن زنگ کردمیم ارزو که بودم دلتنگت
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  ؟یداد عذاب خودتو چرا ؟ینزد زنگ بهم چرا_

 !یشیم تیاذ کردمیم حس.... دونمینم_

 من مثل هم تو رسا؟ یبمون که یاومد ؟یرینم شیپ از گهید: گفت هیگر با که نگفتم یچیه

 ؟یاوردین دووم

 دونمیم و تو بدون ارمینم دووم: گفتم و دمیبوس گونشو. خورد سر گونم رو اشک قطره هی

 .تیدور از رمیمیم اخرش

 میتونینم هم بدون تو و من. نرو گهید خدا رو تو. کنارم بمون: دیچیپ گوشم تو هقش هق

 .میاریب دووم

 و دادم تیاهم دلم ی خواسته به. کردم اشتباه نجامیا که االنم نیهم. زمیعز مجبورم_

 . بود اشتباه یول اومدم

 به که دلته تو یچ ؟یدیم عذاب رو دومون هر یدار چرا: نشست پاهام رو و باال اومد

 ؟یگینم من

 گوش دلم حرف به که باشه یبار نیاخر دیشا. بمونم تونمینم ادیز من: زدم یتلخ لبخند

 .ببرم لذتو تینها ها لحظه نیا از بزار پس. دمیم

 هیگر وقت چیه یدار دوسم اگه. رسا کشهیم منو اشکات: دیکش گونم رو دستشو اروم

 ! نکن

 فعال من از یملود یدستا.... لباش رو گذاشتم لبامو و دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 که یحال در دومون هر.... نیزم رو کرد پرت و اورد در رهنمویپ عجله با و بود تر

 لباسا هیباق شر از یزدن بهم چشم تو.... هم یچشما تو میشد رهیخ میزدیم نفس نفس

 .کنم ارومت تونمیم من فقط که خوشحالم: گفت اروم.... بهم میدیچسپ و میشد خالص

 .خودته گردن فقط ابد تا تیمسول نیا_

 .... تمیمسول نیا عاشق: گفت و زد یا دلبرانه لبخند

 دختر نیا بود من عمر ی شهیش! شد لیتبد یلذت پر و بلند اه به صداش و زدم اولو حرکت

 ....کوچولو

 

 ؟یبر یخوایم: خورد تکون بغلم تو

 .برم دیبا ادیب مامانت نکهیا از قبل یول. زمیعز هستم فعال: کردم نوازشش

 داره؟ یربط چه اون به_
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 .میکرد کات گفتم بهش_

 . بدونه اون نداشتم دوس_

 ومدمینم امشب اگه بخدا. بکنم دل ازت تونمینم که منم یول. فهمنیم همه زود ای رید_

 .کردمیم سکته ادیز فشار از شتیپ

 ه؟یچ حرفا نیا. نکنه خدا: کرد نگاهم اخم با

. یکرد ارومم که ممنون! کردیم چارهیب منو داشت برات یدلتنگ. یملود گمیم یجد_

. بشم اروم تا شتیپ امیب خواستم فقط. نکردم فکر سکس به امیب نکهیا از قبل تا بخدا یول

 ؟یکنیم باور

 .توام مثل منم چون. اره: زد یکمرنگ لبخند

 !مینس.... یوا: گفت که کردم بغلش تر محکم و دمیبوس موهاشو

 !گهید رفته ابرومون. نکن فکر بهش گهید: گرفت خندم

 .دادم دستش بهونه سال هی تا.... یوا یوا_

 . ها بهونه نیا از باشه تا: دادم قلقلکش

 ....نده قلقلکم من جان رسا. نکنننن: دیخند غش غش

 !اومد زود چقد یلعنت.... خوردم جا ماهیپر یصدا دنیشن با

. خواب به بزنه خودشو گفتم بهش و کرد تنش لباساشو عیسر میملود و دمیپوش لباس

 از نجاست؟یا رسا: زدیم حرف مینس با داشت سالن تو.رونیب زدم اتاق از و دمشیبوس

 اومده؟ یک

 . سالم_

 !ششیپ برو. دهیخواب یملود: گفتم که کرد نگاهم ممینس.... طرفم برگشت

 یچ دونمیم: کردم نگاه یعصبان یمایپر به. یملود اتاق سمت رفت و داد تکون سر

 .رمیبگ خودمو یجلو نتونستم. کردیم وونمید داشت براش یدلتنگ یول. یبگ یخوایم

 !دستش کف بزار ویچ همه نکن یکار: جلو اومد قدم هی

 منو یدار تو شده؟ عوض جاهامون که یرسوند یحد به رو ییایح یب: زدم یپوزخند

 ؟یکنیم دیتهد

 .بزنم حرف باهات دیبا بمون االنم. کن فکر یدار دوس یچ هر_

 ....بشه حساس خوامینم. شده فیضع یلیخ یملود_



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 272 

 . خونت امیم ظهر فردا. خب یلیخ_

 ....یول_

 .باهم میزنیم حرف! که بخورمت خوامینم_

 !ریبخ شب. هیاوک: دادم تکون سر اخم با

 !یکرد اهیس دخترتو و من یزندگ که بهت لعنت.... یخروج در سمت رفتم

 

 روشن   المپ اما باشن خواب دیبا همه شب از ساعت نیا.... تو رفتم و کردم باز درو

 ....گفتیم یا گهید زیچ سالن

 جانم؟: سالن سمت رفتم. زد صدام بابا که اتاقم تو برم خواستم

 .نیبش ایب_

 .دییبفرما: نشستم مامان و خودش یرو به رو

 !میدیم گوش ما. بزن حرف خب_

 د؟یارین روم به شما شهینم. شد بد حالم بار هی من حاال_

 اشکت بار نیاول بودم پدرت که من. گذشت ازش بشه که ستین یزیچ تو کردن هیگر_

 .میباش نگرانت بده حق بهمون پس دمیدیم رو

 . میشد جدا هم از یملود و من: گفتم مقدمه یب

 ن؟یبود هم عاشق که شما چرا؟: اومد حرف به اول مامان و بهم شدن رهیخ تعجب با

 تونمینم که نینپرس ازم. میباش هم با شهینم گهید که افتاده یاتفاقات هی اما. میهست هنوزم_

 !بگم

 بود؟ شده بد حالت نیا واسه: گفت بابا

 .کشهیم طول امیب کنار هیقض نیا با بخوام تا. رمیمیم یملود بدون من: دادم تکون سر

 اد؟یبرنم ما دست از یکار اخه؟ شدهیچ مگه_

 !کنه حل رو مشکل نیا تونهیم زمان گذر فقط. کنه یکار تونهینم کس چیه. نه_

 یحت. کردینم درک منو حال ایدن تو کس چیه.... اتاقم سمت رفتم شدم بلند و گفتم نویا

 !دیکشیم زجر شتریب بسا چه و هیچ ییجدا نیا علت دونستینم اونم چون.... یملود خوده
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 باالخره تا کردم نگاه شمالمون سفر یعکسا به اونقد.... تخت رو کردم پرت خودمو

 !برد خوابم

 

 ::::::::::::::::یملود

 یچ هر. دمیپوش لباس و شدم بلند. مدرسه میرفتیم دیبا.... شدم داریب مینس یصدا با صب

 میزد هم با و گرفت لقمه هی ممینس و نخوردم صبحونه کردن اصرار مامان و مینس

 .رونیب

 که بود گفته فربد به ممینس. رونیب میبر و بشه 12 ساعت بودم منتظر فقط مدرسه میتا کل

 ی خونه که یبرج جلو میاومد راست هی اژانس با و میشد لیتعط باالخره.... دنبالش ادین

 . بود اونجا رسا

 اروم مینس. یالب تو میرفت هم ما و نگفت بهمون یزیچ شناختیم منو که ساختمون نگهبان

 ؟یملود ستین مامانت اون: گفت

 هم قهوه فنجون هی و بود نشسته تنها. بود خودش. کردم نگاه کردیم اشاره که یجهت به

 .بود جلوش

 کنه؟یم کاریچ رسا ساختمون هیالب تو اون

 !نهیبب مارو دینبا. نجایا داره کار یکس با دیشا: مینشست و میکرد میقا رو خودمون گوشه هی

 کنه؟یم یزندگ نجایا رسا دونهیم_

 .نکنم فکر. دونمینم_

 

 هی با اگه.... ادیب رسا که بود ساختمون یاصل در به چشمام و میبود نشسته یساعت ربع

 کس کنار عشقمو ارمیم طاقت کنم؟ کاریچ دیبا باشه درست حدسم اگه ؟یچ تو ادیب دختر

 نم؟یبب یا گهید

 وفتاده؟ین یاتفاق که هنوز ؟یملود یلرزیم یدار چرا: گرفت دستمو اروم مینس

 .نباش نگران. ستین یزیچ_

 .اومد رسا.... اوه_

 بره نکهیا یجا به شهیهم عکس بر. کردیم ارومم یکم نیا و بود تنها. کردم نگاهش

 بر یول نییپا میانداخت سرمونو.... دهید مارو نکنه.... یالب سمت اومد اسانسور سمت

.... من یخدا.... دادن دست و کردن سالم یمعمول یلیخ مامان سمت رفت تصورم عکس
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 سوار.... اسانسور سمت رفت رسا همراه و برداشت رو فشیک مامان. داشتن قرار هم با

 .... باال رفتن و شدن

 .بود برده ماتم یجور نیهم من و افتاد اتفاق قهید چند از کمتر تو نایا همه

 ؟یخوب ؟یملود: داد تکونم اروم مینس

 بود؟ مامانم ادم اون. نداره امکان. شهینم باور_

 .نکن بد یفکرا! ستین مشخص یزیچ که هنوز_

 لیدل کنمیم فکر که االن بشه؟ ثابت بهت دیبا یچطور گهید: کردم نگاهش تیعصبان با

 بهش گفت. خونمون اومده بفهمه مامانم خواستینم شبید .فهممیم رو رسا یرفتارا تمام

 .میکرد کات ما گفته

 شت؟یپ اومد یحال چه با شبید ستین ادتی. داره دوست رسا یول_

 !کرده ریگ مامانم شیپ گلوش حاال انگار یول_

 ....یملود_

 احساسمو تمام که ییرسا از. زدم صداش مامان عمر هی که یزن اون از. متنفرم ازشون_

 .ستین قبل مثل گهید گفتم و کردم دفاع ازش من هیالش گفتن همه یوقت و ختمیر پاش به

 ....زمیعز باش اروم_

 کنجکاو نگاه ریز. کرد بلندم و گرفت دستمو مینس. شد بلند هقم هق و افتاد راه اشکام

 عشقم با مامانم.... ومدینم بند اشکام.... رونیب میزد ساختمون از و میکرد عبور مردم

 بودم احمق چقد من.... اومد کنار باهاش شهیم مگه ه؟یکم درد مگه. هم رو بودن ختهیر

 رسا که یوقت از.... مامان یرفتارا طرز از نکردم؟ شک بهشون زودتر چرا. دمینفهم که

 خاک. کنه عوض تر دهیپوش لباس هی با لباسشو دادینم زحمت خودش به مامان و ومدیم

 گذاشته کم براش یچ من مگه کرد؟ انتیخ بهم رسا چرا اخه یول.... خر من سره بر

 بودم؟

 یتوجه چیه اطرافم به و رفتمیم راه ابونیخ تو ونیگر یچشما با سرگردون و هدف یب

 ....نداشتم

 یدار وونه؟ید کجا: عقب دمیکش و گرفت دستمو مینس که بشم رد ابونیخ از خواستم

 !یدیم کشتن به خودتو

 .شمینم مزاحمت گهید. یاومد باهام االن تا که ممنون: کردم نگاهش

 هم با یبر یخواست جا هر. زارمیم تنهات حالت نیا با یکرد فکر اگه یخوند کور_

 .میریم
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 .کنم دل و درد بابام با برم خوامیم. باشم تنها خوامیم. مینس برو_

 اروم پس.... مامانت با اونم. کرده انتیخ بهت رسا شهینم باورم هنوزم من یملود_

 .میشد متوجه اشتباه ما دیشا. باش

 .متنفرم دوتاشون از. ستین مهم برام گهید_

 .میبر هم با بزار ؟یبر یخوایم کجا_

 !نباش منم نگران. خونتون برو تو. کنم خلوت باهاش خوامیم. بابام شیپ رمیم که گفتم_

 ؟یکنینم یا احمقانه کار بخور قسم_

 .ستین خوب حالم من. مینس برو_

 باشه؟. باش خودت مواظب خدا رو تو_

 ....شدم سوار و گرفتم رو یتاکس نیاول جلو. دادم تکون سر براش و زدم یلبخند

 .لطفا زهرا بهشت: گفتم که کرد نگاهم نهیا تو از

 هی با بچگونه عشق هی با میزندگ. شد نابود ارزوهام تمام.... کرد حرکت و داد تکون سر

 اسم فهیح که یاشغال زن اون اول. بخشمشونینم وقت چیه ....دهیکش گند به احمقانه اشتباه

 !کرد خراب دخترشو تنها یزندگ هوسش بخاطر که یزن.... روش یبزار مادره

 دنیرس محض به. کردیم نگاه داشت بد یلیخ هم راننده و ومدینم بند هم لحظه هی اشکام

 من بود زنده اگه اخ. کردم هیگر و دمیدو بابا قبر تا. شدم ادهیپ و کردم حساب رو هیکرا

 !اشغال کهیزن اون و رسا دهن تو زدیم هم رفتیم. شدینم بد حالم نقدیا االن

 ....بزنم حرف تونستمینم هیگر شدت از.... شد بلند هقم هق و قبرش رو انداختم خودمو

 دختر تا. یکردیم ارومم و یکردیم بغلم االن تا یبود کاش بابا.... ومدینم باال نفسم

 مهم برام کس چیه گهید.... نداشتم یغم گهید من یبود اگه. یکردیم نوازش کوچولوتو

 که شدمینم عاشق گهید. بزنم زجه براش ینجوریا من که نداشت یتیاهم رسا گهید. نبود

 ازین بهت گهید وقت هر از شتریب امروز.... یبود کاش بابا اخ.... نمیبب انتیخ بخوام

 تنهاست یلیخ کوچولوت یملود.... تنهام یلیخ من.... بابا ندارم رو یشکیه من. دارم

 و رسا بعد به نیا از بخوام اگه. ندارم رو ایدن نیا تحمل گهید. شتیپ امیب خوامیم.... بابا

 و ایدن نیا از. شتیپ امیب خوامیم من.... بابا رمیمیم بخدا .رمیمیم نمیبب هم کنار زنتو

 .کنم هیتک بهش و کنم اعتماد بهش ندارم کسو چیه گهید.... شدم خسته گهید ادماش

 

 زشویت کهیت هی. کردم خوردش و داشتم برش اروم.... گالب هیخال ی شهیش به افتاد چشمم

.... ستیثان چند فقط دردش. تموم و دستم رگ رو حرکت هی.... کردم نگاهش و برداشتم
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 رو دلمه تو یچ هر دیبا. بزنم زنگ بهش دیبا. افتادم رسا ادی که دستم رگ رو گذاشتم

 !نکنه ولش وجدان عذاب و کشتم خودمو یعوض اون یبرا من بفهمه بزار. کنم یخال

 و بم یصدا با شهیهم مثل. داد جواب هیثان چند بعده. گرفتم شمارشو و اوردم در مویگوش

 ؟یملود جونم: زد صدا اسممو مردونش

. متنفرمممممم. یالش متنفرم ازت. اشغال خائن. زهرمار و جونم: گفتم و دمیکش غیج

 قحط ادم یعوض ی هرزه. بخشمتینم وقت چیه. یکشت احساسمو و یکرد نابود مویزندگ

 به تا یکرد دک منو. نمیبب هم با شمارو دیبا من حاال مامانم؟ رو یگذاشت دست تا بود

 ؟یبرس اون با حالت و عشق

  سرت؟ به زده ه؟یچ حرفا نیا ؟یگیم یدار یچ: حرفم وسط دیپر

 یزندگ یاومد فقط که یالش هی. یا هرزه هی تو. ببند دهنتو و شوووووو خفه. شو خفه_

. نیریبم دوتون هر دوارمیام. متنفرم اشغالم مامان اون و تو از. یکن خراب منو

 !کنمینم حاللتون. ایدن اون رهیم دارمونید

 یرو رو شهیش بشم مونیپش نکهیا از قبل و دمیکش یقیعم نفس.... کردم قطع و گفتم نویا

 ....رفت یاهیس چشمام کمکم و گرفت رو جا همه خون.... دمیکش دستم رگ

 

 ::::::::::::::::رسا

 ؟؟؟؟؟ییییملود ؟یملود: زدم داد

 شده؟یچ: دمیشن رو ماهیپر یصدا که یخروج در سمت رفتم استرس با.... یلعنت شده قطع

 گفت؟یم یچ یملود

 .کردم انتیخ بهش من کنهیم فکر. میهم با تو و من کرده فکر: زدم داد

 ؟یچطور کجا؟ از اخه_

 .ارهیب خودش سر ییبال ترسمیم. بده یلیخ حالش. کنم داشیپ دیبا. ستین مهم_

 .امیم باهات منم: شد اسانسور سوار و اومد سرم پشت که رونیب زدم

 .بخدا کنمیم چارتیب. ارهین خودش سر ییبال کن دعا فقط_

 . هست منم دختر اون تو؟ یگیم یچ_

 م؟؟یباش هم با یگیم بهم و خونم تو ینشست یاومد نیهم واسه! هه: زدم یپوزخند

 .دارم دوست واقعا من. داره فرق شیقض اون_
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 .نشنوم گهید. سسسسییه_

 دکتر؟ یاقا: زد صدام نگهبان که یخروج در سمت رفتم راست هی و ستادهیا اسانسور

 .بگو کارتو بعدن. دارم عجله: سمتش برگشتم

 شما کنم فکر. رفتن زودم و نجایا اومدن خانمتون بگم خواستم. ندارم یخاص کار_

 درسته؟. نشونیدیند

 بود؟ نجایا یملود: سمتش رفتم تعجب با

 نیرفت خانم نیا و شما نکهیا و بعد و نشستن یالب تو اومدن دوستشون با شما از قبل. بله_

 .رفتن اونا هم باال

 !من به لعنت.... کردم انتیخ بهش من کرده فکر.... دهید هم با مارو.... یلعنت.... یلعنت

 

 با من کنهیم فکر اون.... بگردم دنبالش کجا االن. شدم خارج ساختمون از و تشکر ازش

 بکنم؟ یغلط چه حاال من یخدا. هم رو ختمیر مامانش

 . امیم باهات: شد سوار هم ماهیپر که شدم نیماش سوار

 یب. کجاست یملود دیبا مینس.... مینس.... افتادم راه و کردم روشن نویماش بهش توجه یب

 بله؟: داد جواب باالخره. گرفتم شمارشو یمعطل

 باهاته؟ یملود م؟ینس_

 ؟یریگیم سراغشو یدار ییرو چه با مهمه؟ برات مگه_

 .نکردم انتیخ یملود به من بخدا! نیکنیم اشتباه نیدار شما_

 .میدید خودمون ما_

 !دمیم حیتوض بعدن. کجاست یملود بگو االن_

 .باباش شیپ رهیم گفت_

 .ممنون_

 کردمیم دعا لب ریز و دادمیم فشار گاز رو پامو.... زهرا بهشت سمت رفتم و کردم قطع

 !رمیمیم من ادیب سرش ییبال اگه... .نرسم رید

 سست زانوهام. دهیکش دراز باباش قبر رو دمشید دور از.... دمیدو و کردم پارک ویماش

.... داد تکونش و رسوند خودشو من از زودتر ماهیپر.... برم راه تونستمینم و بود شده

 زحمت به و نبود اطراف اون کس چیه.... خواست کمک و دیکش غیج که دید یچ دونمینم
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: زدم زانو کنارش اروم. بود هوشیب و بود یخون لباساش.... سمتش رفتم شدم بلند

 زندست؟

 . مارستانیب مشیبرسون زود دیبا. اره: گفت ومدیم چاه ته از انگار که ییصدا با

: زدم صداش.... بود زده رگشو.... کنم بغلش تونستم فقط. نداشتم یکار چیه قدرت

 من کن باز چشماتو. برم قربونت شو داریب! اومده رسات. شو داریب زدلمیعز ؟یملود

 ....یملود شو بلند. رمیمیم تو بدون

 .ارمینم طاقت تو بدون من! یملود نزار تنهام. شو داریب دمیم قسمت: زدم عربده

 .مارستانیب مشیببر دیبا. رسا نکن معطل: گفت که دمیشن رو ماهیپر یصدا

 !امیب من تا کن روشنش: بهش دادم و دراوردم نویماش چیسو

 داشت دادنش دست از فکر.... کردمیم دق داشتم. کردم بلند دستام رو یملود منم و رفت

 قسم. زمیعز نکردم انتیخ بهت من: دمشیبوس و زدم کنار موهاشو. کردیم چارمیب

 !نکردم انتیخ بهت وقت چیه خورمیم

 سمت رفت ماهیپر. شدم سوار بود بغلم که طور همون و رسوندم نیماش به خودمو

 !شناختنمونیم پرسنلش تمام که ییجا و خودشون مارستانیب

 

 مارستانیب وارد و زدم کنارش عجله با که سمتمون اومد پرستارا یکی دنیرس محض به

 جان؟ رسا شدهیچ: سمتم اومد یصادق دکتر. شدم

 !کنمیم خواهش. ارنیب تخت به بگو دکتر_

. ببرنش کرد اشاره پرستارا به. روش گذاشتم رو یملود و اورد تخت هی عجله با خودش

 برات بگم تا بمون. پسرم ستین خوب حالت: شد مانعم و نذاشت که برم دنبالش خواستم

 .ارنیب قند اب

 هی گفت بودن اشنا باهم و بود بابام همسن که یصادق دکتر و نشستم یصندل رو اجبار به

 .نشست کنارم خودشم و ارنیب برام قند اب وانیل

 .ستین خوب اصال حالم من. سرش یباال نیبر خودتون دکتر: کردم نگاهش

 ؟یباخت خودتو ینجوریا چرا. پسر نباش نگران_

 !رمیمیم بخدا. رمیمیم بدم دستش از اگه. رفته ازش یادیز خون_
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 شدت از هام شونه و نییپا انداختم سرمو. دیچیپ مارستانیب یرو راه تو هقم هق گفتم نویا

 احمق منه نکهیا فکر. کشوندمیم جنون به داشت دادنش دست از فکر.... دیلرزیم هیگر

 !مقصرم

 یملود فقط و فقط خدا از لحظه اون. نبود مهم برام اما کردمیم حس رو پرسنل تمام نگاه

 !نداشت تیاهم برام یا ذره گهید بود مییدارا نیتر مهم حاال تا که غرورم. خواستمیم رو

 نیا تو دارم شهینم باورم. جون پسر باش اروم: شونم رو گذاشت دستشو یصادق دکتر

 .نمتیبیم حال

 دمیم قسمتون. دکتر منه زیچ همه دختر اون: کردم نگاهش ونیگر یچشما همون با

 !نیبد نجاتش

 هی با پرستارا از یکی. بودن برده رو یملود که یاتاق رفت شد بلند و تکون سر برام

 !دکتر یاقا دییبفرما: سمتم اومد قند اب وانیل

 .یکنار یصندل رو گذشتم شویبق و دمینوش ازش یکم. کردم تشکر و گرفتمش ازش

 تا چند ی فاصله با اومد اخرسرم. دیپرسیم یملود حال داشت و بود اومده هم ماهیپر

 بودم مطمئن.... عمرا یمادر حس یول داشته وجدان عذاب دیشا. نشست کنارم یصندل

 !کردمیم چارشیب ومدیم سرش ییبال یملود اگه

 برم هم ذاشتنینم و شدمیم وونهید داشتم.... ساعت هی شد ساعت مین و گذشت ساعت مین

 !ششیپ اتاق تو

. جوون داد دعاهاتو جواب خدا: سمتم اومد و رونیب اومد اتاق از یصادق دکتر باالخره

 !شده رفع خطر

.... معجزه مثل.... بود دوباره عمر مثل.... کردم شکر رو خدا دل ته از و بستم چشمامو

 !بکشم نفس دوباره تونستمیم

 

 خوبه؟ دخترم حال یعنی: دیپرس عیسر ماهیپر

 د؟یجاو دکتر دخترتونه: کرد نگاهش تعجب با دکتر

 چطوره؟ حالش. بله_

 !خوابه االن! شده رفع خطر. خداروشکر خوبه_

 !ششیپ رمیم من: اتاق سمت رفتم
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 شده پانسمان دستش! ها فرشته مثل. بود دهیخواب تخت رو.... تو رفتم و کردم باز درو

 !بود افتاده گود رچشماشیز و بود دهیپر رنگش که بود رفته ازش خون اونقد و بود

 جونم به دردت: دمیبوس و گرفتم دستشو .روش نشستم و تختش کنار گذاشتم یصندل هی

 اومدن تا کندم جون چقد اتاق نیا در پشت ساعته هی یدونیم ؟یکرد عمرم نصفه یدونیم

! وجودمه تو دادنت دست از ترس هنوزم.... یملود رمیمیم داشتم ؟یمونیم زنده تو گفتن

 !داده بهم دوباره رو تو خدا شهینم باورم هنوزم

 شده؟ داریب: تو اومد ماهیپر و شد باز در

. زهیریم بهم باز نهیبب نجایا رو دومون هر و بشه داریب اگه! رونیب برو تو. هنوز نه_

 .بزنم حرف باهاش من بشه داریب بزار

 ؟یبگ بهش یچیخوایم_

 !بگم بهش دروغ کلمه هی ستمین حاضر گهید. قتویحق_

 .یراحت جور هر_

 ....زن نیا بود نامرد و رحم یب چقد. رونیب رفت اتاق از و گفت نویا

 نگاهش فقط ها ساعت دیبا که دلتنگشم اونقد کردمیم حس. کردم نگاه یملود به دوباره

 ! بشم ریس تا کنم

 کارو نیا جرعت چطور ؟یریبگ ازم خودتو یتونست چطور. دمیبوس شویشونیپ و شدم خم

 بچه؟ یکرد دایپ

 بدتر انتیخ. بود تجربه رو ایدن بد یها حس تمام لحظه اون.... جاش گذاشتم خودمو

 کردم انتیخ بهش من بود کرده فکر من هیملود و وفتهیب عاشق هی واسه تونهیم که هیاتفاق

 ....شده بد حالش چقد لحظه اون دونهیم خدا فقط و

 اطراف به و کرد باز چشماشو یجیگ با.... کردم نگاهش. خورد تکون دستم ریز دستش

 یلحظات! بشه جمع حواسش کم کم خودش و نگم یزیچ تا گرفتم خودمو یجلو. کرد نگاه

! کرد نگاه من به سرم اخر.... بود تنش که ییلباسا و خودش به بعدم و کرد نگاه اتاق به

 !زمیعز سالم: زدم یلبخند

 مارستان؟یب نمیاورد چرا_

 افتاده؟ برات یاتفاق چه ستین ادنی_

 خشم و شد عوض چشماش حالت کم کم.... کردیم فکر داشت.... شد ساکت و کرد مکث

 ....نشست چشماش تو
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 ::::::::::::::یملود

 با و اومد رسا که میبود رسا ساختمون یالب تو مینس و من. ومدیم ادمی داشت یچ همه

 یچشما با انتشونویخ من! بود کرده کات من با که یزمان درست.... باال رفتن مامانم

 اخرم و اول عشق که یمرد و بود مادرم که یزن یطرف از.... شدم خورد و دمید خودم

 !میبود محرم بهم و بود

 ....رسا گمشو چشمام جلو از: کردم نگاهش نفرت با

 .بزنم حرف من بزار. زمیعز اروم: گفت عجله با

 شده؟ خراب نیا تو میاورد چرا ؟یکرد دامیپ چرا! اشغال شو خفه. شوووو خفه: زدم داد

 اشغال زن اون و تو باشم مجبور یه که بمونم زنده گهید خواستمینم. رمیبم خواستمیم من

 .نمیبب خودتو از تر

 سرت؟ رو یگذاشت مارستانویب خبره چه شده؟یچ: تو اومد مامان و شد باز در هوی

 دل تونست کلشیه و بایز صورت نیهم با.... زد حلقه چشمام تو اشک دمشید یوقت

 ببره؟ رو رسا

. رونیب گمشو: دمیکش غیج که رونیب بره کرد اشاره بهش رسا .دمیفهمینم خودمو حال

 !متنفرمممممم ازت

 من تا باش ساکت لحظه هی: کنه ارومم کرد یسع و گرفت دستامو رسا. بست درو و رفت

 چطور! بچه یمن جونه تو. خورمیم قسم! یملود نکردم انتیخ بهت من. بزنم حرف برات

 باشم؟ یا گهید کس با تو با جز

 متنفرم ازت. خودم یچشما با. دمید خودم. نیهم با شما.... دمید خودم: افتاد راه اشکام

 .بخشمتینم وقت چیه! یالش هی. یا هرزه هی تو. رسا

. برداشته رو جا همه صدات خبرته؟ چه خانم: گفت و تو اومد تیعصبان با پرستار هی

 !مارستانهیب نجایا

 ارومش االن: گفت عیسر رسا که بزنم داد دوباره خواستم و کردم زیت دندون براش

 .دییبفرما شما. کنمیم

 !نباشه تذکر به ازین گهید دوارمیام. دکتر یاقا چشم_

 .بدم حیتوض برات من تا ریبگ اروم نیم 5 فقط: نشست تختم ی لبه رسا و رفت پرستاره

 !کنم تحمل حضورتو تونمینم. رونیب گمشو بعدش و بزن حرفاتو: کردم نگاهش نفرت با

 .کنمیم گم گورمم. چشم یبخوا تو بعدش اگه: زد یجذاب لبخند
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 !بگو_

 بهت تا کردم کات باهات من. یملود نکردم انتیخ بهت من: گفت و دیکش یقیعم نفس

 .نکنم انتیخ

 ؟یچ یعنی_

 شیپ سال چند مامانت و من راستش. زمیعز کردم یمخف ازت رو یزیچ هی اول از من_

 .میداشت رابطه هم با

 گه؟یم داره یچ نیا.... شد گرد چشمام

 کم کم و میشد اشنا باهم نجایا میاومد یاموزش ی دوره واسه یوقت: داد ادامه عیسر

 ظاهرم در درسته. متاهله دونستمینم من قسم خودت جون به یملود. شد یاوک رابطمون

 چون. ندارن اعتقاد ازدواج به که هییاونا از کردمیم فکر خب اما. بزرگتره ازم معلومه

 به و بود نشده یعاد برام متاهل زن با رابطه موقع اون منم. دادیم نشون نویا رفتارش

 .باشم باهاش نشدم حاضر گهید کرد اصرار یچ هر و شدم جدا ازش دنیفهم محض

 بعدش؟ خب؟: کردم نگاهش مات

 

 دمیفهم و شدم اشنا تو با یوقت تا گذشت و شد تموم رابطمون: گفت و دیدزد ازم نگاهش

 دونستمیم چون بکشم پس پا خواستم یحت و شدم دل دو خورده هی راستش. ییمایپر دختر

 فیحر نتونستم که بودم وونتید اونقد یول. میبرس بهم تو و من تا نهیشینم ساکت ماهیپر

 ....بشم دلم

 دیبا گفت مامانت روز هی نکهیا تا گذروندم کنارت مویزندگ یروزا نیبهتر ماه چند نیا

 .میکن کات

 کات تو با ای. باشم اونم با توام با که طور همون گفت اولش از. کردم قبول من نکن فکر

 ! تیخواستگار ادیب شهاب تا کنم

 منو گفت. کرد دمیتهد یول دیرسینم بهم زورش. کنم قبول تونستمینم رو کدومش چیه من

. یبفهم لشویدل تو خواستمینم یول بشم جدا ازت کردم قبول من! کنهیم خراب تو شیپ

 !بره نیب از باورات تمام خواستمینم

 باشم داشته رابطه هم مامانت با و باشم داشته رو تو کنم قبول راحت تونستمیم من یملود

 شهیهم یول بشم جدا ازت گرفتم میتصم پس. کردیم وونهید منو بهت انتیخ فکر یول

 !اومد کوتاه مامانت دیشا روز هی تا باشم وفادار بهت

 .خانمم نکن هیگر: صورتم رو دیکش دست یمهربون با
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 دیبع مامانم از ییکارا نیهمچ. شدینم باورم. سهیخ اشک از صورتم تمام شدم متوجه تازه

 .بکنه کارو نیا رسا با خواسته شدینم باورم اما نبود

 داد؟ پشنهاد بهت اون یعنی: کردم باز لب

 رو تو به یوفادار. کردم انتخاب رو تو من! نکن فکر بهش نقدیا خدا رو تو. یملود اره_

 .زمیعز گهید نکن تیاذ خودتو. کردم انتخاب

 بدبختم؟ نقدیا من چرا_

 وقت چیه. دمیم برات جونمو و عاشقتم که یمن ؟یدار منو تو. کوچولو ینجوریا نگو_

 .پشتتم کوه هی مثل شهیهم و زارمینم تنهات

 اون مگه ؟ینکن خراب اونو یخواست چرا ؟ینگفت بهم اول از چرا: کردم نگاهش هیگر با

 نکرد؟ خراب رو ما هیزندگ

. گفتمینم وقت چیه وگرنه. نکردم انتیخ یکن باور که گفتم بهت نارویا من. ستین مهم_

 ازت رو یزیچ چیه گهید خوردم قسم که بدم دستت از بود دهیترس اونقد امروز یول

 !نکنم یمخف

. رسا سخته یلیخ دنید انتیخ. شد ریسراز قلبم تو ایدن یحسا بدتر دمتونید هم با یوقت_

 .استیدن احساس بدتر! یلیخ

 مرز تا بار هر و تو یجا گذاشتم خودمو بار هزار. کنمیم درکت. دونمیم: کردم بغلش

 !شرمندتم. زمیعز ببخش. رفتم جلو سکته

 

 .یباش شرمنده یبخوا ینکرد یکار که تو: دیخند تلخ

 حال اون تو یوقت ؟یکرد یبچگ چرا ؟یزد رگتو چرا: گفتم و کردم بغلش تر محکم

 !ردمیمیم داشتم بخدا. مردمیم داشتم دمتید

! یشد گهید یکی مال تو دادم دستت از نکهیا بر عالوه کردمیم فکر. نبود خودم دست_

 !هیمزخرف حس چه یدونینم

 قسم. دروغ به امروز مثل یحت. یکن تجربش زارمینم گهید: کردم بغلش تر محکم

 !خورمیم

 رسا بغل از. تو اومدن پرستار هی با یمسن دکتر و شد باز در بگم یزیچ نکهیا از قبل

 .شد بلند جاش هم رسا و شدم جدا

 نامزد. پسرم گمیم کیتبر بهت: گفت رسا به رو و زد من به یمهربون لبخند دکتر

 !شد داریب که خوشگلتم
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 در خجالتم از راهیب و بد و فش یکل با شدنم داریب محض به. اره: دیخند یخوشحال از رسا

 !اومد

 !سرش رو بود گذاشته رو مارستانیب کل دمیشن. اره: گفت و دیخند دکترم

 عشق با و کرد بغلم هیبق حضور به توجه یب رسا که نییپا انداختم سرمو زده خجالت

 !زدلمیعز یاله برم قربونت: گفت

 

 :::::::::::::::رسا

 به. رونیب اومدم اتاق از منم و دیخواب کردن قیتزر بهش که ییها مسکن با یملود

 .ادیب کنار مسائل نیا با بتونه تا نره برش و دور فعال گفتم ماهیپر

 گشنم داشت تازه بود شده راحت یملود بابت از المیخ که حاال و بودم نخورده ناهار

 .شدیم

 . بود روش به رو که یبزرگ یفود فست سمت رفتم و رونیب زدم مارستانیب از

 به و سمتم ومدیم داشتن مینس با. سادمیوا فربد یصدا با که بشم رد ابونیخ از خواستمیم

. رسا یفکر یب چقد تو ؟یبخور غذا یریم یدار یکرد ولش: گفت مینس دنیرس محض

 !شهینم باورم

 !گشنمه یلیخ فقط. ستمین فکر یب منم. خوبه حالشم بخدا. مینس دهیخواب: دمیخند

 .میبخور یزیچ هی هم با میبر .اتفاقا گشنمه منم: گفت و دیخند فربد

 !یملود شیپ رمیم من. دوتاتون دیبر: گفت اعتراض با مینس

 با هممون و میبخور یزیچ هی میبر ایب. خوابه گهیم که رسا: گفت و گرفت دستشو فربد

 !شهیم کیتار داره هوا! میبر هم

 یملود برا اضافه یپپرون هی منم و میداد سفارش تزایپ هممون و شد همراه باهامون اخم با

 .بود عاشقش که دادم سفارش

 .بده تزایپ ضشیمر به خوادیم. نگاه مملکتو دکتر: گفت خنده با فربد

 .عاشقم هی باشم دکتر نکهیا از قبل: دمیخند

 .مرد ببند شوین ؟یخندیم یه چرا تو_

 جون بغلم تو داشت یملود امروز. فربد ینکرد تجربه منو حس تو: گفتم یالیخ یب با

 دم تا خودم انگار. دادن بهم دوباره عمر هی انگار مونهیم زنده گفتن بهم یوقت و دادیم
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 از تر قشنگ یلیخ رو ایدن االن. داده بهم گهید فرصت هی اخر ی لحظه خدا و رفتم مرگ

 !نمیبیم صبح امروز

 

 :::::::::::::::یملود

 گرفته معرکه تختم کنار فربد و مینس و رسا. کردم باز چشمامو اطرافم یصدا و سر با

 .بودم دهیخواب من انگار نه انگار و بودن

 یوا: هیگر ریز زد و بغلم تو انداخت خودشو هوی و شد من متوجه همه از زودتر مینس

 و من ومدیم سرت ییبال اگه ؟یخورد که بود یگوه چه نیا. بشم فدات من یاله. یملود

 .میختیریم سرمون تو یخاک چه غول نره یرسا نیا

 نیهم ما زدن حرف مدل خب یول. گهیم راست داره کردمینم باور کردینم هیگر اگه

 !یالک یها صدقه قربون به دادمیم حیترج رو نایا تمام و طور

 زدن فربد و رسا که گرفتم خودمو یجلو کردیم هیگر داشت چون اما بود گرفته خندم

 دادنشه؟ یدلدار االن نیا. کن جمع زنتو نیا داداش: گفت رسا و خنده ریز

 یخصوص حرف یملود با. رونیب نیبر دوتاتون: گفت و سمتشون برگشت خشم با مینس

 !میجد یلیخ. دارم

 .گذاشتن تنها مارو و رفتن کن گوش حرف پسر دوتا مثل اونام

 .نمیبب تویگر ندارم طاقت. مینس کن پاک اشکاتو: کردم نگاهش یمهربون با

 داشتم یزد رگتو گفتن بهم که یا لحظه. یبد سکته رو ما یتونست چطور تو پس_

 !ذاشتمیم تنهات دینبا من. دمیبخشینم خودمو ومدیم سرت ییبال اگه. بخدا مردمیم

 !باش مطمئن. یشدینم فمیحر که بود بد حالم اونقد من_

 ؟یدیبخش رو رسا_

 .بود نکرده انتیخ اون_

 ....بگو برام ؟یچ پس_

 ینیسنگ هام شونه رو داشت. امیب کنار ییتنها غم نیا با تونستمینم. گفتمیم بهش دیبا

 ....کردیم

************** 

 



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 286 

. خونشون رفته که بود یساعت هی مینس و بودم شده مرخص مارستانیب از که بود روز دو

 اونم البته. کنم تحمل زنو اون حضور سخته برام چقد دونستیم خوب.... بود کنارم همش

 از که منم. زدینم حرف باهام جمله دو یکی از شتریب روز در و نداشت من کار به یکار

 ....بود خدام

 فقط رسا شدم مرخص یوقت از. گرفته دلم یحساب مینس رفتن از بعد و بود جمعه عصر

 .نزد زنگ بهم گهید و بخورم موقع به داروهامو گفت و زد زنگ بهم ظهر روزید

 هی براش دلم! بفهمم من خواستنینم یول پرسهیم حالمو و زنهیم زنگ مینس به دونستمیم

 ....شدمیم وونهید داشتم و بود شده ذره

 

 تونستینم اون و میبود خوشبخت هم با رسا و من.... بودم متنفر اشغال ی کهیزن اون از

 !باشه مونیخوشبخت شاهد

 ریسراز اشکام اریاخت یب. بود کرده انتیخ بهش هم بود زنده بابام یوقت یعوض اون

 !بابامو هم کرد نابود منو یزندگ هم.... شد

. ذهنم تو ومدیم یفکر جور همه و کردیم وونمید هم بود رسا با من از قبل نکهیا فکر

 ....داشتم ازین بهش چقد االن دونستیم خدا. کردیم ارومم تا بود رسا کاش

 اسباب قراره. امیم زودتر و فتمیش شب 9 تا. مارستانیب رمیم دارم من: تو اومد و زد در

 .میکن یکش

  م؟یبر قراره کجا: کردم نگاهش شوکه

 .بزرگت مامان شیپ لواسون_

 پس. برم نجایا از خوامینم من ؟یکردیم مشورت منم با نبود بهتر: کردم نگاهش خشم با

 شه؟یم یچ مدرسم

 .رمیگیم سیسرو برات نمونده شتریب دوماه یکی: زد یپوزخند

 .کن جمع لتویوسا کمکم: گفت که ندادم جواب

 داره اونم که بود خوش یکینزد ذره هی نیهم به دلم. شد بلند هقم هق. بست در و رفت

 !طلبکاره میزیچ هی انگار زنهیم حرف یجور هی. رهیگیم ازمون

 ! شب تا کنمیم دق بمونم خونه تو. زدمیم قدم یکم رونیب رفتمیم دیبا

 ....رونیب زدم خونه از موهام کردن مرتب با و کردم تنم یمشک کامل ست هی
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 و رها و رسا شدم متوجه که شدن سوار دنیرس محض به و موندم اسانسور منتظر یکم

 .اسانسورن تو هم اسمنی

 ازشون بود بزرگ اسانسور. شد بسته در که بشم ادهیپ خواستم و کردم نگاهشون شوکه

 .سادمیوا گوشش تو گرفتم فاصله

 .رمیبگ اروم بغلش تو نرم تا دادمیم جون داشتم و کشتیم منو داشت براش یدلتنگ

 کردمیم حس و کردن کات دنیفهم همه االن تا. بود نییپا سرم اما شدمیم نگاهشون متوجه

 هی نیا. کرده پهن دام رسا برا چون نجاستیا اون چند هر شم،یم ریتحق دارم اسمنی جلو

 !هیعیطب امر

 !شهیم کیتار داره هوا ؟یریم یدار کجا: سمتم اومد رسا که دادم قورت بغضمو

 باند دست که برگردوندم رو ازش. کردیم ترم داغون و زدیم داد بدشو حال صداش

 ؟یخوریم داروهاتو: گفت و گرفت مویچیپ

 نشیس به سرمو و کرد بغلم هوی که دادم تکون مثبت عالمت به سرمو یسخت به

: گفت و دیبوس موهامو. هیگر ریز زدم و رمیبگ اشکامو جلو نتونستم گهید.... چسپوند

 . جونم به دردت

 چاره اما بود کندن جون مثل بغلش از کندن دل. بشم جدا ازش دیبا من.... ستادیا اسانسور

 . نداشتم یا

 .دارم کارت. یملود کن صبر: اومد دنبالم. شدم ادهیپ و شدم جدا

 خواستیم رو رسا وجودم ی ذره ذره و گرفتنینم دستور ازم پاهامم. ستادمیا اریاخت یب

 ....برهینم خوابم امشب باشم کنارش اگه دونستمیم من و

 

 .رسونمتیم خودم شو سوار ایب ؟یریم یدار کجا: ستادیا مقابلم و اومد

. کنمیم دق دارم حالمو؟ ینیبینم مگه. بردار سرم از دست. خوامینم: زدم داد ناخوداگاه

 یحت تو بدون. کنم یزندگ تو بدون تونمیم نه باشمت داشته تونمیم نه.... شده جهنم میزندگ

 ؟یفهمیم.... رسا بکشم نفس تونمینم

 برام گهید یچیه.... نبود مهم برام اما کردمیم کیکوچ خودمو اسمنی و رها جلو داشتم

 !نبود مهم

 نگاه من به. سسسسیه: کنه ارومم کرد یسع و صورتم طرف دو گذاشت دستاشو رسا

. کنهیم مختل مویزندگ داره نبودنت.... اوردم کم منم.... داغونم! منو نیبب.... یملود کن
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 رفتن یپا.... نشستم خونه تو همش! باشگاه نه. مارستانیب نه. برم تونمیم دانشگاه نه

 !وونتمید چقد یدونیم خوب خودتم. داغونم منم. ندارم

  مونه؟یم ینجوریا یک تا_

 .نکن هیگر رسات جون. تو نکن هیگر: دیبوس اشکامو

 !نداشتم یغم گهید که یبود من مال اگه ؟یمن مال تو رسا من؟ یرسا_

 !ماهیپر بهت لعنت: گفت یا گرفته یصدا با و کرد بغلم

 ....کردم تکرار رلبیز منم

 .باشم تنها خوامیم.... برم دیبا من: شدم جدا ازش هیثان چند بعده

 .برمتیم خودم یبر یخوایم جا هر. یملود بده حالت_

 !خدافظ. باشم تنها دیبا. شهینم_

 .... رونیب زدم و یخروج در سمت دمیدو بگه یزیچ بخواد نکهیا از قبل

 

 :::::::::::::::رسا

 سخت یلیخ برام ازش شدن جدا بعدش اما دنبالش رفتمیم دیبا.... شیخال یجا و موندم من

 ....بود تر

 .میریم خودمون ما. رسا دنبالش برو: سمتم اومد رها

 .کنمیم سوارش راه تو. رسونمتونیم_

 بیعج و بود شده خیم روم اسمنی نگاه. نشستن عقب دوشون هر و نگیپارک سمت میرفت

 .کردیم میعصب داشت

 داغون بخوام که دمیدینم بدش حال نیا با رو یملود برسونمشون بودن نکرده اصرار اگه

 ....تلخ تیواقع هی از فرار.... کردمیم فرار داشتم! بشم

 

 اونقد و زدیم قدم رو ادهیپ تو داشت یملود. افتادم راه و کردم خارج نگیپارک از نویماش

 !رسا باشم تنها خوامیم: سمتم برگشت و شد متوجهم یسوم بوق با که بود خودش تو

 .شد سوار رسا جون. میباش تنها هم با ایب: گفتم و کشینزد بردم نویماش

 و گرفتم دستشو عادتم طبق. شد سوار و اومد جونم قسم با زدمیم حدس که طور همون

 ....کردم حرکت



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 289 

 رو نیماش ستمیس. بود شده رهیخ رونیب به بغض با یملود و بود فرما حکم سکوت

 ....ومدیم ما حال به چقد.... گذاشتم زاده میابراه محسن از اهنگ هی و کردم روشن

 

 پره دلم شبا نیا از برگرد ایب

 برهینم دل دلت از دل اخه

 

 بگم برات دل حال از شمیپ ایب

 زدم بهم هم ایدن با خاطرت

 

 شدم هوا یب که نیبب شمیپ ایب

 شدم صدا یب داد که نبود نفس

 

 و خراب دل نیا حال نیبب

 عذابه تو نبود نفس نفس

 

 :کردم یخون لب خواننده با و یملود سمت برگشتم

 ندارم دلشو کنم ارومت که نتونستم قرارم یب

 قرارم یب کنم فراموشت تونمینم

 قرارم یب نم و بارون قدم، و شهر و من

 

 اب چشمام جلو ذره ذره داشت. برگردوند رو ازم و خورد سر گونش رو اشک قطره هی

 ازش خودم و بود شده وابسته بهم جوره همه دختر نیا. نبود ساخته ازم یکار و شدیم

 ....بودم بدتر

 بخدا اما کنم دخالت کارتون تو خوامینم من: گفت یا کارانه محافظه و اروم لحن با رها

 اونقد نیکرد کات گفت رسا که یاول روز. شهینم رمیبگ خودمو جلو خوامیم یچ هر

 یفیتعر هم یملود حال نمیبیم حاال یول. هیملود طرف از حتما میگفت ما که بود بد حالش

 اد؟یبرن یکس از یکار شهیم مگه ه؟یچ مشکل اخه؟ چتونه پس. نداره
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 همه نیا. جون رها ستین قسمت: گفت گرفتش یصدا با یملود که بدم جوابشو خواستم

 !دنمونیرس بهم واسه ستین یکاف ماست نیب که یا عالقه

 .کنه حلش تونهیم بابا حتما. بدونن بزرگترا نیبزار چرا؟؟ اخه: گفت رها

 !ستین میمستق هم یصراط چیه به. شهینم یراض مامانم: گفت دوباره یملود

 !شهینم. نده کشش گهید رها: گفتم یعصب لحن با

 شدم داغون دمید رو یملود که یا لحظه از. اصال ندارم تو به یکار من: گفت اروم

 !براش

 

 و بشم داداشت عاشق دیبا سن نیا تو. گهید هینجوریا منم سرنوشت: گفت بغض با یملود

 .بخورم حسرتشو عمرم اخر تا من و میبش جدا زودم یلیخ

 تو. زمیعز بگردم دورت: گفتم و دادم فشار تر محکم دستشو. براش گرفت شیات گرمیج

 .باشه ادتی خوب نویا. یمن مال شهیهم

 الیخیب من شهیهم یبرا نبود ممکن وگرنه. بگم ندهیا برا االمیخ و فکر از خواستمینم

 ....بشم یملود

 !اونجا مینر: گفت که خونمون سمت رفتم یملود با میکرد که ادشونیپ

 نشده؟ تنگ دلت زم؟یعز چرا_

 . تره سخت یلیخ برام ازش شدن جدا بعدش اما براش قرارم یب_

 ؟یدار دوس کجا کجا؟ میبر پس_

 .ندارم دیجد یها خاطره ساختن فتیظر. میبزن دور نیماش تو_

 !یشد خودم مثل: زدم یتلخ لبخند

 داشت؟ یخاص لیدل شد؟ بد حالت چرا امروز: گفتم که شد ریسراز دوباره اشکش

 .میکن یکش اسباب میخوایم_

 ن؟یبر نیخوایم کجا ؟یچ: کردم نگاهش شوکه

 باغ خونه هی. بزرگم مامان خونه. لواسون میبر قراره. رسا باشه جلوت به حواست_

 ! داره بزرگ



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 291 

 اونجارو شدیم کاش. داره گل و وهیم از پر بزرگ باغ هی: گفت که کردم نگاهش مات

. یبزن قدم توش شبا تابستون دهیم جون باغش! خوشگله یلیخ.... منو اتاق یحت! یدیدیم

 !بزنم قدم باغ اون تو عاشقشم که یکس با داشتم دوس شهیهم

 ؟یملود: گرفتم دستشو

 من. یکینزد بهم بود خوش دلم. رسا بشم جدا ازت خوامینم من: هیگر ریز زد بلند هوی

 .بخدا رمیمیم بشم دور ازت

 هم از اخه؟ هیمصبت چه نیا.... خدا یا: کردم بغلش و کردم پارک ابونیخ ی گوشه

 نبود؟ یکاف براش کرد جدامون

 .ستین یکاف براش یچیه. ستین یکاف: گفت هیگر با

 راحت سر یچطور شبا. بدم قورت بغضمو کردم یسع و دادم فشارش بغلم تو محکم

  بمونم؟ زنده اتمیح ی چشمه از دور چطور بزارم؟ نیزم

  کنم؟ کاریچ بگو تو رسا؟ کنم کاریچ تو بدون من: گفت اروم

 تنهات من ؟یملود یفهمیم ؟یشینم من بدون تو: چشماش تو زدم زل و دمشیبوس

 . زارمینم

 عشق نیا و بره هدر اشکا نیا زارهینم خدا: موهاش تو بردم دستمو و دمیبوس اشکاشو

 !یملود مطمئنم. میهم مال اخرش دونمیم. بشه حروم

 .نهیهم داشته نگهم سرپا که یزیچ تنها: گفت و داد تکون سر

 

 ::::::::::::::::یملود

 رهیم شهیهم یبرا و کنهیم جمع لشویوسا اونم گفت و خونه اوردم رسا خودم اصرار به

 ....خودش ی خونه

 ادیم فردا گفت مینس و کنم جمع لباسامو از دونه هی نتونستم کردم یکار هر اخرشب تا

 توجهمو که یزیچ اول و کردم باز نستامویا.... تخت رو رفتم و شدم الیخیب منم و کمکم

 ....بود یکرمان یخواجو از تیب دو.... کردم بازش. بود رسا یاستور کرد جلب

 خواب در یدمیبد کامشب کاش"

 دوشت ام دهید که آنسان از مست

 

 مینوش یم زهر تو یب ما چه گر
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 "نوشت یخوریم که یم هر باد

 

 ویب تو قرمز قلب هی با اسمم اول هنوز.... جشیپ تو رفتم و زد حلقه چشمام تو اشک

 و دار. بود ندارم و دار چشمانت: بود کرده اضافه بهش هم متن هی نباریا و بود نستاشیا

 کو؟ ندارم

  ندم؟ جون شیدور غم از یچطور نباشم؟ عاشقش یچطور

 ؟یچ موند تنگ برات دلم ابد تا اگه: نوشتم ومیب تو و جمیپ تو رفتم یمعطل یب

 ....کننیم یفکر چه هیبق که درک به

. مونهیم شمیپ شب گفت و اومد باهام مینس هم بعدش و مدرسه رفتم نزار حال همون با

 ....واقعا داشتم ازین بهش چقد

 مینس با یول گذشتم کنارش از تفاوت یب من! رونیب زد خونه از مامان دنیرس محض به

 .شد زدن حرف مشغول

 که؟یزن رفت: گفتم و تخت رو دمیپر. تو اومد مینس که کردمیم عوض لباسامو داشتم

 .مامانته باز وفتهیب هم یاتفاق هر. مامانته یملود_

 گفت؟یم بهت داشت یچ. الیخیب_

. لیوسا کردن جمع واسه ادیم کارگر تا چند گهید ساعت دو یکی و امادست ناهار گفت_

 !نیشیم جا به جا فردا

 .کشهیم منو رسا از یدور: افتاد راه اشکام

 اون یخوایم رو رسا تو که یاونقد کن فکر نیا به فقط.... ییحرفا نیا از تر یقو تو_

 !بمونه ینجوریا شهیهم زارهینم اون! خوادیم رو تو برابر هزار

 یحساب معدم اما نبود گشنم. نهیبچ زویم رفت و کرد عوض لباس مینس و دادم تکون سر

 .بشه بد حالم طیشرا نیا تو خواستمینم و دادیم سوز

 و میکرد عوض هم با دستمو باند. میخورد ناهار هم با و مینس شیپ اشپزخونه تو رفتم

 ....لمیوسا سراغ میرفت

 رامویز لباس کشو! مشونیدیچیم فقط ما. بود اورده براش و بود کرده اماده کارتن قبل از

 !بزارشون مرتب. نه ینجوریا: شد بلند مینس داد. ساکم تو میرفت هوی رو همه کردم باز

 .شمیم تیاذ شتریب. ارهیم ادمی رو رسا فقط لباسا نیا. مینس تونمینم_
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 اره؟یم ادتی رو رسا راتیز لباس فقطم: گفت طنتیش با

 یزیچ هر از خاطره. دارم خاطره باهاش لیوسا نیا تمام با من. اشغال: زدم یتلخ لبخند

 !بدتره

 

 ....خونه نیا کل تو.... دارم خاطره رسا با تخت نیا رو و اتاق نیا تو چقد

 ؟یکنیم فکر یچ به یدار کجاست؟ حواست یملود ؟یملود: گرفت دستمو مینس

 .کشهیم منو هاش خاطره: کردم نگاهش

 خاطراتت تو اونقد. ینجوریا یبریم نیب از خودتو. برم قربونت: کرد نگاهم یناراحت با

 .یواقع یایدن به گردهیبرم جنازت اخرسر یشیم غرق

 با بعد به نیا از کنم؟ کاریچ. شده تنگ براش دلم من.... ستین مهم برام یچیه گهید_

 کنم؟ کاریچ یدلتنگ نیا

 رو شما بخواد ایدن. ادیب فشار بهت نقدیا نزار. نشیبب برو پاشو ؟یدیم عذاب خودتو چرا_

 گم؟یم یچ یفهمیم. نیبزار دینبا که نییشما نیا کنه جدا

 .برم دیبا من نخوادم اون. نمشیبب برم دیبا من_

 .یملود خودته فکر به فقط. یشیم تیاذ یدار نهیبب تونهینم فقط. خوادیم اونم_

 ام؟یب تا یمواظب. باال رمیم من: دمیپوش لباس و کمد سمت رفتم

 .تخت التیخ برو_

 رفتم اسانسور با. باشه خونه دوارمیام فقط. رونیب زدم اتاق از و کردم نگاهش یقدردان با

 دنمید با. کرد باز درو اومد مامانش بعد لحظه چند و زدم در دنیرس محض به و باال

 .یاومد خوش. زمیعز سالم: زد لبخند بعدش و شد شوکه اولش

 !هست رسا. ممنون. جون فرنوش سالم_

 .تو ایب. دخترم اره_

 در؟ دم ادیب دیگیم بهش. شمینم مزاحم_

 .ششیپ ایب تو. ادینم رونمیب اتاقشه تو که رسا. زمیعز تو ایب: تو کشوندم و گرفت دستمو

 ! شهیم خوشحال یلیخ نهیبب رو تو که االن

 خوبه؟ حالش_

 باشه؟ خوب اون که یخوب خودت. واال بگم یچ_



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 294 

 تا زد در بار چند خانم فرنوش. رسا اتاق سمت رفتم همراهش و نییپا انداختم سرمو

  بله؟: شد بلند رسا ی گرفته یصدا باالخره

 ؟یکنیم باز درو. جان رسا_

 د؟ینش مزاحم نگفتم مگه_

 .داره کار باهات اومده یکی. زمیعز یدار مهمون_

 به خواست رسا. شد باز در بعدشم و شد باز در قفل لحظه چند بعده و ومدین ییصدا

 .برد ماتش و شد ساکت من دنید با یول کنه اعتراض مامانش

 . بود شده تنگ براش دلت چقد دونمیم که یملود نمیا: گفت مامانش که کردم سالم اروم

 ؟یکنیم کاریچ نجایا: گفت تعجب با رسا

 ؟یشد ناراحت. نمتیبب اومدم_

 تو ایب. نداشتم انتطارشو اصال اخه. کردم تعجب فقط. وجه چیه به! زمیعز نه نه_

 .برم قربونت

 تو کشوندم و گرفت دستمو رسام و گذاشت تنهامون یلبخند با مامانش گفت که نویا

 .اتاقش

 و گردوند برم که کردمیم نگاهش خوابش تخت به داشتم. بود شده تنگ اتاقش برا دلم چقد

 .دختر هیبد حس چه نبودنت. یملود یاومد که یکرد یخوب کار چه: کرد بغلم

 کم.... بچم من. کنم تحمل تونمینم من. بشم جدا ازت خوامینم گهید: شد ریسراز اشکام

 ....تونمینم. رسا کنم تحمل تونمینم من.... طاقتم

 افتاده؟ یدیجد اتفاق ؟یملود شدهیچ: کرد پاک اشکامو ینگران با.... گرفت اوج هقم هق

 اخه؟ یختیر بهم نقدیا چرا

 فرار ایب اصن.... اصن. رسا ندارم تحمل من. شمیم دور ازت من میکن یکش اسباب اگه_

 . میبر ایب فقط خدا رو تو. امیم باهات یبگ تو جا هر من. میکن

 یتاب یب نقدیا! من یکوچولو دختر باش اروم.... من جون.... زمنیعز: زد یتلخ لبخند

 ....نکن

 هان؟ ؟یخواینم منو مگه گفتم؟ یچ یدینشن مگه: زدم داد

 

  زم؟یعز نخواست رو تو شهیم مگه. یملود خوامتیم_
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 یراض مجبورن بعدش بخدا. میکن فرار هم با ایب رسا. میبر ایب پس: گفتم و گرفتم دستشو

 .میکن ازدواج بشن

 .یشیم مونیپش بعدا. ستین خوب حالت االن تو_

 فقط خوامیم من. کنم فرار باهات عمرم اخر تا حاضرم که خوامتیم اونقد. بخدا شمینم_

 .باشم کنارت

 دانشگاه شه؟یم یچ تو درس فیتکل: نشوندم تخت رو خودش کنار و زد یمهربون لبخند

 من؟

 !نبود حواسم اصال. یریگیم تخصص گهید سال چند تو.... اوه_

 اون میبر هم با و رمیبگ رشیپذ خارج از تونمیم راحت من. زمیعز ستین نیا موضوع_

 .ور

 رسا؟ یگیم یجد: کردم نگاهش زده ذوق

 راستش. میبرس بهم کردن صبر با خوامیم من. ستین من ی خواسته نیا یول. اره_

 .میباش جدا هم از مدت هی خوامیم

 چرا؟: کردم نگاهش زده بهت

 به که مدت هی میباش جدا خوامیم. کوچولو نکن اشتباه: گفت و دیبوس گونمو شد خم

 .میستین هم با یوقت یحت میبمون وفادار بهم که. هیواقع عشقمون بشه ثابت دوتامون

 ؟یستین مطمئن ازم_

 ندهیا برا نقشه یکل من. میایب رونیب بلند سر امتحان نیا از خوامیم. هستم. بچه هستم_

 .دارم

 .میباش هم با که نداره وجود گهید یا ندهیا بشم دور ازت من نده؟یا کدوم_

 ؟یگفت پرت و چرت باز. ریبگ گاز زبونتو: هم تو رفت اخماش

 .کنم یزندگ بدون سخته چقد یکن تصور یتونینم: بهش شدم رهیخ الودم اشک یچشما با

 .فنچم سرم تو بخوره بالت و درد: زد ییبایز لبخند

 خوامیم که یجور اون روزه ده کینزد یدونیم: دیکش گونم رو دستشو که نگفتم یزیچ

 نکردم؟ لمست

 !شده تنگ سکسمون یبرا دلم منم: گفتم مهابا یب
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 تو وجود با من. یملود اتمیطونیش عاشق: تخت رو داد هلم و نشست لبش رو یجذاب لبخند

 !بشم ریپ اگه عمرا

 حالمو هات خنده چقد یبدون اگه. زمیعز بخند شهیهم: دیبوس لبامو زده ذوق که دمیخند

 !یکردینم سیخ چشماتو وقت چیه کنهیم خوب

 .خندمیم تو کنار فقط من_

 .دمیم بهت شرف قول. شهیم یدائم یچ همه روز هی_

: گفت و گردنم تو برد فرو سرشو خمارش یچشما با که دادم تکون سر براش نانیاطم با

 موندم؟ زنده نابت تن نیا و تو بدون مدت نیا چطور من. دهیم یزندگ یبو

 

 ::::::::::::::::رسا

 هی ی اماده هم میبود افتاده نفس از یحساب هم که میبود کرده طنتیش هم بغلم تو اونقد

 زود و مطلب اصل سر برم عیسر وقت همه نیا بعده خواستمینم.... میبود خوب سکس

 .کنم تمومش

 .نانیاطم یبرا کردم قفل اتاقمو در و شدم جدا یملود از یسخت به

 کوچولو؟ یا اماده: کردم حبس تخت خودمو نیب تنشو و تخت رو رفتم دوباره

 .وقته یلیخ: کرد نگاهم خمار

 .دارم کار باهات ها حاال حاال من یول: دمیخند

 !شدم هاش نهیس مشغول و گفتم نویا

.... دهنش رو گذاشت دست و شد مکانمون متوجه زود یلیخ خودش و دیکش یفیخف غیج

 و اه اونقد باالخره. بکشم دست خوشمزه یها هلو اون از تونستمینم اما بود گرفته خندم

 .شدم جدا ازش که شد بلند هاش ناله

 .رسا یشد شعوریب یلیخ: کرد نگاهم اخم با

 هوس کلیه نیا به روز و شب. دمیکش یچ روز چند نیا یبفهم یتونینم. برات گرسنم_

 .کردمیم فکر زتیانگ

 . بود شده تنگ ایکبود نیا یبرا دلم: گفت که دمیکش شکمش رو اروم دستمو

 با که زدم شکمش ریز یا بوسه. کردیم کمیتحر قبل از شتریب و بود شده کبود تنش تمام

 تونمینم من. شو مورد هی نیا الیخیب امروز خدا رو تو. رسا نه: کرد نگاهم التماس

 .رهیم ابرومون کنم کنترل خودمو
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 اتاق تو ما االن. بود یملود با حق. کنم فکر یمنطق خواستم سکس تو بار نیاول یبرا

 ....نبود صالح اصال و میبود بابام خونه تو خوابم

 پس؟ یچ من یول. درسته: کردم نگاهش اخم با

 .بشنون رو صدامون هیبق یخواینم که تو. گهید بار هی_

 گلوشو ریز اروم و روش رفتم. کردم باز هم از پاهاشو و دادم تکون سر براش اجبار به

 ....زدم مک

 .کن شروع. گهید نکن تیاذ رسا: گفت یخمار لحن با

 .دادم حرصت امروز یحساب: دمیخند گلو تو

 هدفش به نکهیا از قبل یول کنه کاریچ خوادیم دونستمیم. نییپا برد دستشو حرص با

 میدیکش لذت از یبلند اه دومون هر.... زدم حرکتو نیاول و شدم کار به دست خودم برسه

 .....کردم شروع حرکاتمو لحظه چند بعده و

*********** 

 

 زم؟یعز کجا: کردم باز چشمامو یملود خوردن تکون با

 .برم دیبا رسا شده رید_

 خوادینم. بخواب تو: نشست بغلم اومد و دیپوش لباساشو. نشستم تخت یرو و شدم بلند

 !یبپوش لباس

 ؟یباش خودت مواظب یدیم قول_

 !یباش مواظبم دیبا تو چون. نه_

 .راحت التیخ. مواظبتم شهیهم. زمیعز هستم نوکرتم من: دمیبوس موهاشو یرو

 .دارم دوست_

 ....شتریب یلیخ. یملود شتریب من_

 

 :::::::::::::::یملود

 تو ساعت سه دو. بودن سالن تو رها و جون فرنوش. رونیب زدم اتاق از برد که خوابش

 .بکشم خجالت بود یعیطب و بودم رسا اتاق

 .نمیبش کنارشون یکم خواستن ازم که برم خواستم و کردم یخدافظ
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  مخالفه؟ مامانت راسته یملود: گفت جون فرنوش که نییپا انداختم سرمو و نشستم

 !شهینم یراض هم یجور چیه. بله_

 .میبزن حرف باهاش میایب ممکنه اگه میخوایم ما چرا؟ اخه_

 یا گهید پسر رسا جز که ما زم؟یعز یکرد تعجب چرا: گفت که کردم نگاهش تعجب با

 یشکیه به تو جز گهید میدونیم خوب یلیخ ما و شده عاشق باز نیاول واسه اون م؟یندار

. برسه عالقش مورد دختر به پسرمون تا میبکن رو تالشمون تمام میخوایم. بندهینم دل

 .بچم نداره خوراک و خواب روزه چند. باشم دنشیکش درد شاهد ابد تا تونمینم

 انگار. شهینم یراض جوره چیه من مامان. واقعا متاسفم: گفتم و نییپا انداختم سرمو

 .میبسوز هم حسرت تو عمر اخر تا رسا و من قسمته

 به رو یکس تونهینم گهید وقت چیه رسا. براتون رمیبم یاله: کرد نگاهم بغض با رها

 !ارهیب تو یجا

 یبار نیاخر نیا دیشا! گهید برم من. شدم مزاحمتون دیببخش: شدم بلند و زدم یتلخ لبخند

 !میدار یکش اسباب فردا ما. مینیبیم همو که باشه

 عروس اخرش و اول تو. زمیعز ستین نطوریا: کرد بغلم و اومد جلو جون فرنوش

 !یخودم

 اخرش؟ بشه یچ قراره.... افتاد راه اشکام اسانسور تو. رونیب زدم و زدم بهشون یلبخند

 شونییراهنما داشت مینس و بودن اومده کنن جمع رو لیوسا بود قرار که ییکارگرا

 !کردیم

 فکر شیپ ساعت هی به. سراغم ومدین که بود باال درکش اونقد ممینس و بردم پناه اتاقم به

 شدنیم مجبور گهید وقت اون.... بشم حامله شدیم کاش.... رابطمون به. ...کردمیم

 !بشم زنش بشن یراض

 دوس از سن نیا تو کنم ارزو دیبا من که بده اوضاع نقدیا. گرفت شدت میگر فکرا نیا با

 !بدبختم چقد من خدا اخ.... رهیبگ منو ادیب تا بشم حامله پسرم

 خواستم بار هزار.... زدم زجه چقد و کردم هیگر چقد صب تا شب اون دونهیم خدا فقط

 پاش به خواستم. میکن یزندگ هم با بزاره و بگذره رسا از تا. کنم التماس مامان به برم

 ....بشه الیخیب تا وفتمیب

 ....شد روشن هوا و کرد طلوع یلعنت دهیخورش تا کندم جون و دادم جون صبح خود تا

 

 :::::::::::::::رسا
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 خرابم حال با و نشستم تراس تو صبح خوده تا.... کرد طلوع دیخورش که بودم داریب

 !دمیکش درد با که ییگارایس ته از بود پر اتاقم تراس کف.... کردم مست

 صورتم و سر به اب نکهیا از بعد و اتاقم تو رفتم.... شدم بلند که بود گرفته عظالتم تمام

 !رونیب زدم و دمیپوش لباس زدم،

 اصرار با که رونیب برم خواستم. خوردنیم صبحونه داشتن اشپزخونه تو بابا مامان

 . شدم ملحق بهشون مامان

 ؟یدینخواب اصال شبید رسا؟ قرمزه نقدیا چرا چشمات. بده مرگم خدا: کرد نگاهم

 کار؟یچ خوامیم خواب. ستین خوب حالم مامان_

 یخواستگار برات رو یملود میریم امشب نیهم یبخوا اگه بخدا برات؟ میکن کاریچ_

 !بشه خونت عروس زود یلیخ میکنیم یکار و میکنیم

 شیراض تونهینم خودم جز کس چیه و کرده لج باهام مامانش: گفتم و دمینوش ییچا یکم

 !بمونه دور ازم ادیز یملود زارمینم من. نینباش نگران! کنه

 ینجوریا پسرمو تونمینم. یبش سرپا خوامیم ازت فقط: گفت و شونم رو گذاشت دست بابا

 .نمیبب

 .نینترس شهیم خوب حالم زود: دمیخند تلخ

 صبح؟ وقت نیا کجا: گفت مامان که شدم بلند

 !نمشیبب رمیم_

 ....رونیب زدم و گفتم نویا

 که ییکارگرا از. نشستم یالب تو نییپا رفتم و شدم منصرف اما خونشون در برم خواستم

 روشن و اوردم در گارمویس! هیکش اسباب یاخرا گهید بود معلوم کردنیم نییپا باال مدام

 جلو سالن تو و اومدن اول مینس و یملود. اومدن تا دیکش طول یساعت مین.... کردم

 و بود خون ی کاسه چشاش.... سمتشون رفتم و کردم استفاده فرصت از. موندن ینگهبان

 ....منو کنه لعنت خدا اخ! بده حالش چقد که زدیم داد

 و سمتم دیکش پر.... ستادمیا و خورد گره هم تو نگاهمون. سمتم برگشتن قدمام یصدا با

! بدم فشارش خودم به محکم تونستم فقط و شد بلند هقش هق! بغلم تو انداخت خودشو

 ....داغونم چقد بفهمه صدام از خواستمینم

 خبره؟ چه نجایا: میشد جدا هم از ماهیپر یصدا با که دمیبوس موهاشو یرو

 به رو و دادم قورت بغضمو.... هیگر ریز زد و برد فرو نمیس تو سرشو دوباره یملود

 ....کنمیم خواهش ازت: گفتم ماهیپر
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 شیریگیم ازم یدار که بچه نیا! ایب کوتاه خدا رو تو: دادم ادامه که کرد نگاهم تعجب با

 ازت! باشمش نداشته تونمینم. شهینم یول رمیم کلنجار خودم با دارم هفتس دو! منه جون

 ....شو الیخیب کنمیم خواهش

 ؟یکنیم التماس بهم یدار مغرور یتو کنم باور: زد یپوزخند

 

 من زیچ همه. ندارم یچیه گهید من. کن باور اره: دمیغر و دادم فشار بهم دندونامو

 !خوامینم و ندارم یزیچ اون جز! هیملود

 و شیندار: کرد جدا ازم گرفت رو یملود دست یرحم یب با و کرد نازک یچشم پشت

 !داشت ینخواه وقتم چیه

 نقدیا چطور! کنه هیگر نداره نفس یحت گهید. کن نگاه بهش: سادمیوا جلوش رفتم عجله با

 ؟؟یلعنت یرحم یب

 !شهیم ادم نتتینب روز دو: کرد نگاهم تیعصبان با

 با و بودن یچ همه شاهد هم ساختمون یاهال از تا چند و بود افتاده هیگر به ممینس یحت

 !کردنیم نگاه فقط تاسف

 با. کردم جداش ازش و گرفتم رو یملود دست که رونیب بزنه ساختمون از خواست

 رو گذاشتم لبامو و وارید به چسپوندمش که بهم بود شده رهیخ متعجبش و ونیگر یچشما

 .... لباش

 لباشو طعم خواستمیم! گهید میکردینم دایپ ینجات راه چیه و میختیریم اشک دومون هر

 شیدور غم از قراره که ییروزا تمام برا.... ستین و ندارمش که ییروزا برا کنم رهیذخ

 !بشم نینش خونه

 یه که دادیم نشون یملود هیگر یصدا و کردم جداش ازم دوباره ماهیپر قهید چند بعده

 ....زنیبر اشکام دادم اجازه و وارید به دادم هیتک سرمو. شنیم دورتر و دور

 

 ::::::::::::::یملود

 کردم باز و در عجله با. کرد پارک باغ تو رو نیماش و میدیرس هیاساس ونیکام از جلوتر

 .دیکشیم نفس اون که ییهوا تو شدمیم خفه داشتم.... شدم ادهیپ و

: استقبالم به اومد مهربونش و نیدلنش ی چهره با بزرگ مامان که ساختمون سمت رفتم

 !خونت به یاومد خوش. زمیعز سالم

 ؟یملود شده یچ. بده مرگم خدا: زد خشکش سرجاش دید که الودمو اشک صورت
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 . بزرگ مامان ستین یزیچ: باشم خوددار یکم کردم یسع و کردم بغلش

 اتاق نجایا قبل از. باال رفتم و شدم جدا ازش بگه یزیچ بخواد نکهیا از قبل و دمشیبوس

 هی. کردم باز تراسشو در و مهین نصفه اتاق همون تو رفتم. نبود کامل لشیوسا یول داشتم

 و باغ نیا بعد به نیا از.... باغ یدرختا به شدم رهیخ.... هیگر ریز زدم و نشستم گوشه

 !صبورم سنگ و من همدم شنیم درختاش

 بزرگ مامان ؟یملود: اومد مینس یصدا لحظه چند بعده. تو اومد یکی و شد باز اتاقم در

 !نییپا ایب. کرده اماده صبحونه

 .ندارم لیم_

 .نییپا میبر هم با ایب و بزن صورتت به یاب هی. نگرانته یلیخ. طفلک داره گناه_

 مشغول کارگرا. میشد ملحق اشپزخونه تو شونییدوتا جمع به و نییپا رفتم مینس همراه

 ! مینیبچ باال طبقه لمونویوسا بود قرار و بودن

 نکنه. باشه سیخ چشات نمینب. زدلمیعز نیبش کنارم ایب: کرد نگاهم دقت با بزرگ مامان

 ؟یبود باغ نیا عاشق شهیهم که تو. شده تنگ تونیقبل خونه برا دلت

 .نیهم ست،ین حالم کمی االن. هستم هنوزم: گفتم و دادم قورت بغضمو

 که بوسمون نیاخر ادی. میشد مشغول هممون و گرفت برام لقمه هی صدقه قربون یکم با

 خاطر به ادم همه اون جلو داشت که ییرسا. کردیم وونمید داشت بود ازین از پر و داغ

 لحظه همون که نییپا خورد سر گونم رو اشک قطره هی اریاخت یب.... کردیم هیگر من

 به رو تیعصبان با که میکرد نگاهش شوکه همه.... زیم رو کوبوند یمحکم مشت مامان

 یبخوا ؟یریبگ ابغوره یخوایم یک تا.... ارویباز مسخره نیا گهید کن تموم: گفت من

 سیسرو مدرستم برا. نینیبب همو بزارم نداره امکان گهید. شده تموم یچ همه ینخوا

 نه؟ ای یدیفهم. گرفتم

 ! یکن جدامون یتونینم یکن حبسم هم خونه نیا تو: کردم نگاهش نفرت با

 !ازش یشیم جدا بدم شوهرت: گفت که بشم بلند خواستم

 .کشمیم خودمو بخدا: دمیکش غیج

 ؟ییکجا رسا.... زنیبر اشکام دادم اجازه و باغ تو دمیدو. رونیب زدم خونه از و گفتم نویا

 ؟یلعنت ییکجا

 .... امیبدبخت حال به.... دلم حال به.... زدم زار و نشستم درختا از یکی ریز

 تو دو هر و کرد یپل وسفی یکام از اهنگ هی. نشست کنارم فاصله یکم با و اومد مینس

 ....میداد گوش فقط سکوت
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 :خوندم خواننده با لب ریز

  

 رمیبگ دستاشو بخوام ستین گهید

 نمیبش حرفاش یپا ستین گهید

 نمیبب عکساشو نمیبش حسرت با دیبا گهید

 

 کوتاه نقدیهم من یخوشبخت عمر! شد تموم گهید.... ستین گهید.... افتاد راه اشکام باز

 ....بود

 

 :::::::::::::::رسا

 جام از و دادم قدرت پاهام به زحمت به.... بود وقت یلیخ.... بود رفته اومدم که خودم به

 من مامان: رونیب زدم و ساکم تو ختمیر مویضرور لمیوسا تمام و باال رفتم. شدم بلند

 .خودم ی خونه رمیم هم بعدش. مسافرت رمیم

 ؟یبر یخولیم کجا ؟یچ یعنی: رونیب اومد اشپزخونه از تعجب با

 .نینباش نگرانم. باشم دور مدت هی خوامیم_

 ....یملود همون جون. باش خودت مواظب خدا رو تو فقط. رمیبگ جلوتو که تونمینم_

 .چشم_

 

 ....اصفهان رفتمیم. شدمیم دورتر و دور تهران از و کردمیم حرکت جاده تو هدف یب

 عشقمو که ییجا رمیم. دارم دوسش گفتم بهش و دمیبوس رو یملود بار نیاول که ییجا

 !گرفتش ازم یلعنت هیزندگ نیا و اوردم بدست

 جلو تونمینم دونمیم چون. باشم تهران خوامینم.... مونهیرسم هییجدا شب نیاول امشب

 .ارمیم در سر خونشون از باز و رمیبگ خودمو

 !فربد بگو: داد جواب فربد عکس دنید با و خورد زنگ میگوش

 تو؟ ییکجا_

 .اصفهان رمیم دارم_
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 م؟یندار مهم امتحان هی فردا ما مگه ؟یشد وونهید_

 .زنمیم حرف استادا با خودم. باشم داشته کردن رو برا یزیچ ترم نیا نکنم فک. الیخیب_

 و اول یگینم خودت مگه ؟یکنیم داغون خودتو یدار چرا اخه بگم؟ تو به یچ موندم_

 مرگته؟ چه گهید پس ؟یندار دیام ندهیا به مگه توعه؟ مال یملود اخرش

 کنم کاریچ احمقانه یدلتنگ نیا با. باشمش نداشته تونمینم. امیب کنار شیدور با تونمینم_

 فربد؟

 دو و بود مخالف ما ازدواج با مینس یبابا ستین ادتی. دردتو فهممیم  من. تو یدار حق_

 بود؟ حبس خونه تو مینس تابستون ماه

 !ها موقع اون کردم مسخرت چقد: دمیخند تلخ

 که ماهیپر. ارهینم دووم مییجدا نیا بخدا شن؟یم تموم یدید! یبود شعوریب بس از: دیخند

 ! ادیم رحم به دلش نهیبب دخترشو یها هیگر روز دو. ستین سنگ از دلش

 .ماستیپر هیرحم دل نکردم حساب که یزیچ تنها رو_

 .برگرد زودم. باشه تیرانندگ به حواست. شمینم مزاحمت گهید. هم تو حاال خب_

 .فعال .داداش باشه_

 !سالمت به_

 ....کشهیم منو اخرش اهنگ نیا که اخ.... کردم ادیز اهنگو یصدا و کردم قطع

 

 شهیم مگه زمیعز نه رمیم تو ادی از یگفت

 شهیهم تا توست شیپ اما قلبم چشمام جا به

 

 داره دنباله کجا تا تو و من نیب فاصله

 شهیهم تا هم از میبمون جدا که بود نیا قسمت

 

 ستین دور ادمیز که باش مطمئن موعود روز

 شهیهم تا یمن مال تو و تو کنار من
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 بدونم که خوامم ینم یهست که با و کجا که دونم ینم

 شهیهم تا قلبم یتو ساختم یا خونه من تو با

 

 پابرجا بمونه تو و من قول ینخواست تو مگه

 شهینم دایپ یخبر تو از یول موندم که من

 

 تو یچشما تو افته یم من چشم ییجا هی وقت هی یروز هی

 شهیهم تا هست من با که الهیخ همون نیا اما

 

 ام خسته قلب تو نهیبش یدیناام که خوام ینم

 شهیهم من مال یبش دیشا رو خدا یدید یچ

 

 ستین دور ادمیز که باش مطمئن موعود روز

 شهیهم تا یمن مال تو و تو کنار من

 

 ::::::::::::::یملود

 بد حالم اونقد. خواستمش خدا از و کردم هیگر فقط صب خوده تا رسا بدون شب نیاول

 ذاشتنیم سیخ ی حوله مدام و بودن سرم یباال صبح تا بزرگ مامان و مینس که بود شده

 .... کنه فروکش تبم یکم تا میشونیپ رو

 زده ذوق و کرد پاک اشکاشو مینس.... کردم باز چشمامو زور به که بود شب یها مهین

 .زمیعز یشد داریب: کرد نگاهم

 دنم؟ید ومدهین رسا: کردم باز لب

 ....رفته. ستین تهران: زد یتلخ لبخند

 .ازاده که خوشبحالش: بستم چشمامو

 ه؟یک رسا دیپرسیم داشت که دمیشن بزرگو مامان یصدا

 ....گهیم بهتون خودش یملود گفت ممینس
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. موندم زنده شدینم باورم. کرد طلوع دیخورش و شد تموم شب اون یباور نا کمال در

 رم؟؟یمینم من چرا پس. بود یواقع مرگه رسا بدون یزندگ.... بود مرگ ارزوم

 

 ::::::::::::::رسا

 کی.... کردمیم ظاهر حفظ داشتم فقط و گذشت رنج و درد با ماه کی.... گذشت ماه کی

 دل اما داشتم  رو دشونیجد ادرس .بودم نکرده لمسش و بودم دهیند رو یملود بود ماه

 کنترل خودمو تونمیم نه؟ ای ارمیم دووم نمشیبب ماه هی بعده اگه دونستمینم .نداشتم رفتن

 نه؟ ای کنم

 بودم مجبور منم و کردنیم شونویزندگ داشتن راحت همه.... بود انیجر در یزندگ

 هیبق به ستمین مجبور گهید. ترم راحت یلیخ تنهام و خودم ی خونه اومدم که حاال. بسازم

 و کنمیم یباز نقش خونه نیا از رونیب که هیکاف همون. کنم نگرانشون ای بدم پس جواب

 پامو نکهیا محض به یول.... اومدم کنار یچ همه با و خوبه حالم که کنمیم رفتار یجور

 یملود عکس با مدت تمام که دایش و عاشق یرسا همون شمیم خونه نیا  تو زارمیم

 !خوابهیم لباساش با هم شبا و زنهیم حرف

 

 یلعنت ی فاصله نیا بزارم تونمینم! دور از یحت.... نمشیبب رفتمیم دیبا مدت نیا بعده

 ....بشه شتریب

 .بشه لیتعط زودتر دیبا. بود امتحاناتش فصل و بود عصر فتیش یملود

 چپ راهمو برج ابونیخ تو چمیبپ نکهیا از قبل.... داشتم فرصت هنوز و بود 2 ساعت

 !مدرسش سمت رفتم و کردم

 ییوقتا ادی. ستادمیا مدرسه از یادیز نسبتا ی فاصله با و دمیرس تا دیکش طول ساعت ربع

 و بود ییروزا چه. خونه میرفتیم بعدش و دنبالش نجایا ومدمیم ذوق و شوق با که افتادم

 ....یلیخ. بود رحم یب یلیخ یزندگ یول میدونست قدر.... میندونست قدر

 هنوز و گذاشتم یچاووش محسن از اهنگ هی! نبود یخبر و بودم ستادهیا یساعت مین

 براش دیکش پر دلم که اخ. رونیب اومد مدرسه از مینس همراه یملود که بود نشده شروع

 از فروغش یب یچشما و گرفته صورت منه؟ هیملود دختر نیا. نشست گلوم تو بغض و

 هم تو. یملود یکشیم زجر من از دور یدار هم تو.... بود مشخص هم فاصله نیا

 ! یبد تن یاجبار ییجدا نیا به یمجبور
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 تاوان.... دمیم تاوان دارم حتما االنم و بودم گناهکار دارم قبول خودم. داشتم یبد گذشته

.... بردارم چشم ازش تونستمینم. دادم عشقم دادن دست از با رو شکستم که ییها دل

 !زدنیم حرف هم با داشتن و بودن سادهیوا جا همون

 ....زهیبر اشکام دادم اجازه و خوندن به کرد شروع یچاووش

 

 دهید یسراب چه دونستینم اما دید دلم دور از تورو

 

 "باشمش داشته تونستمینم و دمشیدیم دور از"

 

 دهید یخواب چه برام یزندگ دونستمیم چه وونهید من

 

 "کنه جدامون هم از عشق اوج تو قراره رحم یب یایدن نیا دونستمینم شدم عاشقت یوقت"

 

 پات به ختهیر شویجوون که یکس عشق یا یدونینم یدونینم

 دهید یعذاب چه یعذاب چه نده دست از تورو نکهیا واسه

 

 "زمیعز نتونستم.... یملود دارم نگهت نتونستم کردم تالش یچ هر"

 

 آروم باش آروم نامعلوم حال یه آروم باش آروم مغموم دل یا آه

 

 "شهیم درست یچ همه! باش اروم.... من دل باش اروم"

 

 یینجایا هنوزم اما یستین یکنارم هنوزم اما یستین

 

 "منه همراه شهیهم ادتی اما ستین کنارم جسمت"



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 307 

 

 ییتنها کنم احساس اگه رمیمیم دفعه هزار صد یروز

 حالت از نذار خبر یب منو یموند هرجا و یرفت هرکجا

 دنبالت امیب که کن خبرم گرفت دلت و یشد تنها اگه

 آروم باش آروم نامعلوم حال یه آروم باش آروم مغموم دل یا آه

 

 .... بود اشک سیخ صورتم و بود شده زوم روش هنوز چشمام که اومدم خودم به یوقت

 خواب هی مثل که تو.... ینبود میزندگ تو سالم هی که تو ام؟یب کنار درد نیا با تونمینم چرا

 اخه؟ یهست یخواستن برام نقدیا چرا! یبود کوتاه و نیریش

 باهاش داشت تشرم و توپ با. زدیم حرف داشت مدام ممینس و نییپا بود انداخته سرشو

 و رمیگیم فربد و مینس از حالشو شهیهم که من شده؟ یچ باز دونهیم خدا. زدیم حرف

 خنده؟ینم گهید چرا خوبه اگه شده؟ افسرده و الغر نقدیا چرا خوبه اگه. خوبه گنیم اونام

 جنگ دوباره ماه هی بعده خوامینم. دمیم خودم دست یکار هی حتما بمونم نیا از شتریب اگه

 با و دادم فشار گاز یرو پامو امیب خودم به نکهیا از قبل. کنم درست براش اعصاب

 ....گذشتم جلوشون از ییباال سرعت

 

 ::::::::::::::::یملود

 رهیخ کرد عبور مقابلمون از شتاب با و بود رسا نیماش هیشب که ینیماش به زده بهت

 !رساست گفتیم درون از یحس هی و زدیم تند تند قلبم. شدم

 رسا بگو یدار جرعت گهید. دیرس بیغ از شاهد. ایب: پهلوم تو زد جانب به حق مینس

 .کرده فراموشت

 .بود شیشب فقط اون مینس_

 نقدیا چرا. بود رسا خورمیم قسم. نهیبب رو تو بود اومده بدبخت اون دهنتا؟ تو زنمیم_

 اخه؟ ینفهم

 ....من یول نهیبب منو دهیم حق خودش به چرا جلو؟ ومدین چرا پس_

 باز خوادینم. داره دوس خودش از شتریب رو تو رسا یملود. خودته خاطر به فقط بخدا_

 .بزنه بهم ارامشتو
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 .زندم شهینم باورم. دمشیند ماهه هی_

 تو روز هی. شهیم تموم یچ همه. زمیعز شهیم تموم: گفت و گرفت دستمو یمهربون با

 !نیخندیم ییجدا یروزا نیا به هم بغل

 و گرفتیم سراغتو ما از یه. شده داغون و دتتید حال نیا با: گفت که زدم یتلخ لبخند

 .میگفت دروغ بهش چقد دیفهم و دنتید ادیب تونست باالخره! راهه به رو خوبه، میگفتیم ما

 .کرد فرار شهینم که تیواقع از: زدم یتلخ لبخند

 مهمه نیهم. کنه جداتون کامل تونهینم یشکیه و نیهم ی وونهید شما که نهیا تیواقع_

 .نیشیم هم مال دوباره روز هی نیدار نانیاطم چون. فقط

 

 ! غم و یدلتنگ حس از بود شده پر که یا خونه. خونه برگشتم و دنبالم اومد سیسرو

 و رفتم جلو. دیرسیم اهاشیگ و گل به داشت و بود زدن قدم مشغول باغ تو بزرگ مامان

 !یمامان سالم: دمشیبوس

 بود؟ خوب امتحانت. ینباش خسته. دلم جون سالم: دمیبوس و کرد بغلم

 . بود یعال. اره_

 .شهیم ناراحت مامانت. مامان نگو من به گفتم زمیعز ؟یملود_

 شهیم یچ مگه. نیکرد پر برام جاشو که دارم دوس رو شما اونقد یول. ندارم مامان من_

 کنم؟ صداتون ینجوریا

 !یدار یخوب اون به مامان خودت اخه؟ هیچ حرفا نیا_

 .زدم دشویق وقته یلیخ منم. باشه خوب مادر هی تونهینم وقت چیه اون. الیخیب_

 .دارم کارت تو ایب ؟یملود: اومد مامان نحس یصدا که بگه یزیچ خواست بزرگ مامان

 اصن! بود اومده امروز رسا دهیفهم نکنه. ماه هی بعده داره کارمیچ یعنی.... خدا یا

 ....درک به. باشه هم دهیفهم

. نشستم روش به رو و سالن تو رفتم و اوردم در مقنعمو. تو میرفت بزرگ مامان همراه

 به یکم و بکش روت و سر به یدست هی: گفت یتفاوت یب با و کرد نگاهم لحظه چند

 .میدار مهمون فرداشب. برس خودت

  وقت؟ اون هیک_

 .نجایا انیب خوانیم نایا خالت_
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 .جان نیهم روز هر که اونا. یمهم خبر چه_

 !یکن رفتار ادم ی بچه مثل بهتره. ادیب همراهشون خوادیم شهابم. داره فرق نباریا_

 ؟یخواستگار ادیم داره اشغال اون ؟یگیم یدار یچ: کردم نگاهش شوکه

 ؟یندار ادب تو مگه. بفهم دهنتو حرف_

 مگه نبود؟ یکاف براش خورد کتک بار هی کثافت شهابه اون. ندارم نه: زدم داد اریاخت یب

 ؟یخواستگار ادیب دهیم اجازه خودش به چطور خوام؟یم گروید یکی من دونهینم

! یشد ایح یب و حیوق گمینم بهت یچیه یچ هر. گهید شو خفه: کرد نگاهم تیعصبان با

 !یبندیم دهنتو هم تو یخواستگار ادیم شهاب

 .گرفتم ادی خودتون از که امیح یب اگه: کردم نگاهش نفرت با

: داد هل مامانو و وسط انداخت خودشو بزرگ مامان.... شدم خفه خوردم که یچک با

  سرت؟ به زده! ماهیپر یکنیم کاریچ

 و بگم دینبا که ییزایچ و دادمیم دست از کنترلمو موندمیم گهید کمی .اتاقم تو باال دمیدو

 !گفتمیم

 

 شوهرم یجد یجد اگه زم؟یبر سرم تو یخاک چه حاال! هیگر ریز زدم و نشستم تخت رو

 که کنه مجبورم زور به نتونه معلوم کجا از. کنه جدا مارو تونست اونکه ؟یچ بده

 !کنم ازدواج

 ؟یملود: تو اومد و کرد باز درو بزرگ مامان که رمیبگ رو مینس شماره خواستم

 یعصب ماهیپر زم؟یعز یکنیم هیگر یدار: نشست کنارم و اومد که نییپا انداختم سرمو

 .نباش دلخور ازش خدا رو تو. کنهیم کاریچ داره فهمهینم شهیم که

 ؟یچ بشم شهاب زن کنه مجبورم اگه. ندارم اون به یکار من_

 به برسه چه یکن شوهر سن نیا تو مخالفم مادربزرگتم که من ننه؟ هیچ حرفا نیا_

 . مامانت

 .بشه راحت من شر از خداشه از اون_

 سالم. شده بزرگ خونه نیهم تو. ستین یبد پسر که شهابم. حرفارو نیا نگو. مادر نگو_

 !شکر رو خدا راهه به سر و

 .باشم اون از ریغ یکس با تونمیم من مگه دارم؟ دوس ویکی گفتم رفته ادتی ؟ییییمامان_
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 دیشا. نشده پسره از یخبر چیه و ماهه هی. نیشد جدا گهید که شما یول. زمیعز ادمهی_

 !شیزندگ دنبال رفته اونم

 امروزم. وونشمید منم! منه عاشق اون. نیزنیم حرفو نیا که دیشناسینم رو رسا شما_

 بشنوه اگه. بزنه بهم منو ارامش خوادینم گفتیم مینس! دور از یول. نهیبب منو بود اومده

 .کنهیم پا به خون یخواستگار ادیب خوادیم شهاب

 !دید شودیم کاش رو شما یرسا اقا نیا: گرفت دستمو و زد یمهربون لبخند

 .شینیبیم روز هی شاهللیا_

 بعدم. یایدرب هوا و حال نیا از که بزن صورت و دست به یاب هی پاشو حاالم. انشاهلل_

 .میبخور هم با کردم درست عصرونه که نییپا ایب

 به االغ: گفت تعجب با. کردم فیتعر براش ویچ همه و گرفتم موینس شماره رفت یوقت

 !یزدیم زنگ رسا به دیبا من یجا

 یا بهونه دنبال گهینم اد؟یم برام داره خواستگار بگم بزنم زنگ ماه هی بعده. نکن تیاذ_

 ارامش؟ نیا به یبزن گند باز

 حاضر حال در. انگار شده باورت خودتم ارامش؟ کدوم ؟یزد مفت حرف تو باز_

 میج بعدش یتونیم. میدار امتحان فردا خوبه. کنه حل مشکلو نیا تونهینم رسا جز یشکیه

 .یبگ بهش ویچ همه و رسا شیپ یبر یبزن

 کرده؟ محدودم چطور ینیبینم مگه اخه؟ یجور چه_

 حاالم. رسا شیپ یبر فردا تو که کشمیم نقشه هی من. باش نداشته زایچ نیا به یکار_

 !ینزن گند که بخون فردا امتحان برا نیبش برو

 گه؟ید باشه راحت المیخ. باشه_

 . راحت راحته_

 .خدافظ. ممنون_

 !سالمت به_

 

 منتظر جا نیهم گفت راننده بشم ادهیپ خواستم یوقت و مدرسه رفتم استرس یکل با ظهر

 .گفته بهش زنه اون حتما.... شانس نیا به لعنت. بشه تموم امتحانم من تا مونهیم

 !یکرد رید. االغ سالم: کرد بغلم و اومد مینس شدم که مدرسه اطیح وارد
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 یحت ؟یچ کنن مجبورم اگه. یخواستگار انیب خوانیم امشب مینس: شد روون اشکم باز

 !هیجد هیقض یعنی. ادیب گفته هم عموم به

 .کن اعتماد من به نگفتم مگه ؟یکرد هیگر باز تو: کرد نگاهم شوکه

 ؟یگفت رسا به_

 . یبگ خودت گذاشتم نه_

 .منتظرمه بشه تموم امتحان تا گفته. مونده جا نیهم رانندم. شهینم_

 .درک به_

 یکن استتار یتونیم نیا با: سمتم گرفت و اورد در یمشک چادر فشیک تو از و گفت نویا

 !یبر و

 .حال با چه. اوهههه_

 در جلو ادیب اژانس زنمیم زنگ شد تموم که امتحان. نباش نگران گفتم یدید: دیخند

 .دانشگاه تو داره جلسه 3 ساعت تا رسا گفته. هماهنگم فربدم با. مدرسه

 .کنم جبران برات بتونم شاهللیا. مینس یمرس_

 ....خودتوووو نکن لوس_

 تا کردم نیتمر یکم کردم سرم چادرو مینس کمک با بعدش و دادم یخوب به رو امتحان

 . بپوشونم باهاش صورتمو یکم و دارم نگهش بتونم

 ستادهیا یقبل یهمونجا که رانندم به کردن نگاه بدون و زدم اطیاحت با اژانس دنیرس با

 تو سرش الیخیب که کردم نگاه رانندم به برگشتم. گفتم رو دانشگاه اسم و شدن سوار بود

 .بود شیگوش

 لبام به مات یصورت رژ هی نهیا تو از و دراوردم چادرو. نشستم صاف نانیاطم با

 .... دمیمال

 

 :::::::::::::::رسا

 رو یملود برم خواستمیم و بود 3 ساعت. یخروج در سمت رفتم و کردم نگاه ساعت به

 .نمیبب

 باز االن یوا. ستادمیا زدیم صدام داشت که یارشاد دکتر یصدا با که کردم تنم کتمو

 .ومدین دلم یول دارم عجله که بگم بهش خواستم. رهیگیم حرف به منو
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 پسر یخوب: گفت دیرس که بهم. داشت حق یلیخ منم گردن که گذاشتمون سن به پا استاد

 !یا گرفته وقته یلیخ البته. ینبود سرحال جلسه تو امروز جون؟

 .ستین یا مسئله. استاد خوبم_

 .دارم ازین کمکت به ؟یایم که 6 ساعت کالس واسه_

 ....دادم قول بهتون. امیم حتما_

 

 رسا؟: دیماس دهنم تو حرفم هیبق یا دخترونه یصدا دنیشن با

 ....ممکنه ریغ.... نداره امکان

 ی فاصله با الود اشک یچشما و مدرسه لباس با یملود.... صدا سمت برگشتم زده بهت

 ....کهینزد بهم نقدیا شدینم باورم. بهم بود زده زل و بود ستادهیا میمتر چند

 تو و سمتم دیدو یمعطل یب که کردم باز روش به اغوشمو و اومدن باال اریاخت یب دستام

 !گرفت جا بغلم

 زم؟یعز یکنیم کاریچ نجایا تو: دادم فشارش خودم به و گرفتمش اغوشم تو محکم

 .کردم فرار: گفت هیگر با

 مکانو و زمان کل به.... اومدم خودم به یارشاد  دکتر یصدا با که دمیکش یا خسته نفس

 !بود رفته ادمی

 ؟یکنینم یمعرف جان رسا_

 .استاد نامزدمه_

 ....حلقت پس_

 همه االنم نیهم. میبش مرخص ما یبد اجازه اگه استاد. کوچولوعه خانم نیا واسه. اره_

 !نداره یخوب وجه. روم کردن زوم

 .یبرس عصر کالس به نکنم فکر طیشرا نیا با. جون پسر برو_

 .بخدا شرمندم_

 .باشه راحت التیخ برو: شونم رو گذاشت دستشو و زد یمهربون لبخند

 م؟یبر: گفتم یملود به اروم و کردم تشکر

 با گهید دختر هی کنار که شدم ایدن و انایک متوجه که شد جدا ازم یکم و داد تکون سر

 تیوضع ها دانشجو از گهید یتا چند. کردنیم نگاه مارو داشتن و بودن ستادهیا فاصله
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 برام میزندگ تمام تو که بود یزیچ یملود ارامش. نبود مهم برام واقعا یول داشتن یمشابه

 .کردم عبور کنارشون از تفاوت یب و شونش دور انداختم دست. داشت تیاول

 شهیهم که شرمنده! مدرسه لباس با من یرسم پیت و شلوار کت با تو: گفت اروم یملود

 .دردسرتم هیما

 خودت قول به چرا بگو حاال. حرفتو نیا رمیگیم دهینشن: دادم فشارش خودم به شتریب

 ؟یکرد فرار

 .ادیب خواستگار برام بود قرار امشب_

 ؟یچ: سادمیوا جام سر شوکه

 .تو شیپ امیب گفت مینس. ومدینم بر ازم یکار من: کرد نگاهم ترس با

  ؟یخواستینم خودت یعنی گفت؟ مینس_

 .بشم مزاحمت خواستمینم_

 داده اجازه خودش به یاشغال کدوم! یشیم تر پرو بهت گمینم یچیه یه. گهید شو خفه_

 ؟یخواستگار ادیب

 .شهاب: کرد نگاهم ترس با

 !کشمشیم: دادم فشار هم رو دندونامو خشم شدت از

 !اومد دنبالم میملود و دانشگاه یخروج در سمت رفتم

 

 ؟یبکن یخوایم کاریچ: شد سوار عیسر میملود و شدم نیماش سوار

 .بده ادرسشو_

 .نکن پا به شر. بزن بهم رو یخواستگار فقط تو. الیخیب رسا_

 ؟یخواستگار ادیم داره باز یول دادم تذکر بهش بار هی من تو؟ یگیم یچ_

 .میکرد کات کنهیم فکر اون_

 ادرس؟. تو با کرده غلط اون_

 ....شمرون سمت برو_

 نه بودم یعصب اونقد واقع در. مینزد هم با یحرف چیه اشغال شهاب اون خونه جلو تا

 !بزنه یحرف کردیم جرعت یملود نه زدمیم یحرف خودم
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 و کردم پارک فاصله با نویماش باغه خونه در بود معلوم که یرنگ اهیس در به اشاره با

 ؟یدیفهم. یشینم ادهیپ افتاد یاتفاق هر: گفتم

 د؟ییبفرما: داد جواب دختره هی تا زدم زنگ بار چند. شدم ادهیپ و داد تکون سر دهیترس

 خونست؟ شهاب_

 !هستش. بله_

 .دارن کارش در دم دیبگ_

 .تو دییبفرما_

 .ممنون_

: شد شوکه من دنید با. رونیب اومد و کرد باز در باالخره تا دیکش طول یا قهید چند

  ؟یکنیم کاریچ نجایا تو.... تو

 شادوماد؟ یچطور: وارید به دمشیکوب و گرفتم قشوی

 ه؟یچ کارا نیا سرت؟ به زده_

 نشه؟ داتیپ یملود بر و دور بودم نداده هشدار بهت مگه: زدم داد

 رم؟یبگ اجازه تو از دیبا_

 مال. اشغال منه زن یملود: دهنش تو زدم یمحکم مشت و کنم کنترل خودمو نتونستم

 .بودم داده هشدار بهت هم گهید بار هی! منه

 هم یا رابطع اگه. نیکرد کات هم با شما ه؟یچ مزخرفات نیا: زد ادیفر و عقب داد هلم

 .نیکرد کات شما گفته ماهیپر خاله. گذشتش مال باشه

 خدا به. یملود خاطر به فقط گذرمیم جونت از امروز. جون بچه زده مفت زر خالت_

 واسه فرستمیم جنازتو یبکن یغلط نیهمچ یبد جرعت خودت به گهید بار هی قسم

 !مامانت

 اما بودم نشده اروم. نیماش سمت رفتم و وارید تو دمشیکوب که بهم شد رهیخ شوکه

 یملود یپا به رو همه دونستمیم چون .کنم درست دردسر نیا از شتریب خواستمینم

 !سنینویم

 

 ::::::::::::::::یملود
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 رسا .دمیترسیم من و شدیم کیتار داشت هوا.... مینزد هم با یحرف چیه رسا ی خونه تا

 به االن حتما. یخواستگار مراسم به زدم گند و کردم فرار که منم.... زد کتک شهابو بد

 .شهیم یزیر ابرو یحساب. ادیب امشب بود قرار که هم محسن عمو یوا. تشنن خونم

 کوچولو؟ یکنیم فکر یچ به: گرفت دستمو اروم و کرد پارک نگیپارک تو نویماش

 .رهیم عموم شیپ امشب ابروم_

 .کنمیم درستش خودم. نباش یچیه نگران_

 .نهیشینم ساکت زنه اون_

 !شو ادهیپ. یکن فکر زایچ نیا به خوامینم من شیپ یاومد شب هی_

 اتاق سمت رفتم عجله با. بود شده تنگ خونه نیا واسه یلیخ دلم. باال میرفت هم با

 ناخوداگاه و بود تخت رو خوابم لباس. بود قبل مثل نخورده دست یچ همه.... خوابمون

 به: کرد بغلم پشت از که نشست لبام رو یلبخند.... سرم تو اومد دخترونه قشنگ یفکرا

 !زمیعز یاومد خوش خونه

 .موندمیم شهیهم برا شدیم کاش: بغلش تو دادم ول خودمو و سمتش برگشتم

 .یبر زارمینم گهید_

 ....رسا_

 .میببر لذت امشب از بزار! سسسیه_

 کنم؟ درست شام یبرا یدار دوس یچ: گفت که زدم روش به یلبخند

 ! دسپختت برا بود شده تنگ دلم: دمیخند

 .خوامیم ایالزان: گفتم که دیبوس مویشونیپ عشق با

 .چششششم_

 تو دمیپر و کردم استفاده فرصت از منم. اشپرخونه سمت رفت و کرد عوض لباس

 ....حموم

 ییکجا ؟ییییملود: زد صدام رسا که کردم خشک موهامم و دمیپوش لباس ساعت مین بعده

 بچه؟ تو

 .اومدممم: رونیب زدم اتاق از

  خانم؟ فسقل سرته تو یا نقشه چه باز: کرد نگاهم لذت با

 داره؟ اشکال. رمیبگ دوش تنوع واسه گفتم_
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 .وجه چیه به. نه: گفت و دیبوس گونمو

 .یملود یدیم یخوب یبو چه. اوممممم: کرد بو لذت با و برد فرو گردنم تو سرشو

 نکرده لمست بود ماه هی: کرد بسته و باز اروم خمارشو یچشما که کردم نگاهش خنده با

 .نداشتمت ماه هی. یلعنت بودم

 

 . بمونم شب بشه کاش: کردم رها بغلش تو خودمو

 زد؟ زنگ مامانت تازه یدونیم. خدامه از منم_

  گفت؟ یچ: کردم نگاهش زده وحشت

 .کنهیم یتالف اونم نیکرد خراب ویچ همه گفت. کرد دمیتهد_

 .شدم دردسرت باعث_

 داشته نظر تو رو یکس بزارم عمرن من! بچه یمن جون تو. حرفارو نیا نشنوم گهید_

 نرفته؟ که ادتی! یمن زن تو یملود. باشه

 .منه هیدلگرم نیتر بزرگ نیا. زنتم ابد تا من. ادمهی اره: زدم لبخند

 .امادست ایالزان که مینیبچ زویم هم با ایب. برم قربونت_

 ابدم تا اگه دونستمیم و بودم عاشقش! میخورد غذا هم با و نشوندم پاهاش رو مایقد ادی به

 !کنم نگاه یحت یا گهید کس به رممکنهیغ مینرس بهم

 شده ولو بغلش تو. میشد دنید لمیف مشغول و سالن تو میرفت هم با شد تموم که شاممون

 هلو نیا: گرفت نمویس و لباسم ریز برد دستشو. کردیم طنتیش داشت مدام رسام و بودم

 ه؟یک مال

 .لمیف بعده بزار. نکن طنتیش رسا: دمیخند

 ؟یچ لمیف بعده_

 !یبخوا تو یچ هر_

 بخوام االن نیهم اگه: کرد زمزمه گوشم تو و دیکش شکمم رو اروم مردونشو و داغ دست

 ؟یچ

 اومد خودشم و کاناپه رو داد هلم بده زدن حرف فرصت بهم نکهیا از قبل و گفت نویا

 ؟یملود بود شده تنگ رابطمون یبرا دلت: روم

 !کردمیم هیگر فقط صبح تا اغوشت از دور شب هر نشه؟ تنگ دلم شهیم مگه_
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 تو اومدم چرا که شدمیم یشاک خودم از ییوقتا هی. جونم به دردت: دیبوس مویشونیپ

 نیا نمیبیم کنمیم فکر بهش خوب یوقت اما. کردم درست برات دردسر همه نیا و تیزندگ

 ! میکن تحمل ویچ همه بخاطرش میبخوا که ارزه یم پاک و قیعم عشق

 !کنمیم تحمل ویچ همه بخاطرت و دارمت که خوشحالم منم. منم_

 دیکش نفس قیعم.... گردنم تو برد فرو سرشو و نشست لباش رو مردونه و جذاب لبخند

 خشک دومون هر در زنگ یصدا با که دمیکش یقیعم اه. زد زبون اروم گردنمو و

 !میشد

 .مراقبتم من. نترس تو افتاد یاتفاق هر: گفت که کردم نگاهش دهیترس

 و دیکش یقیعم نفس کالفه. کرد نگاه یچشم تو از درو سمت رفت.... شد بلند و گفت نویا

 !اومده سیپل. زمیعز بپوش لباس: گفت

 

 :::::::::::::::رسا

 ! کنارتم من. خانمم نترس: کردم بغلش و سمتش رفتم که کرد نگاهم زده وحشت

 .بپوش لباس برو فقط. وفتهینم یاتفاق چیه: دادم فشارش خودم به شتریب که هیگر ریز زد

 رفتم منم خوابمون اتاق سمت رفت یوقت و شدم جدا ازش اجبار به که زدن در دوباره

 یعمو و ماهیپر. بودن ستادهیا جلو سرباز هی با سرگرد هی! کردم بازش.... در سمت

 .سرشون پشت میملود

 یاقا! یاگاه از هستم یجعفر سرگرد: گفت و اورد در کارتشو شونیکی که کردم سالم

 ازادمهر؟

 .هستم خودم_

 !نیبازداشت راد یملود خانم اغفال نیهمچن و نامدار شهاب شتم و ضرب جرم به شما_

  اغفال؟ کدوم: گفت سرم پشت از یملود که بزنم حرف خواستم

 با عموش. بود قرمز هنوز چشماش و کرده تنش مدرسشو لباس. سمتش برگشتن همه

 سادمیوا مقابلش. کنه دعواش خوادیم کردمیم فک. سمتش رفت و زد کنار رو همه عجله

  نشده؟ تیزیچ زم؟یعز یخوب: کرد بغل رو یملود و زد کنار منو که

 !بخدا خوبم. عمو نه_

 ؟یکنیم کاریچ پسره نیا خونه یتو تو ؟یملود کجاست نجایا_
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 تو: زد پس دستشو و اومد هیگر با یملود که بزنه دستبند بهم خواست جلو اومد سرباز

 .نینزن دستبند خدا رو

 زده؟ گول رو دخترتون نیگفت که شما خانم: گفت و ماهیپر سمت برگشت سرگرده

 .نیبد انجام رو کارتون شما: جلو بردم دستمو و بگه یزیچ یملود نذاشتم

. وفتهینم یاتفاق چیه! جونم به دردت نکن هیگر: گفتم یملود به رو که شد مشغول سربازه

 .دمیم قول بهت

 دشیکش و گرفت دستشو عموش که ببوسمش خواستم و شدم خم. بهم زد زل هیگر با

 . کن تیرعا خودتو حد اقا: عقب

 ....نییپا انداختم سرمو

 !میشد اسانسور سوار هممون در کردن قفل با

 

 :::::::::::::::یملود

 سمت که محسنم عمو. کشینزد برم نذاشت یحت و داشت نگهم اسانسور ی گوشه مامان

 نگاهم داشت یا خسته لبخند با و بهم بود داده هیتک روم به رو درست رسا. بود گمید

 !یزیچ از بترسم دینبا که دارم رو رسا یوقت تا.... کنم پاک اشکامو کردم یسع. کردیم

 هر و کردن یرنگ سبز بنز سوار رو رسا و رونیب میزد هیبق کنجکاو نگاه ریز یالب تو

 اون شکر رو خدا. محسن عمو نیماش سمت رفتم و ششیپ برم نذاشتن کردم التماس چقد

 !بود اومده خودش نیماش با زنه

 

 رسا کردم؟ من که بود یکار چه نیا.... افتاد راه یکالنتر نیماش پشت عمو و شدم سوار

 گند شهیهم که من به لعنت! برنشیم دارن و دستش رو زدن دستبند حاال عظمتش اون با

 !یچ همه به زنمیم

 فیتعر برام ویچ همه خوامیم ازت. یملود نکن هیگر: گفت و دستم داد دستمال به عمو

 !یکن

 .میهم عاشق رسا و من: کردم پاک اشکامو و گرفتم دستمالو

 .بگو کامل. دمیفهم خودمم که نویا_

 ؟یشناسیم که فربدو. فربده دوست رسا_

 .بگو. اره_
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 منم تا گفت و گفت اونقد. اومد خوشش من از اونم و رونیب رفتم پشونیاک با یبار چند_

 مونیپش انتخابم از من! خانوادش هم خودش هم. العادست فوق رسا عمو. شدم عاشقش

 .ستمین

 کتک رو پسرشون و مردم ی خونه دم رهینم العاده فوق تو قول به ای تیباشخص ادم هی_

 .بزنه

 !هیرتیغ یلیخ رسا: نییپا انداختم سرمو

 ش؟یبق خب_

 انیب خوانیم گفتن اونام و کرد یمعرف خانوادش به منو رسا. میبود هم با ما_

 .نکردم قبول سنم خاطر به من یول. یخواستگار

 . دهیرس عقلت خوبه باز_

 ....عمو: کردم نگاهش دلخور

 پسره نیا به تو یمنطق و عقل کدوم اساس بر. یملود یا بچه و ساده یلیخ تو اخه_

 ؟یکرد اعتماد

. دمید عمرم تو که هیمرد نیبهتر رسا. ستین و نبوده اشتباه انتخابم یول بچم درسته عمو_

 تو و کننیم نگاهش یواقع دکتر هی چشم به استاداش تمام اما نشده تموم درسش نکهیا با

 .خوانیم کمک ازش زایچ یلیخ

 دکتره؟_

 .رهیگیم تخصصشو گهید سال دو یکی. بله: گفتم افتخار با

 ؟یملود تره بزرگ ازت سال چند یدونیم_

 حرف باهاش جلسه چند هم شما بخدا. ارومم کنارش و عاشقشم من که نهیا مهم عمو_

 .ادیب خوشتون ازش دمیم قول نیبزن

 پس؟ یخواستگار ادینم چرا_

 چیه به. مخالفه مامان یول. زایچ نیا و نشون یبرا انیب تابستون خانوادش بود قرار_

 .ستین میمستق هم یصراط

 .داره لیدل حتما_

 .ادیم بدش رسا از فقط. نداره بخدا_

 ؟یخواستگار یبرا ینموند امشب چرا حاال. زمیعز زنمیم حرف باهاش من_
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. میشد جدا ما تا کرد مخالفت اونقد مامان. بشم شهاب زن یزور خواستمینم من عمو_

. مینداشت یخبر هم از گهید بود ماه هی هم ما و کنهیم درست ویچ همه خودش گفت رسا

 زن من نداشت وجود هم ییرسا اگه یحت. یخواستگار ادیب خوادیم شهاب گهیم ادیم حاال

 .شدمینم شهاب

 

 دوس که یکس با اونم کم سن نیا تو زادم برادر زارمیم من دختر؟ یشد وونهید تو_

 کنه؟ ازدواج نداره

 .ستین دیبع یچیه مامان از_

 تو یقانون سرپرست اما یمادرت کنار تو درسته. منم یینها رندهیگ میتصم که بدون نویا_

 .منم

 ! بمونه بازداشتگاه تو رسا امشب دینزار کنمیم خواهش. عمو ممنون_

 .شهیم یچ نمیبب بزار_

 نیماش از تازه که رسا سمت رفتم عجله با. میشد ادهیپ و کرد پارک یکالنتر جلو نویماش

 ....افتاد راه اشکام دوباره دستاش رو دستبند دنید با. بود شده ادهیپ

 هق و بغلش تو انداختم خودمو منم و باال اورد بستشو یدستا و شد دتریشد اخمش دنمید با

 ....دیبوس موهامو و کرد بغلم محکم. گرفت اوج هقم

 کردم هیگر بغلش تو ریس نکهیا از بعد. نذاشت مافوقش که سمتمون ادیب خواست سربازه

 اخر ی لحظه که بشم جدا ازش خواستم. کننیم نگاه دارن عموم و مامان گفت گوشم تو

 .کنم خبر فربدو گفت

. تو رفتم عمو با کهیزن اون یعصبان یها نگاه به توجه یب منم و تو رفت سربازه همراه

 ....نگفت یزیچ اما بود هم تو اخماش محسنم عمو البته

 و گرفتم شویگوش عمو از و افتادم حرفش ادی تازه رنیبگ ارویگوش خواستنیم که در دم

 .نبودم حفظ فربدو شماره. زدم زنگ مینس به

 ادیب بگه فربد به خواستم ازش و کردم فیتعر براش ویچ همه دادن جواب محض به

 .کردم قطع و دادم رو یکالنتر ادرس. نجایا

 یرو راه تو یزخم صورت و سر با شهابم و بازداشتگاه بردن راست هی رو رسا

 .بود یکالنتر سییر اتاق تو باباش ظاهرا و بود کنارش مامانش. بود نشسته یکالنتر

 و مامان از کردن هیگال به کرد شروع و طرفمون اومد دید رو ما نکهیا محض به خالم

 ؟یخوب جواب بود نیا. خانم ماهیپر نکنه درد شما دست: زدیم منو رابیز داشت یحساب
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 دخترتو جلو یتونینم تو؟ دختر یبرا کرد کاریچ محبت جز من معصوم طفل پسر نیا

 دوس دخترتو عشق تاوان دیبا من پسر. ادیب خواستگار براش نکن قبول خب یریبگ

  بده؟ پسرشو

 !هم جون به انداخته رو مردا نیا چطور نیبب یوجب مین: گفت و کرد من به نگاه هی

 شما پسر که منه ریتقص مگه. جون خاله گهید نیکن بس: گفتم رمیبگ خودمو جلو نتونستم

 !دارم دوس گروید یکی من دونستیم خودش اون ره؟ینم کلش تو حرف

 

 :::::::::::::::رسا

 دونستمیم.... وارید به دادم هیتک سرمو و نشستم بازداشتگاه کیتار مهین اتاق ی گوشه

 ازش و کنم بغلش ریس دل هی موند دلم تو حسرت فقط. بودم منتظرش. شهیم ینجوریا

 بشم خالص نجایا از یوقت دادم قول خودم به. داغونه من مثل االن اونم دونمیم. ببرم لذت

 خودمو دارم دونستمیم.... تموم گهید بعدش و باشم کنارش کامل شب هی شده یمتیق هر به

 هی رو یلعنت هیدلتنگ نیا دیبا بار هی وقت چند هر. کنم تموم کامل تونمینم و زنمیم گول

 !کنم رفع یجور

 پسر؟ اقا یه_

 کلیه با ساله 40 حدود مرد هی. کردم نگاه بود کرده صدام که یکس و کردم باز چشمامو

 پام. بودن نشسته کنارش خودمم سال و همسن پسر تا چند که یجوگندم یموها و درشت

 و زندون نیهم تو از رو بانداشون ادما نیا دونستمیم اما بود نشده باز جاها نجوریا به

 .کننیم جمع ها بازداشتگاه

 امرتون؟: گفتم حوصله یب

 ؟یستین که امیفکول جوجه نیا از. خورهیم ایحساب ادم به پتیت ؟یینجایا یچ واسه_

 !یکار کتک_

 ؟یخورد ای یزد حاال: دیخند

 خوره؟یم کدوما به افمیق_

  ش؟یزد چرا حاال. یباش کرده نفله طرفو ادیم بهت_

 دم رفتم منم. عشقم یخواستگار بره خواستیم: باال زدم رو همه و موهام تو بردم دستمو

 .دادم شویخواستگار جواب و خونشون

 .یمرد که الحق. زادیمر دست: شد یبیعج جور هی نگاهش
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 هی فقط عشق. بره دستت از نذار یول بکش ادم سرش الزمه اگه: گفت که کردم تشکر

 .باره

 عاشق بود سالم 20 یوقت منم: گفت دید که نگاهمو. کردم نگاهش تعجب با من نباریا

 خواستگار براش داره دمیشن روز هی. داشت باد کلم و بودم جوون. شدم مونیهمسا دختر

 کتکش خوردیم تا و میکرد خفت رو پسره قامیرف با رفتم منم. بود محلمون هم پسره. ادیم

 . بهم خورد حبس ماه دو و گرفتن منو. میزد

 در زندون از دوماه بعده: گفت و ینامعلوم ی نقطه به دوخت نگاهمو دیرس که نجایا به

 به و نشدم عاشق وقت چیه گهید اون از بعد! یراحت نیهم به. دادن شوهرش دمید اومدم

 !دمیکش خط رو یزندگ و زن دور کل

 

 که بگم یزیچ خواستم. بشم دچار درد نیهم به منم نکنه ایخدا. نگاهش داشت درد چقد

 رسا: زد صدا اسممو سربازه و شد باز بود بازداشتگاه در تو که یکیکوچ ی چهیدر

 ازادمهر؟

 بله؟_

 !یدار یمالقات. در دم ایب_

 ....دختر نیا دست از امان. هیگر ریز زد و بغلم تو دیپر یملود در شدن باز با. شدم بلند

 .جونم به دردت نکن سیخ چشمارو نیا نقدیا: دمشیبوس و کردم بغلش

 .برم ییجا فعال ستین قرار بود معلوم  و نبست کامل سرم پشت درو سربازه

 هستما؟ منم: کردم بلند سرمو فربد یصدا با

 ؟یاومد یک: کردم نگاهش تعجب با

 !ینیبیم رو یکس زروت زر خانم نیا از ریغ مگه تو یول. میاومد هم با_

 ا؟ینگ یزیچ من خانم به: گفتم خنده با که کرد نگاهش یشاک برگشت یملود

 ! لیذل زن. خب یلیخ_

 فربد؟ خبر چه: گفتم و دادم دست باهاش بود بغلم یملود که جور همون

 نگران تو البته. سادهیوا تشیشکا یپا سخت و سفت پسره نیا دم،یرس تازه که من واال_

 . میایب هم با گفتم نهیبب رو تو خواستیم یملود. اطیاحت واسه اوردم سند خودم با نباش

 م؟یبر یایم ؟یشد اروم: گفت یملود به رو که دادم تکون سر براش
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 فربد با. دمیم قول بهت. زمیعز یخوابیم بغلم تو امشب: کردم زمزمه گوشش تو شدم خم

 .نباش یچیه نگران و برو

 .شد جدا ازم و دمیبوس چشماشو که کرد نگاهم تعجب با

 .کنه تشیاذ یکس ینزار. باش مواظبش: کردم نگاه فربد به

 . داداش راحت التیخ_

 ....بازداشتگاه تو برگشتم منم و رفتن

 

 :::::::::::::::یملود

 اگه گفت یکالنتر سییر یول شد یمنتف من یحرفا با پرتا و چرت نیا و اغفال تیشکا

 ....دادسرا رهیم فردا رسا میکن جلب شهابو تیرضا مینتون

 سمت رفتم! گنیم یچ دونستمینم و زدیم حرف خانوادش و شهاب با داشت مدام فربد

 .بشه باز دادسرا به پاش رسا دینزار. فربد کمک نیبر شمام خدا رو تو عمو: محسن عمو

 دوش رو جنازتم من. یملود کن رونیب سرت از رو پسره نیا فکر: کرد نگاهم اخم با

 !ندازمینم هرزه اون

 

 .زده رو رسا رابیز رفته. بود اشغال ی کهیزن اون کار.... کردم نگاهش زده بهت

 .شدست تموم موضوع هی اون عمو: نشست گلوم تو بغض

 .نشده تموم من برا_

 تا نیبزن حرف خانوادش و شهاب با نیبر االن فقط. دیبگ شما یچ هر. باشه باشه_

 ....بابا خاک ارواح. بدن تیرضا

  بچه؟ یدیم قسم چرا: کرد نگاهم زیت

 .نینکن قبول نیتونینم گهید_

 .داره شرط_

 ؟یچ_

 !شهیهم برا یزنیم دشویق_

 ....عمو_
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 .یملود کن انتخاب_

 .دارم اعتماد بهش من. کنهیم درست ویچ همه خودش رسا بعدش. کردمیم قبول دیبا

 .نیریبگ تیرضا نیبر فقط شما. میبود کرده کات خودمون که ما! چشم. باشه: گفتم عیسر

 حرف به کردن شروع دوباره و کرد استقبال ازش فربد. سمتشون رفت و شد بلند عمو

 .زننینم نشیس به رد دست و قائلن محسن عمو یبرا یادیز احترام دونستمیم. زدن

. یملود دادن تیرضا: گفت و سمتم اومد یخوشحال با فربد قهید 5 بعده. شد طورم نیهم

 ....پاشو

 ؟یجد_

 . ارنیب نه نتونستن گهید و اومد عموت که شدنیم نرم داشتن. اره_

******* 

 

 یاله اخ. رونیب اومدن فربد و رسا که میبود سادهیوا یکالنتر از رونیب مامان و عمو با

 رو بود زده رو دشیسف رهنیپ و بود دستش تو کتش. بشم پتیت اون یفدا من

 .دیباریم صورتش از یخستگ.... شلوارش

 .راد یاقا سالم: گفت و داد دست عمو با محترمانه رسا دنیرس که بهمون

 !متاسفانه مینشد یمعرف بهم خوب. ازادمهرم رسا من: گفت رسا که داد جوابشو هم عمو

 . بود دارمونید نیاخر و نیاول_

 .دارم عالقه برادرزادتون به که نیباش شده متوجه دیبا: کرد نگاهمون تعجب با

 .داد من به قول هی تو یازاد یبرا یملود. نینشد ساخته هم یبرا شما یول. بله_

 ؟یملود نه مگه: گفت و من سمت برگشت

 یندار حق گهید هم تو. زده دتویق شهیهم واسه یملود: گفت عمو که نییپا انداختم سرمو

 .یبش یافتاب برش و دور

 قرار مالک و امروز اتفاق. کنم ثابت خودمو نیبد بهم فرصت هی: گفت عجله با رسا

 .نیند

 .جون بچه دادم قرار مالک رو تو ی گذشته من_

 

 ! دمیم قول بهتون. کنمیم خوشبخت رو یملود من: گفت بود شده منظورش متوجه که رسا
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 .یکن فراموشش بهتره_

 .ادیب خواستگار براش گهید بار هی هیکاف: شد خشم از پر چشماش

 .دمیم صیتشخ تو از بهتر خودم من_

 جون به. بشه دینبا یا گهید کس چیه مال یملود. راد یاقا ندارم یکار شما به من_

 نیهم و اشه نیهم بازم بزنه رو خونه اون در بخواد گهید خواستگار هی اگه قسم خودش

 .کاسه

 ؟یکنیم دیتهد_

 .دادم هشدار فقط. ابدا_

: گفت رسا که بشم سوار کرد اشاره من به هم عمو و شد خودش نیماش سوار مامان

 .بزنم حرف باهاش بار نیاخر برا نیبزار

 .رسا و موندم من و شد نشیماش سوار فربدم. شد سوار و کرد یمکث محسن عمو

 .یبمون اونجا شب کنم تحمل تونستمینم. خوامیم معذرت: سمتش رفتم

 کنه؟ جدا مارو تونهیم یک. فسقلم نباشه غمت: زد بهم یمهربون لبخند

 .برم خندت قربون: گفت که نشست لبام رو لبخند اریاخت یب

 یحساب و درست نتونستم که امشب واسه خوردم حسرت چقد: گفت و گرفت دستمو اروم

 .کنم بغلت

 .منم_

 .شتیپ امیم. یملود بمون منتظرم امشب_

 !خطرناکه رسا؟ یجور چه_

 !بمون داریب فقط. جوجه نباش نگران تو_

 .شدم سوار و شدم جدا ازش عمو بوق با

 

 ::::::::::::::::رسا

 تنها خوامیم گفتم اما باشه کنارم خواستیم. کردم تشکر فربد از و شدم ادهیپ برج جلو

 !باشم

.... بود کنارم کاناپه نیهم رو یملود شیپ ساعت چند. شدم ولو کاناپه رو و خونه دمیرس

 ؟یداریب ؟یملود: دادم اس بهش و برداشتم زیم رو مویگوش
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 .خورمیم شام دارم بزرگم مامان زور به. اره: داد جواب نیم چند بعده

 .خوردم شوهرمو ی العاده فوق دستپخت یبگ بهش یخواستیم_

. کنم ناراحتش ومدین دلم. بود کرده درست شوق و ذوق یکل با یطفل اونم. وونهید_

 !یدار دوس تو که فسنجونه

 زنمو بزرگ مامان دستپخت اومدم که امشب خوامیم. دار نگه برام کمی پس ؟یجد_

 .بخورم

  ؟یایب یخوایم امشب یجد رسا_

 ن؟یدار بون نرده باغتون تو. کوچولو اره_

 .اهوم_

 .بفرست برام اتاقتو و نرده یجا شام بعده_

 .یوفتیب دردسر تو خوامینم. خطرناکه_

 حسرت با دوتامون امشب ذوقمون تو خورد یاونجور شب سر نکهیا بعده خوامینم منم_

 .میبخواب

 

 :::::::::::::::::یملود

 شور یحساب دلم.... اتاقم تو رفتم منم و شد خاموش خونه یچراغا باالخره بود 1 ساعت

 رسا ندارم حق گهید که داد تذکر بهم یکل و اومد هم محسن عمو خونه میاومد یوقت. زدیم

 هم یطرف از و کنه بحث من با و امشب مورد در نداره حق گفت هم مامان به و نمیبب رو

 دلم ته اما کرد بهونه منو سن. خونه نیا تو ادیب نداره اجازه یخواستگار چیه گهید

 .رساست بخاطر دونستمیم

 دوس.... نجایا ادیب خوادیم چطور رسا. بودم شده نگران یحساب و بود شده دو ساعت

 زدمیم زنگ اگه حاال یایب خوادینم بودم گفته خودم. شدینم اما بزنم زنگ بهش داشتم

 ! بود عیضا

 کم نور همون تو و کردم روشن خوابمو چراغ شدم بلند کنم سرگرم خودمو نکهیا یبرا

 دمیمال لبام رو یا رهیت قرمز رژ کارم شدن تموم بعده. کردن مرتب موهامو کردم شروع

 اتاقم یقد نهیا تو! کردم عوض بود وونشید رسا که دیسف تور خواب لباس با لباسمم و

 ! نهیبب ینجوریا منو رسا بود یکاف.... اوه اوه.... کردم نگاه خودمو

 قدم هی دهیترس. روش افتاد یا هیسا که اتاقم ی پنجره سمت برگشتم یخش خش یصدا با

 ؟یملود: دمیشن رو رسا یصدا که عقب رفتم
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 اون با هم رسا و باال دمیکش رو بود یلیر که پنجره ی شهیش.... سمتش به کردم پرواز

 . تو اومد یسخت به گندش کلیه

 شده رهیخ! نیریش یایرو هی. بود خواب هی مثل.... ستادهیا روم به رو االن شدینم باورم

 !نشده باورش هم رسا خوده بود معلوم و بهم میبود

 بچه؟ یشد یخوردن چه: دیکش بازوم رو دستشو اروم

 شدم؟ چطور: دمیچرخ دور هی و دمیخند زیر

 قفله؟ اتاقت در: چشمام تو زد زل و برداشت کلمیه از خمارشو یچشما

 !راحت التونیخ. اقا بله: زدم یجذاب لبخند

 تو یا لحظه چند. وارید به چسپوندم و سمتم برداشت زیخ که بود نشده تموم جملم هنوز

 .گهیهمد یلبا سمت میبرد هجوم هم با همزمان و میشد رهیخ هم یچشما

 قرمزت رژ یخواست. بچه رژتو کن پاک: گفت و شد جدا ازم یسخت به هیثان چند بعده

 حاال. یکرد وونهید یکاف قدر به منم. شد که باشه تیسکس خواب لباس ی کننده لیتکم

 !بچشم تویواقع طعم خوامیم که کن پاکش برو زود

 تختم رو و رفت که بودم رژم کردن پاک مشغول. گرفتم فاصله ازش و دمیخند زیر

 !یکن وونهید منو یدیپوش. خوابم لباس نیا وونهید یدونستیم خب: نشست

 برا کمی خواستم. یشوهرم هنوز تو که نرفته ادمی نمیا: گفتم و چشماش تو زدم زل

 داره؟ یاشکال کنم؟ یدلبر شوهرم

 :::::::::::::::::::رسا

 تو تا کرده خرج یا حوصله و صبر چه خدا.... گذروندم نظر از کلشویه گهید بار هی

 !بچه دهیافر رو

 رسا؟_

 ادتی نویا! میشوهر و زن شهیهم تو و من.... گهید سال صد چه االن چه: کردم نگاهش

 ؟یکن یک برا ینکن یدلبر من برا تو.... کوچولو درضمن. باشه

 نجا؟یا یاومد یچطور ینگفت: سمتم اومد و دیخند

 رو نردبون تا شدم معطل ساعت ربع. باغ تو دمیپر وارید از: گفتم و نشوندمش پاهام رو

 !یباش دهیخواب دمیترسیم گهید. کردم دایپ

 رونتیب فکرم از تا کشمیم یزجر چه وقتا اکثر یدونینم: گفت و نمیس رو گذاشت سرشو

 بدون بخوام تا شب.... نشم موفق که یروز از امان یول. بخوابم راحت بتونم شبا که کنم
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 تونستمیم مگه. یایم یبود داده قول بهم گهید که امشبم. شمیم چارهیب ببره خوابم تو

 بخوابم؟

 .شهیم درست یچ همه. یفسقل سرم تو بالت و درد: دمیبوس موهاشو

  رسا؟ یمونیم شمیپ امشب_

 .رمیم یدیخواب یوقت. زمیعز شتمیپ صبح تا_

 .بمونم داریب تونمیم. ندارم امتحان فردا منم: نشست شکمم رو و تخت رو داد هلم

 و نشست لبام رو لباش. خودم سمت دمشیکش و زدم یلبخند زدش ذوق صورت به

 ....لذت احساس از شد پر وجودم

 هی با و کردم استفاده فرصت از. شد جدا ازم یکم و اورد کم نفس تا دمشیبوس نقدیا

 بدن یرو نگاهم منم.... کرد نگاهم شوکه که دمیکش رونیب تنش از خوابشو لباس حرکت

 !موند ثابت برهنش

 طاقت یب و شد بلند دومون هر یگلو تو اه که کردم هاش نهیس قاب دستمو دوتا هر اروم

 امشب! یملود بود بود شده تنگ لمست یبرا دلم: روش رفتم و تخت رو انداختمش

 . کنم وونتید خوامیم

 ....دمیکش نفس قیعم و گردنش تو بردم سرمو که دیخند مستانه

 

 ::::::::::::::::::یملود

 .بکنم هوستو دوباره نزار. بچه ریبگ اروم: کرد نگاهم خمار که دمیچرخ بغلش تو

 .میبزن حرف گهید.... خب یلیخ: دمیخند زیر

 !فنچ خدمتم در من_

 نکنم هیگر. باشم یقو گرفتم میتصم گهید: گفتم و دمیکش ششیر ته رو انگشتمو نوک اروم

 چیه تو یزارینم تنها منو تو و شهیهم ی شهیهم. توام مال من چون. نترسم ییتنها از و

 هم کنار دوباره یوقت و بخونم درس خوامیم! هست ادتی ینباش خودتم پس. یطیشرا

 !نباشم هستم االن که ییکوچولو دختر نیا میگرفت قرار

 خودمو یکوچولو دختر نیهم من یدونستیم. برم قربونت من یاله: دمیبوس طاقت یب

 !دارم دوس شتریب

 رسا؟ ا  _
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 و یسادگ نیا باز یبش بزرگ چقدم هر خوامیم. گمیم راست خب. رسا جان_

 !یباش من یکوچولو دختر شهیهم خوامیم. یکن حفظ تتویمعصوم

 .چشم_

 .ببند چشماتو حاال_

 چرا؟_

 !نزن حرف بزرگترت حرف رو. بچه ببند_

 !حاال کن باز: گفت لحظه چند بعده و شد جا به جا یکم.... بستم چشمامو و دمیخند

 نگاهش تعجب با. بود روم به رو بیعج پالک هی با گردنبد هی کردم باز که چشمامو

 به. بود نیسنگ یحساب. گرفتمش ازش اروم. بود کیش یلیخ و بود دیسف طال.... کردم

 منه؟ مال. خوشگله چه: کردم نگاه رسا

 .کوچولو خانم بله_

 .داره یبیعج پالک چه: شدم کردنش نگاه مشغول زده ذوق

 .توعه و من اسم_

 یلیخ و بود نوشته یفارس به یملود و رسا.... گفتیم راست.... کردم نگاهش تعجب با

 .بودن گرفته قرار هم کنار بایز

 جداش خودم از وقت چیه دمیم قول! ییییییلیخ. خوشگله یلیخ: دمشیبوس و روش دمیپر

 .حلقه نیا مثل .نکنم

 هر و اورد باال چپشو دست هم رسا. دادم نشونش حلقمو و اوردم باال چپمو دست و

 ....هم یها حلقه به میشد رهیخ دومون

 عشق مبارک تولدت: کرد نگاهم اونم که دوختم چشماش به نگاهمو لحظه چند بعده

 !میزندگ

 من چطور.... بود خرداد دهم.... اوه. کردم چک خویتار ذهنم تو ناخودگاه.... برد ماتم

.... رسا دارم دوست یلیخ: نشست لبام رو دل ته از یلبخند! تولدمه بودم کرده فراموش

 ....تو اما. تولدمه نبود ادمی خودمم من

 

 هی خودمون خونه تو داشتم دوس یلیخ! پرت حواس فنچه دارم فرق تو با من: دیخند

 دمیم قول یول. شهینم که فیح اقتته،یل که یاونجور! رمیبگ تولدت یبرا بزرگ یمهمون

 .کنم جبران برات
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 رو یچیه حسرت. امیدن دختر نیتر خوشبخت تو با من: گفتم و نشیس رو گذاشتم سرمو

 که؟ یدونیم! ندارم هم

 !دونمیم: گفت اروم و دیبوس موهامو

 

 ::::::::::::::::رسا

 گهید اما بزارم تنهاش نداشتم دوس. بود برده خوابش باالخره یملود و بود صبح یدمدما

 .رفتمیم دیبا و شدیم رید داشت

 و میریبگ قرار هم راه سر بزرگ یایدن نیا تو قراره یک و نمشیبیم  دوباره یک دونمینم

 !میبش هم مال

 دمیکش دست و دمیبوس شویشونیپ. مونمیم منتظرش و کنمیم صبر روز اون تا دونمیم فقط

 ....یلیخ.... بود بچه یلیخ هنوز. موهاش تو

 مثل. نچشه ویخوشبخت طعم وقت چیه گهید دیشا. کنه یزندگ شاد قبل مثل گهید نتونه دیشا

 !شد خراب یچ همه و رفت باد به کیکوچ هوس هی سر که یزندگ نیا.... من خوده

 که ییناینفر و شکستم که ییها دل بخاطر. بود خودم یکارا بخاطر شیمهم بخش دمیشا

 .بود پشتم

 دونمیم. کنم استفاده کنارشم که یلحظات نیاخر از بزار.... دمیکش گونش رو اروم دستمو

 حسرت رونیب برم اتاق نیا از که یا هیثان از دونمیم! خورمیم امشو حسرت ها مدت تا

 دمش؟ینبوس و نگرفتمش بغلم تو شتریب چرا نکردم؟ نگاهش شتریب چرا که خورمیم

 براش شترمیب چیه شدمینم ریس که ازش. نداشت دهیفا. دمیبوس و گرفتم اروم دستشو

 .... برم بود بهتر. شدمیم صیحر

 بلند بشم مونیپش نکهیا از قبل. گرفتم لباش از یطوالن ی بوسه نیاخر یبرا و شدم خم

.... اتاقش ی پنجره سمت رفتم و دمیپوش کتمو.... صورتش رو باال دمیکش لحافشو و شد

 . شدیم روشن داشت گهید هوا

 ....زدم صدا رو خدا دل تله از

 حسرت تو رو عمرمون یباق نزار تیبزرگ حق به. باشه دارمونید نیاخر نیا نزار ایخدا

 !میباش کرده یزندگ هم کنار نکهیا بدون میبگذرون هم

 !کردم باز رو پنجره و کردم پاک خشونت با رو بود نشسته گونم رو که اشک قطره هی
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 بعد سال 3

 

 ::::::::::::::::رسا

 . شدم اسانسور سوار و رونیب زدم مطب از یمنش با یخداحافظ از بعد

 بود وقت یلیخ. نرم شدینم و داشتم قرار یشگیهم رستوران تو ها بچه از تا چند با امشب

 تظاهر تا. خوبه حالم بدم نشون فقط تا شدمیم حاضر جمعشون تو مینس و فربد زور به

 ! دمیم انجام دارم ساله سه که یکار.... کنم

 و کردم سالم همه به. بود شونیشگیهم گاهیجا که یزیم سمت رفتم و شدم رستوران وارد

 من فقط گفت شهیم و بودن کرده نامزد دو هر اشاری و عرفان. نشستم عرفان و فربد کنار

 !اونا نظر از فقط البته.... جمع اون تو بودم تنها

 ! بشه 12 ساعت بزار! تو یهول چقد: گفت اروم که کردم نگاه مینس به

 بود؟ خوب حالش_

 .نداشت استرس تو اندازه: دیخند

 .نشستم سرجام صاف و زدم یمحو لبخند

 یزیچ هی: گفت من به رو خنده با اشاری رفت یوقت و گرفت سفارشارو اومد گارسون

 بگم؟

 !یبگ نشد قرار. گهید اریدرن یباز لق دهن اشاری: پهلوش تو زد با ازین نامزدش

 .بگو. اشاری بگو. بگه بزار: گفت عیسر عرفان

 بود؟ یمهمون تو قبل هفته که ازین ی خاله دختر ادتونه؟ی رو رایالم: گفت خنده با اشاری

 نیزم رو دختر خودش از ریغ کردیم فک که همون: گفت مینس که دادن تکون سر همه

 .ستین

 .نچسپ دختره همه اره. مینس گرم دمت: گفت خنده با عرفان نامزد بهنوش 

 ها؟ دخترخالمه: گفت تعجب با ازین هوی

 ؟یندار دنشوید چشم که خودتم زمیعز: گفت خنده با و دورش انداخت دست اشاری

 !ازین خوده یحت. خنده ریز زدن همه
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 مست که خانما خانم بود دوستانه جمع و نیبود رفته شما که یمهمون اخر: داد ادامه اشاری

 که یگریج اون اشاری: گهیم من به برگشته. گفتیم پرت و چرت داشت یه بود کرده

 بود؟ رسا اسمش بود باهات

 ومدین خوشش پسر هی از بار هی شیزندگ سال 25 تو نیا دیکن باور: داد ادامه خنده با ازین

 !بود مست چندم هر حاال. بگه دربارش ینطوریا بخواد برسه چه

 .یراست و یمست: گفت خنده با فربد

 نیا. نیشد ساخته هم برا دوتا شما رسا؟ هیچ نظرت: گفت اشاری که خنده ریز زدن همه

 !فروشهیم فخر پاشم ریز نیزم به

 ازت. اشاری دارم ویکی من: اوردم باال رو بود روش حلقه که یدست و شکوندم سکوتمو

 !یند یشنهادیپ نیهمچ بهم گهید وقت چیه نه االن نه خوامیم

. ارنیدرب ییتنها از منو خوانیم ساله سه. نگفتم یزیچ گهید و نییپا انداختم سرمو

 ....شنینم متوجه چرا دونمینم

 !یستین باهاش یوقت یحت یوفادار بهش نقدیا که باشه خوشبخت دیبا چقد: گفت بهنوش

 !مشینیبب شده که بارم هی شدیم کاش یول: گفت اروم ازمین

 .رسا یداد قرار ریتاث تحت خانمارو یحساب: گفت خنده با عرفان

 ما یعروس. دیشیم اشنا باهاش گهید ما هی از کمتر تا: گفت مینس که کردم نگاهش لبخند با

 نرفته؟ ادتونی که

 

 یها خنده با گذشتهم گهید شب هی.... دمیکش دراز تخت رو و کاناپه رو انداختم کتمو

 که یوقت تا حداقل.... رو یهفتگ ی برنامه نیا کنم کنسل گهید دیبا. مسخرست! یمصنوع

 !ستین یملود

 صبح امروز نیهم بچه؟ من با یکرد کاریچ: چشماش تو زدم زل و کردم بلند سرمو

 دلتنگتم؟ باز چرا.... دمتید

 و سرد عکس نیا.... نداشت دهیفا.... لباش رو گذاشتم لبامو.... سمتش رفتم و شدم بلند

 خودمو تونمینم گهید. کنه ارومم تونهینم گهید سال سه بعده! نداشت دهیفا گهید روح یب

 رو یملود من.... خوامیم صاحبتو: زدم داد و اومد فرود عکس رو مشتم.... بزنم گول

 !خوامیم

 ارومم بتونه دیشا سرد اب دوش هی. حموم سمت رفتم و برداشتم حولمو داغون اعصاب با

 !کنه
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 یخودکش داشت میگوش. رونیب زدم و دمیپوش رو حوله که کردیم چکه موهام از اب

 !فربد بگو: دادم جواب و نشستم تخت رو. کردیم

 !یمنتظر االن میکرد فکر باش مارو خبرت؟ ییکجا_

 مشخص و ادیم دخترا رشته انتخاب جهینت 12 ساعت بعده بود رفته ادمی کل به.... اوه اوه

 !نه ای شدن قبول شهیم

 شد؟ قبول یملود شد؟ یچ. فربد بودم حموم: گفتم عجله با

 .اولش انتخاب. عمران یمهندس. داداش اره: دیخند

 .نشدم خوشحال نقدیا شدم قبول یپزشک خودم که یروز! دمیکش عمرمو نفس نیتر اسوده

 کرد؟ کاریچ مینس! هیعال. العادست فوق_

 .ستین بند پاش رو. دیرس برقش یمهندس به اونم_

 .مشونیبود گرفته کم دست ما. واال دارن حق: دمیخند

 مرگ ذوق االن که برم مینس به برم من ؟یندار کار فعال داداش. بخدا اره: دیخند فربدم

 !شهیم

 .بگو کیتبر بهش منم طرف از. سالمت به_

 !حتما. قربانت_

 کاش.... دانشگاه بره خوادیم گهید خانمم.... دمیکش دراز تخت رو و کردم قطع ویگوش

 .باشم کنارش االن شدیم

 دختر هی گهید من فنچ! بودم شدنش بزرگ شاهد و بودم مراقبش دور از سال سه نیا تمام

 میقا گوشه هی طنتویش اون دوارمیام.... بود طونیش من واسه فقط دیشا. شده اروم خانم

 !باشه کرده

 

 رفتمیم روزش دو هفته هر. رونیب زدم و کردم لیتعط و مطب که بود ظهر دو ساعت

 اون از یکی امروزم. کردمیم کار براشون یمجان و شهر نییپا یها درمانگاه از یکی

 ....بود روزا

. شمیم تیاذ دارم یلیخ دمشیند که حاال تا روزید از. نمیبب رو یملود برم دیبا قبلش یول

 ادیب و بشه تنگ دلش شده نه؟ ای اومده دنمید به اونم سال سه نیا تو بدونم کنجکاوم یلیخ

 ....کنمینم باور من یول. نکرده کارو نیا وقت چیه گهیم که مینس نه؟یبب منو دور از
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 یرفاه یتجار مجتمع جلو. بخرم هیهد هی براش شیقبول مناسبت به دیبا رفتن از قبل

 تو گهید که یمعروف یفروش جواهر سراغ رفتم راست هی. شدم ادهیپ و ستادمیا یبزرگ

 هی بخرم یزیچ براش خواستمیم که یمناسبت هر برا. بودم ثابتش یمشتر سال چند نیا

 !نجایا ومدمیم راست

 !یبزرگ افتخار چه! دکتر یاقا شد عرض سالم! به به: استقبالم به اومد و شد بلند دنمید با

 ما؟ یزحمتا با دیکنیم چه. صدر جناب سالم_

 طرفا؟ نیا از عجب چه. قربان دیرحمت شما_

 ! ایقبل مثل. خوامیم خاص زیچ هی: گفتم و انداختم نشیتریو به ینگاه

 چشمم خودت جون به. خودته خوراک دارم مورد هی که طرف نیا ایب: زد ییاشنا لبخند

 .افتادم رتینظ یب یا قهیسل و تو ادی افتاد بهش که

 اون از نمیا: سمتم گرفت و باال اورد کیکوچ ی جعبه هی که مغازه ته رفتم همراهش

 !یخواستیم که یزیچ

 بود شده ساخته ظرف دیمروار هی و کیکوچ ی حلقه تا چند از که یفیظر زیاو دنید با

 . برمشیم: نشست لبم رو یلبخند

 انتخاب خودش یاریب خانمتو روز هی یخواینم دکتر یاقا: گفت و شد شیبند بسته مشغول

  کنه؟

 !شدنن زیسوپرا عاشق چقد دخترا که نیبدون دیبا: باشه یعاد لحنم کردم یسع

 !درسته کامال: دیخند

 که یریمس. لواسون سمت رفتم راست هی. رونیب زدم و کردم تشکر کردن حساب از بعد

 !نه ای خونست امروز دونستمینم یحت. رفتمیم دیبا روز هر

 منو ادیب یکی لحظه هر بود ممکن. خونشون در به زدم زل و داشتم نگه فاصله با یکم

 ....شدمیم طاقت یب داشتم گهید واقعا سال سه از بعد اما. نهیبب نجایا

 پسر؟ اقا یه: سمتش رفتم و شدم ادهیپ شدیم رد داشت که یا بچه پسر دنید با

 بله؟: کرد نگاهم و ستادیا

 ؟یبکن من برا یکار هی شهیم

 ؟یچ_

 بگو و بزن زنگو. داره یمشک و بزرگ در که باغ خونه اون در ببر دمیم بهت جعبه هی_

 !دارم کار خانم یملود با
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 دخترته؟ دوس: دیخند زیر

 

 .اره: دمیخند

 ش؟یدینم بهش خودت چرا پس_

 .قهره باهام اخه_

 .باشه_

 .کنمینم نکارویا پول برا من: گفت که سمتش گرفتم و دراوردم یتومن پنجاه تراول هی

 .بدم بهت رو جعبه ایب. جون پسر باشه: گفتم خنده با

 یکم و شدم ادهیپ. داشتم نگه درختا پشت و گرفتم عقب دنده منم و خونشون سمت رفت

 ....جلو رفتم

 !رفت و داد بهش رو جعبه هم پسره و کرد باز درو اومد خودش یملود لحظه چند بعده

 با و نکرد دایپ یزیچ کرد نگاه چقد هر.... کردیم نگاه اطراف به تعجب با یملود

 !بست درو و تو رفت یدیناام

 پس! شیدید که امروزم.... رسا اقا خب: درخت ی تنه به دادم هیتک و دمیکش یقیعم نفس

 !توعه منتظر ضیمر یکل درمانگاه اون تو االن. گهید سرکارت برو

 .....کردم حرکت و شدم نیماش سوار اجبار به

 

 :::::::::::::::یملود

 .رساست طرف از بودم مطمئن.... کردم باز رو بسته عجله با و بستم و در

 از شد پر وجودم. نشست لبام رو یقیعم لبخند بود جعبه تو که یفیظر گردنبند دنید با

 با.بود جعبه ته که یکاغذ رو رفت نگاهم! کنهیم فکر من به هنوزم رسا.... لذت احساس

! مبارک تیقبول. خانمم سالم: بود نوشته.... بود خودش خط دست. اوردم درش عجله

 !رسا عاشقت. زارمینم تنهات و مراقبتم یطیشرا هر تو. ستمین کنارت بازم که ببخش

 چقد یدونینم نمت؟یبب بار هی منم یزارینم چرا: چسپوندم نمیس به و دمیبوس رو نامه

 !کردم لمست نه دمتید نه ساله سه. دلتنگتم

 بود؟ یک ؟یموند کجا ؟؟؟یملود_

 .اومدم: دادم موینس جواب و شدم جدا التمیخ از
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 بزرگ مامان دنید که منو. خوردنیم عصرونه و بودن نشسته باغ تو بزرگ مامان با

 در؟ دم بود یک. شده اماده غذاتونم. مادر نیبش ایب: گفت

 !بهم داد و اورد نویا بچه پسر هی: گفتم و باال گرفتم رو جعبه

 .رساست طرف از ندارم شک: سمتم اومد زده ذوق مینس

 .اهوم_

 بهم بود اومده خوششون یحساب. شدن کردنش نگاه مشغول بزرگ مامان با و گرفتش

 گهید سال سه نیا تو بزرگ مامان.... نشستم کنارشون و کردم تشکر. گفتن کیتبر

 یحت همه که بود رمیگیپ دورادور اونقد هم رسا. خوامیم رو رسا چقد بود شده باورش

 !کنن قطع کامل رو رابطه نیا توننینم بودن دهیفهم هم مامان

 

 باز اتاقو نیا در وقت هر سال سه نیا تو.... اتاقم تو باال میرفت مینس با عصرونه از بعد

 که یبار نیاخر. شمیپ بود اومده رسا که وفتمیم یشب نیاخر ادی شمیم واردش و کنمیم

 ....دمشید

 یزیچ یکس هو؟ی شد چت: نشست کنارم پاچه دس مینس. نشستم تخت رو و شکست بغضم

 گفته؟

. یباش خوشحال دیبا االن که تو اخه؟ چته پس: گفت که دادم تکون یمنف عالمت به سرمو

 ....داره هواتو و فکرته به نقدیا رسا
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 ساله سه مینس.... فقط خوامیم خودشو. خوامینم کدومو چیه. خوامینم: زدم داد هیگر با

 نهیبیم منو روز هر اون. زندم هنوز چطور کنمیم تعجب خودم شه؟یم باورت! دمشیند

 برم بار هی. داره دل هم چارهیب دختر اون نگفت خودش با بار هی یحت ؟یچ من یول

 ! باشه دور ازم مدت همه نیا نزارم.... جلو

 اروم و کرد بغلم مینس .بزنم حرف نتونستم گهید و گرفت اوج هقم هق دمیرس که نجایا به

 مراقبت ازت داره کارش نیا با کنهیم فکر رسا. یملود یدار حق بخدا. یدار حق: گفت

 !دنشید یبر تو منتظره دمیشا ای. کنهیم

 . نداره امکان: کردم نگاهش تعجب با

 !شناسهیم خدا فقط رو مردا نیا. میندار خبر دلش از که ما_

 تون؟یعروس به مونده روز چند: هم تو رفت اخمام

 ؟یدار نقشه. گهید هفته دو بایتقر: کرد نگاهم طنتیش با

 . رمیگیم حالشو چطور ینیبیم حاال! جورم چه_

 !شود چه. جون اخ: گفت زده ذوق و دیکوب بهم دستاشو

 ا؟یبگ فربد به ینر_

 !بشه گرفته حالش دیبا رسا نیا و یدار حق کامال من نظر از مگه؟ وونمید_

 

 :::::::::::::::رسا

  رسا؟: زد صدام یا دخترونه یصدا که اسانسور سمت رفتم کوفته و خسته

 چرا خواد؟یم جون از یچ بشر نیا ایخدا.... معمول طبق. بود اسمنی.... سمتش برگشت

 ....ادیم و رهیم داره ساله سه  شه؟ینم خسته

 اسمن؟ی یخوایم یچ: کردم نگاهش خسته

 د؟یکش طول کارت چقد امشب. زمیعز منتظرتم یالب تو ساعته سه دو: سمتم اومد ناز با

 ؟یخوایم یچ گفتم_

 .بزنم سر عمم پسر به اومدم_

 .گهید روز هی بزار. خستم من_

  ؟یچ یکرد رونیب خونت از منو بفهمه بابام اگه_

 !یبزار دمم رو پا یبخوا که میاون از تر خسته من. اسمنی نکن دمیتهد: دمیغر
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 باال؟ میبر. نگفتم یزیچ که من! یاوک. یهان یاوک_

 سرم پشت و کرد استفاده سکوتم از اونم. شدم اسانسور سوار و برگردوندم رو ازش

 ....شد سوار

 

 بهم باز که نجایا. بابا یا: گفت و تو اومد سرم پشت. تو رفتم و کردم باز رو خونه در

 . ختستیر

 !بهش نزدم دست گهید منم. یکنیم زشیتم یایم بار هی یماه که تو: گفتم هیکنا با

 به یدست هی هم من تا کن عوض لباس برو تو. زمیعز کنمیم زشیتم برات که معلومه_

 !شام واسه کنم درست یزیچ هی هم بکشم نجایا

 کردیم قهر بود یا گهید دختر هر. کلفت گفتم بهش عمال من ره؟ینم رو از بشر نیا چرا

 !ارهیب دست به یگاهیجا من یزندگ تو تونهینم فهمهینم که سرش تو خاک.... رفتیم و

 باز نزه سرش به وقت هی کردم قفل تو از درم. حموم سمت رفتم و برداشتم رو حوله

 ....کنه تکرار رو کرده گذشته تو که ییغلطا

 نیا که جاشم نیهم تا. دمیپوش لباس و کردم خشک خودمو همونجا مفصل دوش هی بعده

 حوله با منو بخواد نکهیا به برسه چه گهید دارم یبد حس دادم راه خونم تو رو دختره

 !یا گهید زیچ هر ای نهیبب

 شده زیتم جا همه.... کردم نگاه خونه به تعجب با. رونیب رفتم و دمیکش سشوار موهامو

 .بود اشپزخونه تو هم اسمنی خود و بود

 .بفرسته مستخدمشو مامان گفتمیم. یبزن دست خواستینم: سمتش رفتم

 هست؟ هیبق به یازین چه. گهید دمیم انجام خودم: گفت حرفم مفهموم به توجه یب بازم

  ؟یشینم خسته: اپن به دادم هیتک

 شه؟یم خسته عشقش داشتن دوس از یک: سمتم برگشت

 بکن؟ خونه نیا وارید و در به نگاه هی ؟یایب کنار تیواقع با یخواینم چرا: زدم یپوزخند

 از مدت هی فقط.... مینشد جدا هم از ما گفتم بهت بار هزار! یملود و منو یعکسا از پره

 .نیهم! میدور هم

 ساله سه ده؟یکش طول ادیز مدت نیا یکنینم فکر: گفت و باال انداخت ابروشو یتا هی

 رابطه هزاران مثل شده؟ تموم رابطه اون یکن قبول یخواینم چرا! یگیم نارویهم یدار

 شدن؟ تموم و یداشت قبال که یا گهید ی
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 میزندگ تو قبال که ییدخترا هیبق با رو یملود گفتم بار هزار: کردم نگاهش تیعصبان با

 ییتو یحت. ندادم راه خلوتم تو چکسویه من یول میستین باهم ساله سه. نکن سهیمقا بودن

 !یکردن تالش حال در دائم که

 فقط احمق منه یول منن نگاه هی کف تو نفر هزار دختره؟ اون ای ؟یهست یک یکرد فکر_

 به و یا گذشته غرق تو یول کنم جلب رو تو توجه تا کشمیم خودمو دارم.... توام عاشق

 هم ارمیب بدستت که یا لحظه تا و عاشقتم من نخواد ای بخواد دلت! یندار توجه اطرافت

 ؟یفهمیم. کنمیم تالش واست

 رو یملود یجا تونهینم یبشر یبن چیه نه تو نه! یکنیم خسته خودتو یدار فقط! هه_

 !بدم قول بهت! خونه نیا تو گردهیبرم یزود به اون. رهیبگ

. کشمشیم رهیبگ ازم رو تو و بگرده بازم بخواد اگه: شد نفرت از ریلبز نگاهش لحظه هی

 !کشمشیم بخدا

 به زده واقعا.... رونیب زد خونه از و دیپوش لباس رفت که کردم نگاهش تعجب با

 ....سرش

 !برد خوابم زود یلیخ.... تخت رو کردم پرت خودمو و اتاقم تو رفتم یخستگ با

 

 :::::::::::::::::یملود

 یرو به رو که میشد فربد نیماش سوار و میداد انجام رو ناممون ثبت یکارا مینس با

 ی گونه رو یا بوسه. داد جواب ییرو خوش با و میکرد سالم. بود شده پارک دانشگاه

 نا؟یبش قبول فیشر یصنعت روز هی نیدید ینم خوابم تو: کرد حرکت و کاشت مینس

 من بود ارزوت. ینداشت رو ما تیموفق دنید چشم که یبود تو نیا: گفت ییپرو با مینس

 !بپزم یسبز قورمه برات خونه تو نمیبش یعروس بعده تا نشم قبول

 ن؟یا چشه: گفت من به رو چارهیب فربد

 !شده دعواش رشیپز مسول با: دمیخند

 ها؟ مونهیعروس هفته اخر مثال. ادیب جا حالش تا عالقش مورد رستوران میریم االن_

 .میدار افتاده عقب کار یکل

 لباسمو دیبا. یگالر جلو برسون رو یملود منو ناهار بعده: گفت یتر اروم لحن با مینس

 !گهید کن تموم بردارو لمیف و باغ یکارا برو خودتم. رمیبگ لیتحو

 .خانووووم چشم_
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 دنبال رفت خودشم و یگالر جلو رسوند مارو بعدم و میخورد ناهارو فربد یایشوخ با

 !کاراش

 تو امروز کشت خودشو بدبخت فربد ؟یا کالفه نقدیا چرا: کردم نگاه مینس به اسانسور تو

 ؟ینزد بهش لبخندم هی

 !بشه خراب یچ همه وفتهیب یاتفاق هی نکنه. دارم استرس. یملود ستین خودم دست_

 خودتو نه خودیب یفکرا نیا با. یرسیم عشقت به یدار سال 4 بعده ه؟یچ حرفا نیا_

 !رو چارهیب اون نه بده عذاب

 .اخه ستین خودم دست_

 استرست همه بخدا. یکن یزندگ عشقت کنار یخوایم بعدش یکن فکر نیا به هیکاف فقط_

 !کنه ارومت بلده خودش اون. یدار یمشکل چه بگو فربد خود به. رهیم نیب از

 لباس زدن دید سرگرم منم کنه پرو لباسشو رفت مینس. میشد ادهیپ و ستادیا اسانسور

 اتاقک تو هیبق از جدا عروس لباس هی سالن ته! بودن قشنگ همشون.... شدم عروسا

 رفتم! العادست فوق چقد داد صیتشخ شدیم هم فاصله همون از که بود یا شهیش کیکوچ

 ....سمتش

 دنباله هی و داشت پف یحساب نشییپا و بود کیبار کمرش. بود دکولته و ازاد کامال باالش

 که ییرسا و کردمیم تصور توش خودمو.... داشت خوشگل العاده فوق و یطوالن ی

 !ادیب بند زبونش نهیبب لباس نیا تو منو یوقت

 !مطمئنم نویا. شمینم رسا جز یشکیه عروس من یول.... گرفت خندم گونم بچه افکار از

 

 چطورم؟ من_

 باورم! یلیخ! یشد خوشگل یلیخ.... من یخدا: شد گرد چشام. مینس سمت برگشتم

 . شهینم

 بغلش و سمتش دمیپر.... شده عروس دوستم نیبهتر شدینم باورم .نشست گلوم تو بغض

 !زمیعز باشه مبارکت: کردم

 ! خنگول یبگ بهم یعروس روز دیبا نارویا: کرد بغلم

 !حاال یبش عروس بزار: شدم جدا ازش خنده با

 

 ::::::::::::::::رسا
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! شیمجرد شب نیاخر افتخار به بودن گرفته یمهمون ها بچه با و بود فربد یعروس فردا

 !نایا بابا خونه رفتم بعدم و موندم کنارشون یساعت دو یکی

 از. بودم نزده سر بهشون هم بود وقت یلیخ و بدم بهشون رو یعروس کار خواستمیم

 !بودن شده قبل از تنهاتر یلیخ اونا بود کرده ازدواج سجاد با رها یوقت

 تو: شد شروع مامان یها هیگال نشستن محض به و کردن استقبال ازم یگرم به ورودم با

 ینیشیم یساعت هی بار هی یماه دو یماه اخه؟ درسته نیا دارم؟ هم ییبابا مامان هی یگینم

 انصافه؟ اخه! یریم و

 هی با عمر هی که شما. ندارم خاروندن سر وقت من بخدا مامان؟ یکرد شروع باز: دمیخند

 !گهید نیباش داشته خبر دیبا نیکرد یزندگ پزشک

 نقدیا ؟یدیم ریگ بهش نقدیا چرا. خانوم گهید گهیم راست: گفت من از یطرفدار با بابا

 .ادین گهید تا بگو

 !نیایب حتما. فرداشبه. بدم بهتون رو فربد یعروس کارت اومدم امشبم: دمیخند

 حتما. باشه مبارکشون ؟یجد: دستم داد و اومد یسبز قورمه و برنج بشقاب هی با مامان

 .میایم

 . بخدا خوردم شام من مامان_

 .ینبود اشتها یب قبال که تو. بخور نمیا_

 .چشم_

 .... مامان ی خوشمزه یسبز قورمه خوردن به کردم شروع

 از یادیز حجم شدم که خوابم اتاق وارد. بمونم شب شدم یراض تا کردن اصرار نقدیا

 !اتاق نیا تو داشتم یملود با نفره دو لحظات چقد.... شد ریسراز ذهنم تو خاطرات

 و اتاقم بود نکرده یریتغ چیه سال سه نیا تو. کردم نگاه اطراف به و نشستم تخت رو

 .بودم مامان ممنون

 

 نهیا تو. بردیم بود که یزیچ اون از باالتر سنمو یحساب بود تنم که یمشک شلوار و کت

 رمید داشت گهید واقعا و بود شده 8 ساعت .رونیب زدم و انداختم خودم به نگاهو نیاخر

 چه دنمید با دونستمینم.... بود یملود دنید بخاطر همش و داشتم یبیعج استرس. شدیم

 .کردیم میعصب یکم نیا و دهیم نشون یواکنش

 ازین.... تو میرفت هم با یهمگ و بودن منتظرم ها بچه. شدم ادهیپ و کردم پارک رو نیماش

 کردمیم یسع منم و زدنیم حرف یملود منو دارید واسه جانشونیه از مدام بهنوش و
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 داماد و عروس گاهیجا به میمستق باغ به ورودمون محض به. بدم نشون خونسرد خودمو

 مینس کنار میملود و بودن نشسته هم کنار سرحال و خوشحال مینس و فربد. کردم نگاه

 یب چه خدا یوا ه؟یملود اون: گفت زده ذوق ازین. بودن زدن حرف مشغول و بود نشسته

 ! سهیف یب

 !کشهیم هممونه شدش گره مشت نیا با رسا که نگه یزیچ یکس: گفت خنده با عرفان

 !انتظارمه در یچ دونستمینم و بودم یعصب. بود ناخوداگاه. بودم شده مشتم متوجه تازه

 

 :::::::::::::::::یملود

.... شدینم باورم.... بود رسا.... من یخدا اوه. شدم بلند منم فربد و مینس شدن بلند با

 تو یبد بغض. بود شده یخواستن و جذاب نقدیا یمشک شلوار و کت تو که بود خودش

 رسا حرص دیبا. دمیکش نقشه امشب واسه یکل من. کردیم تمیاذ داشت که بود نشسته گلوم

 !اصال نکن نگاهش ....یملود ارین کم. ارمیدرب رو

 تا دو دست دوشون هر که کردم نگاه اشاری و فربد به و گرفتم ازش نگاهمو یسخت به

 .سمتمون ومدنیم داشتن رسا سر پشت و بودن گرفته دخترو

 که دختر دوتا اون به منو مینس .گفتن کیتبر و کردن سالم به کردن شروع دنشونیرس با

 .پمونیاک ی شده گم ی مهین از نمیا: گفت و کرد یمعرف بود بهنوش و ازین اسمشون

.... گرفتمیم دهیناد رو رسا حضور بود ممکن که ییجا تا و باشه یعاد لحنم کردم یسع

 .کردم سالم اشارمی و عرفان به و دادم دست بهنوش و ازین با

 راد؟ خانم نیهست خوب_

 من یول. زدیم حرف داشت بودم عاشقش من که یا کننده وونهید و جذاب لحن همون با

 ....دینبا.... ارمیب کم دینبا

 !ازادمهر یاقا ممنونم: سمتش برگشتم

 ....بود جذاب یلیخ براشون ما برخورد ظاهرا و بودن کرده سکوت همه

 !دنتونید از شدم خوشحال یلیخ: گفت بود هم تو اخماش یحساب که رسا

 و عروس گاهیجا کینزد که یخال زیم سمت رفت باشه من جواب منتظر نکهیا بدون و

 !فربد و مینس و موندم من و رفتن همراهش هم هیبق. بود داماد

 !وفتهین پس گرفته شویپ دست. یدار یا نقشه چه دهیفهم انگار: گفت عجله با مینس
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 یرسا اون واسه باز؟ سرتونه تو یچ دخترا؟ یه: گفت فربد که نشستم کنارش تفارت یب

 ن؟یدیکش یا نقشه چه بدبخت

 دستش؟ کف یبزار یبر که: کردم نگاهش اخم با

 !خدا به نه_

 .میگینم بهت یزیچ ما_

 .بزرگم مامان شیپ برم من: شدم بلند جام از

 ادا و ناز با نایا رسا زیم یجلو از عمدا. نییپا رفتم ها پله از و زدم مینس به یچشمک

 پرو؟ بچه یبد حرص منو یخوایم حاال. ادیدرب چشاش که گذشتم

 !یمامان گذاشتم تنهات ببخش: نشستم کنارش و بزرگ مامان سمت رفتم

  یعروس. بگذرون خوش برو. دخترم نباش من فکر به: گفت و گرفت دستمو یمهربون با

 !من شیپ یایب یه خوادینم! دوستته نیتر کینزد

 !یاله من بشم فدات_

 

 ::::::::::::::::رسا

 دهیناد منو داشت عمال یملود. کردمیم یباز دستم تو جام با و بود نییپا دائم سرم

 !بود مرگ مثل برام نیا و گرفتیم

 همه نیا که یمن. اوردمیم کم داشتم که بود شده بایز اونقد.... کنم نگاهش یحت خواستمینم

 که خصوص به بجنگم، باهاش بخوام گهید که نداشتم یا اراده بودم دور ازش مدت

 !بود من محرم و غهیص هنوز یملود

 باهاش یبر یخواینم رسا؟ یکنیم یخودخور نقدیا چرا: نشست پام رو اشاری دست

 ؟یبزن حرف

 !میعصب کمی.... چرا.... چرا_

. نده دستش از پس یبود امشب منتظر وقت همه نیا .پسر ییحرفا نیا از تر یقو تو_

 !بشه شتریب و شتریب یه فاصله نیا نزار

 یب! دیخندیم داشت و نشسته مادربزرگش کنار.... کردم نگاه یملود به و کردم بلند سرمو

 زارمینم گهید. کنم حس خودم یرو رو ها بچه تک تک نگاه تونستمیم.... شدم بلند اریاخت

 ....دادم یسخت دوتامون به چقد هر هیکاف! بشه دور ازم نیا از شتریب
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 که اونم و کردم سالم مادربزرگش به احترام با! سمتم برگشت زشونیم به شدنم کینزد با

 ....داد جوابمو ییرو خوش با شناختمیم انگار

 .بزنم حرف باهات قهید چند تونمیم: کردم نگاه یملود به

 امرتون؟: کرد نگاهم اخم با

 .دیشیم متوجه دیاریب فیتشر اگه_

 !کهیتار نجایا: گفت که باغ خلوت سمت رفتم.... افتاد راه دنبالم و شد بلند غرور با

 ....یملود ایب: گرفتم دستشو

 

 ....گهید نبود یچیه چراغا از یکم نور جز که میبود دهیرس ییجا به

 کار؟یچ نجایا میاومد: دیکش دستم از دستشو

 رو. بزنه سر ازم ییخطا که بشم شییبایز همه نیا جذب خواستمینم.... کردم نگاهش

 ؟یملود یزنیم حرف باهام ینجوریا چرا: کردم تمرکز چشماش

 ....چون.... چون: کرد نگاهم خشم با

 !بگو دلته تو یچ هر. زمیعز بزن حرف_

 شدم خم و کنم کنترل خودمو نتونستم گهید. نگفت یچیه و چشمام تو زد زل دوباره

.... بود دوباره جون مثل.... لباش رو گذاشتم لبامو و کردم صورتش قاب دستامو. سمتش

 .میشد هم غرق دو هر و شد بسته اروم چشمامون! یزندگ یبرا گهید فرصت هی

 نگاه هم به خمار دومون هر. بشم جدا ازش تونستم باالخره تا دیکش طول چقد دونمینم

 !هیخوب حس چه داشتنت کردمیم فراموش داشتم گهید: زدم لب اروم.... میکردیم

 ؟یبود نکرده فراموش هنوز یعنی_

 لحظه نیا عشق به رو همه. نکنم فکر بهت که نبود یروز سالها نیا تو: کردم بغلش

 !یشیم من مال دوباره تو و رسهیم روز نیا بالخره دونستمیم چون کردم تحمل

 منو دوباره یالک یالک ؟یکرد فکر خودت شیپ یچ: گفت جانب به حق و شد جدا ازم

 .یبگرد راحت یخوایم حاال یرفت یکرد ولم سال سه ؟یشیم صاحب

 سر بهت روز هر. بودم مراقبت دائم من ه؟یچ حرفا نیا ؟یملود: کردم نگاهش شوکه

 ....یندار خبر نگو. زدمیم



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 345 

 شد تنگ برام دلت وقت هر! ینکرد حساب ادم منو تو یول! دارم خبر خوبم.... چرا_

 دختر اون ینگفت خودت به بار هی رسا. یکن فکر منم به نکهیا بدون دنمید یاومد راحت

 قول به! نمتیبب منم ینذاشت چرا جلو؟ یومدین بار هی چرا شه؟یم دلتنگم داره؟ دل بدبختم

 یفهمیم ؟یفهمیم. دمتیند بارم هی یحت مدت نیا تو من اما دنمید یومدیم روز هر خودت

 رسا؟

 یب یلیخ: زد داد بغلم تو.... کنم بغلش تونستم فقط. دیلرزیم صداش و بود کرده بغض

 نبودم؟ ادم من.... یبود خودت فکر به فقط شهیهم! یمغرور یلیخ.. ..یرحم

. یگیم راست تو. باش اروم.... زمیعز.... من خانوم! سسسسیه: دمیبوس گوششو ی الله

 تیاذ خواستمیم فقط بخدا. زمیعز ببخش تو. کردم تیخر. دمینفهم احمق منه. توعه با حق

 !یشیم ییهوا باز ینیبب منو اگه کردم فکر. زمیعز یبود شده اروم تو. ینش

 حق یکرد فکر خودت شیپ.... یگرفت میتصم ییتنها شهیهم: بازوم رو دیکوب مشت با

 !یگرفت درستو میتصم و یبزرگتر یگفت! یدار

 خودت خاطر به فقط بخدا. خانومم کردم اشتباه من: گرفتم دستم تو کوچولوشو یدستا

 !بشه تکرار زارمینم گهید ببخش نبارویا. بود

 

 !یبد زمان بهم دیبا: چشمام تو زد زل شیوحش یچشما با

 هم تو. کردم اشتباه کردم قبول که من بچه؟ یکنیم یلجباز یدار: کردم نگاهش تعجب با

 ! ینجوریا نه یول یکن همیتنب یتونیم

 !یفهمیم یکن نگاهم دقت با. ستمین بچه گهید من: کرد نازک یچشم پشت

 مشخصه قوارتون و قد و شدتون رنگ یموها از: شدم کینزد بهش و دمیخند گلو تو

 !یا بچه من واسه بازم بگذره سالم صد یول. یشد بزرگ

. وفتمیم دردسر به خودم که یکن لوسم گذشته مثل باز یبخوا. رسا شده سالم 19 من_

 !کنار به خودت

 تالش بودنمون هم با واسه دوباره یایم ؟یدیبخش منو. هستم نوکرتم من: کردم بغلش

 م؟یکن

 .بزنم باهات دارم حرف یکل: شد حلقه دورم فشیظر یدستا

 .یبش عروسم تا دوزمیم بهم زمانو و نیزم گهید نباریا! منم: دمیبوس موهاشو

 !نجایا میاومد ساعته هی زشته م؟یبر: شد جدا ازم یکم

 ....بابام مامان یحت اخرش؟ شد یچ ننیبب منتظرن االن ها بچه همه. اره_
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 !اومدن اونام.... اوه_

 . زمیعز اره_

 !زشته. میکن سالم بهشون میبر پس_

 .بود شده تنگ عروسشون برا دلشون یلیخ_

 !گهید یکرد رد رو یسالگ 30. دهیم زنت زود مامانت گفتم ؟یجد: کرد نگاهم خنده با

 لیفام از یکس اگه یحت شهیم باورت. یمن عروس تو که دوننیم ادم و عالم. وونهید_

 کرده؟ انتخاب عروسشو رسا گفتیم مامانم دیپرسیم من ازدواج درمورد

 دایپ من یخوشگل به یعروس تونهیم مگه بگرده رو ایدن. خب داره حق: گفت طنتیش با

 کنه؟

 اگه: شدم جدا ازش لحظه چند بعده.... گرفتم دندون به لباشو و شدم طاقت یب براش

 !باش رفتارت مواظب اخرشب تا نشن کبود امشب یخوایم

 !افتاد راه من از زودتر و زد یچشمک

 

 :::::::::::::::::::یملود

 که نیهم انگار خب یول. میشدیم ها بچه کنجکاو نگاه متوجه میشد کینزد که تیجعم به

 .... بود شده راحت الشونیخ دنید هم با مارو

 شد بلند مامانش ما دنید با. بودن نشسته هم کنار که باباش و مامان سمت رفتم رسا همراه

 !گلم عروس سالم. زدلمیعز سالم: کرد بغلم محبت با که کردم سالم. سمتمون اومد و

 داره یحساب بود معلوم رسا ی چهره از یول دمیکشیم خجالت.... گرفت گر هاش گونه

 !کنهیم حال

 .نمتونیبیم دوباره که خوشحالم یلیخ: گفتم و میکرد یروبوس هم با

. مبود دهیند رسا یلبا رو لبخند بود سال سه. دارم یارامش چه االن یدونینم. زمیعز منم_

 !شد رو و ریز دوباره یچ همه تو اومدن با

 !نیدار لطف شما: انداختم نییپا سرمو

 سالممو جواب محبت با جون فرنوش مثل اونم. کردم سالم و ازادمهر یاقا سمت رفتم

 !کردن یخوشحال ابزار دنمید از و داد
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 و کرد یخواه عذر مادرش و پدر از بود کرده حس نویا که رسا.... بودم معذب یکم

 ها؟ بچه شیپ میبر: میگرفت فاصله ازشون

 .کشمیم خجالت یلیخ! نه یوا_

 م؟ینکرد که جرم زم؟یعز هیچ حرفا نیا_

 .خوامیم زمان کمی یول توعه با حق_

 .نیبش نجایا ایب. باشه_

.... کردم نگاه بود نشسته بزرگم مامان که ییجا به. نشوند یصندل رو و گرفت دستمو

 ریز از رسا که دمیکش یاروم نفس. بودن زدن حرف گرم و بود نشسته ششیپ مینس مامان

 .... باال اومد لباسم زدن کنار با و پام رو گذاشت دستشو زیم

 ؟ینکرد ترک عادتتو نیا هنوز تو: کردم نگاهش شوکه

 ! همونه بگم من یچ هر. یشد ریاس من یدستا تو گهید تو کوچولو: زد یجذاب لبخند

 قبل از تر جذاب و تر افتاده جا یلیخ چهرش.... کردم نگاه بهش! نگفتم یزیچ و دمیخند

 هم یدلتنگ که خصوص به.... بره ضعف براش دلم یحساب شدیم باعث نیا و بود شده

 شلوار و کت ریز از که برامدش عضالت و نقصش یب کلیه به. دیبریم امونمو داشت

 از شتریب من بخدا! یملود نکن نگاهم گرسنه نقدیا: گفت اروم که کردم نگاه بود دید تو هم

 !بدم دست از کنترلمو نکن یکار.... قرارم یب برات تو

 !ستین خودم دست: کنم پرت حواسمو کردم یسع و گرفتم گاز لبمو

 

 دل! زمیعز دونمیم.... دونمیم: زمزمه گوشم تو مردونش بم یصدا با و شد کینزد بهم

 هم.... میکن تحمل دیبا امشبو! قرارتم یب چقد من یبدون اگه. شده تنگ برام کتیکوچ

 !دوستامونه نیبهتر جشن امشب نکهیا هم! نهیریش کردن صبر نیا نکهیا واسه

 .ششونیپ میبر. اهوم: کردم نگاهش لبخند با! بود رسا با حق

 شب امشب. زدیم موج یشاد چشماشون تو.... سمتشون میرفت و میشد بلند گهیهمد با

 !میبود هم با دوباره هم رسا و من و بود وصالشون

 نیا از یکل و شدم اشنا هم بهنوش و ازین با. گذشت بکوب و بزن و رقص به اخرشب تا

 بودن مشتاق شهیهم گفتنیم و کردنیم فیتعر بود تک پشونیاک تو رسا فقط که یسال چند

 !کرده خودش ریاس نجوریا رو رسا یک بدونن که نیبب منو

***** 
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 یخداحافظ ازشون یخوشبخت یارزو با و میکرد یهمراه خونشون تا فربدو و مینس

 مامان به نذاشتم که خوردیم حرص یکل رسا و میاومد اژانس با تاالر دم از. میکرد

 !دمیکشیم خجالت ازش هنوز که بود نیا تیواقع.... میبر باهاش بگه بزرگم

 .لواسون میبرگشت و کردم یخدافظ رسام از فربد و مینس از یخداحافظ با

 هنوزم وقت همه نیا بعده که ییرسا به.... کردمیم فکر گذشت که یشب به داشتم راه تو

 !دیباریم رفتارش از یفتگیش گذشته مثل

 !زمیعز باشه مبارکت: نشست دستم رو بزرک مامان دست

 !وفتهیب یاتفاق ها حاال حاال خواستمینم من. دیببخش: کردم نگاهش خجالت با

 !ببره خونش به عروسشو فردا نیهم که داره نویا اقتیل دمید امشب من که یمرد_

 بزرگ؟ مامان: گرفت خندم

 راحت سال سه بعده امشب من. دخترم یبش خوشبخت شاهللیا: کرد نگاهم یمهربون با

 .خوشحاله هم بابات مطمئنم. دمید رو تو دل ته از ی خنده باالخره. خوابمیم

 !بود باال درکش رزنیپ نیا چقد.... کردم نگاهش تشکر با

 

 ::::::::::::::::رسا

 قرار یملود با.... لواسون سمت رفتم و کردم لیتعط مطبو که بود 4 ساعت ظهر از بعد

 ....خودمون خونه میبر میخواستیم و داشتم

 چه.... اوووم: گرفتم لباش از یطوالن ی بوسه و شدم خم شدن سوار محض به

 !خوشمزست

 !ندارم زمان ادیز. وفتیب راه: دیخند و دیکش عقب خودشو

  ؟یکن شروع یخوایم االن نیهم از ؟یملود_

 !باشم خونه 9 ساعت تا گفته بزرگمم مامان. دونهینم که مامانم خب_

 نه دارم تویدور طاقت نه گهید من. زنمیم حرف عموت با فردا نیهم: کردم حرکت اخم با

 با شهیم تموم کارم که عصرا تا یبش عروسم خوامیم. یباش کنارم رو یکم زمان هی نکهیا

 !خونه امیب ذوق و شوق

 !خوامیم نویهم منم: دستم رو گذاشت فشویظر دست
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 و یپوشیم شلوار و کت مطب یریم یوقت شهیهم: گفت طنتیش با که زدم بهش یلبخند

 ؟یزنیم کروات

 !شهیهم_

  دختره؟ تیمنش وقت اون_

 !متاهله که جوونه نسبتا خانم هی: نخندم کردم یسع

 ؟یدونیم کجا از تو وقت اون.... اها_

 و مسن خانم هی بودم سپرده من چون: خنده ریز زدم و رمیبگ خودمو جلو نتونستم گهید

 !کنن یمعرف بهم متاهل

 ؟ینبود یشکیه با مدت نیا تو کنم باور یخوایم. یلوس یلیخ: دیکوب بازوم به خنده با

 به یدونیم خوب خودت. زمیعز نکن یشوخ زایچ نیا با: هم تو رفت اخمام ناخوداگاه

 که بودن ایلیخ.... گمینم دروغ. موارد هیبق برسه به چه بکنم فکرم تونمینم تو جز یشکیه

. کردن استفاده هم روش تا هزار از و بشن کینزد بهم کردن یسع تنهام دنیفهم یوقت

 و کنمیم رونشیب خونه از سمتم ادیم که بار هر بگم اگه شهینم باورت.... اسمنی شیکی

 !انگار نه انگار بعد ی دفعه باز

 ران؟یا بودن ومدهین سفر واسه نایا مگه ؟یچ_

 !کردن ازدواج و شد رها عاشق سجادم. شدن یموندن: زدم یپوزخند

 خونت؟ ادیم شهیهم اون یعنی.... اوه_

 ای منم و گهیم ور و شر خورده هی ادیم شهیم پا بار هی یدوماه یماه اون! یملود نه_

 !کنه گم گورشو کنمیم یکار ای رونیب ندازمشیم

  ؟یدیم راهش چرا اصن_

 رفت بعدم. شنینم فشیحر که اونام. باباش دست کف گذاشت رفت ندادم راهش بار هی_

 !دهینم راه خونش منو رسا که کرد پخش لیفام کل تو

 !مارمولک: کرد مشت کوچولوشو دست حرص با

 

 افتاد اتفاق نیا که موقع اون: کنم ارومش نوازشش با کردم یسع و گرفتم دستشو اروم

 اتفاق هی گهید روز دو گفتیم. کنه کات خواست رها. بودن کرده نامزد تازه سجاد و رها

 سجاد یول.... بودم موافق باهاش منم. شنیم بد باهاش خانوادش و سجاد و وفتهیم بدتر

 من دوننیم اونا. کنه دخالت شونیزندگ تو یکس نذاره خورد قسم و کرد قانع دومونو هر



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 350 

 واسه اون از بعد! کنه قبول تویواقع نیا خوادینم اسمنی خب یول.... خوامیم رو تو

 !بشه خسته خوادیم یک موندم. ندارم کارش به یکار منم حرفا جور نیا از یریجلوگ

 .بشه تکرار بعد به نیا از هیکاف کنما؟ تحمل تونمینم من: کرد نگاهم اخم با

 ؟یکنیم کارشیچ: دمیخند

 .ارمیدرم کاسه از چشاشو_

 .یملود یشد خشن.... جانم یا_

 یمیقد مشکالت همون بخوام دوباره ندارم حوصله: زد زل رو به رو به و نشست صاف

 !دمیکش یسخت یکاف قدر به من. کنم تحمل رو

 !باش مطمئن. زمیعز زارمینم منم_

 نیا زیچ همه. رسا دارم استرس یلیخ: کرد نگاهم جانیه با میشد که اسانسور سوار

 !کنهیم زدم جانیه ساختمون

 !نمتیبب خونم تو دوباره که دارم جانیه نقدیهم منم_

. کردم باز درو و شدم ادهیپ سرش پشت.... نییپا دیپر اسانسور ستادنیا محض به و دیخند

 ....تو رفت و برداشت قدم اروم

 

 :::::::::::::::::یملود

 و بود زیعز برام خاطراتش تمام با خونه نیا.... روم به رو ریتصو به زدم زل اقیاشت با

 نیکمتر بدون. بود اول روز مثل زیچ همه! نجایا امیب گهید بار هی بود ارزوم سالها نیا تو

 رو انداختم فمویک. بود ممنونش واقعا و بود نزده خونه نیزاید به دست رسا.... یریتغ

 نیهمچ یمعمول اتاق هی شهیم مگه... .من یخدا.... خوابمون اتاق سمت رفتم و مبل

 خاطره من اتاق نیا ی گوشه گوشه.... برام بود بهشت از کهیت هی مثل. بده ادم به یحس

 نیاول از. شدم خاطراتم غرق و بستم چشمامو.... نشستم تخت رو و جلو رفتم! داشتم

 !بودم نجایا که یشب نیاخر تا دمیخواب رسا بغل نجایا یبار

. بودم توش که لحظه همون ی اندازه درست.... بود مقدس و باارزش برام زیچ همه

 داشت لذت با و بود ستادهیا در چوب چهار تو که کردم نگاه رسا به و کردم باز چشمامو

 ....کردیم نگاهم

 

 چقد یدونینم: گرفت دستش تو دستامو.... زد زانو مقابلم و اومد که بهش یلبخند

 !مونهیم نیریش خواب هی مثل. زمیعز یینجایا االن که خوشحالم
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 چطور دونمینم خودمم. بودم شتیپ نجایا کاش کردمیم ارزو شب هر! طور نیهم منم_

 .اوردم دووم

 !روز هی یحت. یبش جدا ازم نزارم دمیم قول بهت. گهید شد تموم یچ همه_

 .کنم عوض لباسامو برم من: شدم بلند جام از خنده با

 نگفتم من یوقت تا و یاریدرم سره هی! یکنینم عوض لباس نجایا: گفت طنتیش با و بلند

 !یپوشینم

 ده؟یجد قانون ؟؟یییجد_

 ؟یدار اعتراض. اره_

 وونم؟ید مگه: گفتم ناز با کردمو حلقه گردنش دور دستامو

 سرشو و تخت رو اومد خودشم که دمیکش یکوتاه غیج.... تخت رو کرد پرتم و دیخند

 بود شده تنگ برات دلم چقد! یدیم یخوب ییبو چه.... اومممممم: گردنم تو برد فرو

 ....یملود

 که هم رسا و دمیچیپیم خودم به لذت و درد از.... شد گردنم دنیمک مشغول و گفت نویا

 !دادینم بهم رو دنیکش نفس فرصت

 تو خوامینم .یملود اریدرب هم تو: لباساش دراوردن به کرد شروع و شد جدا ازم باالخره

 .کنم پارشون تنت

 ....شدن لخت به کردم شروع و دمیخند

 حق و باال بود رفته زمیسا کمی.... شد ثابت تنم باال رو چشماش دراوردم که زمویشوم

 که یمشک ست.... دراوردم اروم شلوارمم و خوردم خندمو! بشه مات ینجوریا داشت

 نشستش خون به یچشما از نویا.... بود برده سرش از هوش یبدجور بودم دهیپوش

 ینجوریا حاال میبود وفادار بهم هردومون که سال سه بعده که بود یعیطب.... دمیفهمیم

 !میباش تشنه هم یبرا

 رو خورد سر چشماش از نگاهم.... بود ستادهیا روم به رو لخت که کردم نگاه رسا به

 دید مهلت بهم گهید که تر نییپا رفت اروم نگاه.... پکش کسیس و نقصش یب عضالت

 ار؟یدرب رو همه نگفتم مگه: سمتم کرد حمله و نداد زدن

 !زمیعز ینش محروم لذتش از که یاریدرب تو گذاشتم رو نایا: دمیخند ناز با

 ....یوجب مین بدم نشونت یلذت هی: دیکش شکمم رو اروم دستشو

 !کرد ساکتم لباش با که دمیکش یبلند اه اریاخت یب
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 :::::::::::::::::رسا

 !وفتهیم پس نهیبب خودش. ...اوه اوه.... کردم نگاه تنش باال به و کردم بلند سرمو

: دیکش یفیخف غیج.... کرد نگاه هاش نهیس و شکم به و شد زیخ مین دمید که نگاهمو

 !وووووونهید

 ! یملود یشد دیسف اهیس کردم کبودت بس از: دمیخند

 .بپوشم لباس خونم تو دیبا حاال: گرفت دستم از یشگونین حرص با

. داره ارزششو یول: نشست لباش رو ییبایز لبخند کرد نگاهشون یا لحظه چند دوباره

 تنمو اتیباز یوحش با و باشم باهات دوباره کردمیم ارزو روز هی بگم اگه شهینم باورت

 !یکن یکبود

 !یچیه. یبکش رو یچیه حسرت زارمینم گهید! منم.... یاله برم قربونت_

 !بستیغر برام حسرت توام با یوقت تا: کرد نگاهم ناز با

 نکهیا از قبل. شد زونیاو گردنم از و کرد یدست شیپ که سمتش برم خواستم و دمیخند

 !زد مک و گردنم رو گذاشتم لباشو بدم نشون یواکنش

 ....نییپا دمیکش اروم شورتشو داشتم که یتوان نیاخر با و بودم شده خود یب خود از

**** 

 

 ....گهید بار هی: گفت طنتیش با و دیچرخ بغلم تو

 !کردم یشوخ: نییپا دیپر تخت از که شد گرد چشمام

 !یفسقل نرسه بهت دستم مگه_

 گهید ساعت دو. خان تنبل گهید پاشو: شد لباساش دنیپوش مشغول و دراورد زبون برام

 . برم دیبا من

 .حموم میبر بزار نپوش_

 مامان اگه هم شهیم رمید هم. کنم حموم نجایا تونمینم که من زمیعز: کرد نگاهم لبخند با

 که؟ یفهمیم. شهیم بد بفهمه بزرگم

 زنم؟یم حرف عموت با فردا نیهم_



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 353 

 یریتغ هنوز مامانت ترسمیم فقط: دمیپوش لباس و شدم بلند و کرد نگاهم باز شین با

 !باشه نکرده

 .کنهیم ازدواج ایزود نیهم به. نباش اون نگران: تو رفت اخماش

 ؟یجد: کردم نگاهش تعجب با

 .اهوووم_

 حاال؟ هست یک_

 .بودشون دهید هم با بابام شیپ سال چند که همون. همکاراشه از_

 بود؟ کجا حاال تا اقا نیا وقت اون.... اوه_

 . مفصله داستانش_

 .کن فیتعر بعد بدم سفارش شام بزار_

 .باشه_

 

 من ینگران تنها بخدا. خانمم یباش خوشحال دیبا که تو: کردم حلقه شونش دور دستمو

 !ستین تو و من یجلو یچیه گهید االن. بود نیهم

 .نمیبب بابام یجا رو یکس سخته برام یول. دونمیم_

 زود یلیخ تو دوما. رهیبگ جاشو تونهینم کس چیه اوال. زمیعز ستین بابات یجا اون_

 !یکنینم یزندگ اونا با اصن و یکنیم ازدواج

 ....رستوران زدم زنگ و شد راحت المیخ که زد یلبخند

 .گذرهیم داره یجور نیهم زمان که بخور: دمیکش برنج براش و نشستم

 شت؟یپ مطب امیب دانشگاه بعده فردا یخوایم: بشقابش تو گذاشت چهیماه هیتک هی و دیخند

 ؟یتونیم_

 نه؟ که چرا_

 .مونمیم منتظرت. هیعال_

 .چشممم_

 با و بود مامانم همکار شیپ سال چند انیتوسل دکتر: گفت که میکرد شروع گهید هم با

 .شد عاشقش داشت بچه و زن نکهیا
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 .بخور غذاتو کنم فیتعر برات یخوایم اگه: گفت که کردم نگاه بهش

 .بزن حرف و بخور خودتم. زمیعز چشم_

 اونا بابا یوقت یحت. نداشت بهش یا عالقه لیاوا گهیم مامان.... گفتمیم داشتم.... چشم_

 زن بود شده مند عالقه بهش هم مامان که یزمان و بابا مرگ بعده وقت چند. دید باهم رو

 .کنن مهاجرت کننیم مجبورش و شنیم خبردار رابطشون از انیتوسل دکتر ی بچه و

 داشت؟ رابطه من با که بود یوقت از بعد نایا یعنی.... اوه_

 دکتر هیقض دونستیم چون دیشا. اومد شیپ ماجراها اون و یاومد تو که بعدم. اره_

 هی کردنمون کات از بعد سال هی. باشه تو با خواستیم شده تموم شهیهم واسه انیتوسل

 سوال بزرگ مامان. بده مثبت جواب خوادیم و اومده خواستگار براش گفت اومد شب

 و بود داده طالق زنشو سال دو بعده انیتوسل دکتر. گفت ویچ همه اونم و کرد چشیپ

 .داشت منم از تر بزرگ پسر دوتا یحت اون! کنه ازدواج مامان با تا رانیا بود برگشته

 خودت؟ ای یناراحت اونا برا: گرفتم اروم دستشو

 .رفت نیب از هوس هی بخاطر شونیزندگ که ناراحتم چارهیب زن اون و بابام واسه_

 چطور رو دوتا خودمون یدیند مگه. رحمه یب یلیخ وقتا یگاه سرنوشت.... دلم زیعز_

 حتما. نباشه هوس هم رابطشون دیشا حاال. نبود ایدن به عمرش هم پدرت کرد؟ جدا هم از

 !گهید داره دوسش واقعا رانیا برگشته بخاطرش و کنه فراموشش نتونسته یوقت

 .کنم ازدواج تو با خوامیم منم خودش یزندگ دنبال بره اون. ستین مهم برام گهید_

 !یبش عروس یخوایم که برم تو قربون من یاله: دمیخند دل ته از

 

 ارامش با خواستمیم. رونیب میزد خونه از که بود 8 ساعت و میخورد هم هم کنار رو شام

 !میکن دور دور یکم هم راه تو و برسونمش

 یملود. بدم دستش از نبودم یراض جوره چیه و بود برگشته یزندگ به دوباره ارامش

 ....بود تر ارزش با برام یزیچ هر از نیا و بود من مال دوباره

 کنم؟ فرار یترسیم: کرد نگاهم که گرفتم دستشو

 .دارم کار باهات ها حاال حاال. یافتاد ریگ تازه تو.... خانوووم نه فرار؟_

 م؟یکرد عصر که ییکارا همون از: شد باز ششین

 وروجک؟ یشد طونیش: خنده ریز زدم
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 بهونه قلبنا. بشم دار بچه زود من میکرد یعروس یوقت کنم فک. دارم دوس: دیخند

 !یندار یا بهونه چیه گهید االن. بچم که یاوردیم

 خوبه؟. کنمیم حاملت اول شب همون من یبش عروسم بزار تو_

 !یزود نیا به نه حاال رساااا؟: دیکش یبلند غیج

 بابام خونه رمیم رسوندم رو تو که االن من. یریبگ پس حرفتو یتونینم گهید: دمیخند

 برام کارشو محل ادرس امشب. عموت شیپ رمیم فردام و زنمیم حرف باهاشون. نایا

 حوصله من! یعروس و عقد راست هی یخواستگار بعده باشما؟ گفته یملود. بفرست

 !ندارم ینامزد

 .منم: زد یچشمک طنتیش با

 .برم تو قربون من_

 ؟یچ کردن مخالفت بابات مامان اگه رسا؟_

. دارن رو تا دو ما یعروس دنید یارزو اونا.... عمرااااا من؟ یبابا مامان: دمیخند

 در که کنن مخالفت دیشا تو خانواده ا؟یریبگ استرس یه کار اول نیهم ینخوا یملود

 .دمیم قول بهت! کنمیم حل ویچ همه من. یباش نگران دینبا اصال تو صورتم اون

 تنهام بده قول! باش شهیهم. دارم رو تو که خوبه چقد: بازوم رو گذاشت اروم سرشو

 .ینذار

 !دمیم قول: دمیبوس موهاشو اروم

 ارامش ته.... کردم یپل رو بهرام رضا از" مو به مو" اهنگ و کردم و روشن رو ستمیس

 ....اهنگ نیا بود

 

 من جان به تو عشق دهیرس قسم قسم تو زلف به قدم قدم مو به مو

 

 من جهان است زندان قفس نیا از ام دهیبر نفس نفس تو ادی به

 

 شد من انیپا غمت یرفت شد من تاوان چرا عشقت

 

 شد من مانیا تو چشمان کردم توبه یگناه هر از
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 صبورم من یدور تو چه هر پندارمتیم هیسا چون تورا دانمتیم خود جان چون تورا

 

 من تو از قبل غرورم از گذشتم که من یکنینم صدا دم کی مرا یکنینم جدا غم از مرا

 نبودم عاشق

 

 

 یب من تو ادی به یکن زارمیب عشق از قرارمان نیا یکن گرفتارم مرا نگاه هر با یآمد تو

 قرارم

 

 انتظارم چشم هنوز یوا یا

 

 صبورم من یدور تو چه هر پندارمتیم هیسا چون تورا دانمتیم خود جان چون تورا

 

 من تو از قبل غرورم از گذشتم که من یکنینم صدا دم کی مرا یکنینم جدا غم از مرا

 نبودم عاشق

 

 ازش تونمینم گهید.... افتادم راه منم تو رفت یوقت و میکرد یخداحافظ هم از یسخت به

 .بکنم یکار هی زودتر چه هر دیبا و باشم دور

 .یملود یعمو شیپ برم بعد بزنم حرف باهاشون اول دیبا. نایا بابا برج رفتم راست هی

 از بود پر نجایا. شدم ساختمون یالب وارد و کرد باز درو زده ذوق دنمید با مامان

 !یملود و من خاطرات

 احوال و سالم بعده و بود منتظرم در یجلو مامان.... باال رفتم و شدم اسانسور سوار

 یگرم سالم. بودن نشسته سالن تو بابا شیپ و بودن اونجا سجادم و رها. تو میرفت یپرس

 ....نشستم و کردم همشون به

 .ارمیم شام برات االن: اشپزخونه تو رفت مامان

 !جان مامان خوردم شام_



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 357 

 .میکرد جمع زویم تازه میبود خونه که ما بود؟ خوردن شام وقت چه وا؟_

 .میبخور شام زود میشد مجبور گهید خونه رفتیم زود دیبا. بودم یملود با: دمیخند

  ؟یگیم یجد: نشست کنارم و اومد عجله با مامان.... شد زیت همشون نگاه

 ه؟یچ دروغم. بابا اره_

 راهه؟ تو یخوب یخبرا داستیپ که نجوریا: گفت و زیم رو گذاشت نکشویع بابا

 بره خوادیم خب تر؟ واضح نیا از: گفت زده ذوق رها که بودم نگفته یزیچ هنوز

 !گهید یخواستگار

 !گفت رها که نیهم اره: دمیخند

 یکرد فک: دمشیبوس محبت با و کردم بغلش! بغلم دیپر هم رها و دیکش یبلند کل مامان

 ؟یکن ازدواج یبلد خودت فقط

 !یبش خوشبخت شاهللیا. یداداش باشه مبارکت: دمیبوس زده ذوق

 از. گفتن کیتبر بهم یکل و کردن بغلم هم مامان و بابا و سجاد نوبت به رها بعده

 ....اتفاقن نیا منتظر وقته یلیخ دونستمیم. بودم شاد شونیخوشحال

 .بگو راستشو پرسمیم سوال هی: گفت بهم رو بابا

 خدمتم؟ در_

 ن؟ینداشت رابطه باهم سال سه نیا_

 از و باشم مراقبش خواستمیم فقط! دور از یعنی. مشیدیم روز هر یول. نه که رابطه_

 . شدیم تنگ براش یلیخ دلم هم یطرف

  ؟ینداشت یا رابطه چیه مدت نیا تو یبگ یخوایم یعنی_

 ! وجه چیه به_

 . پسرم باشه مبارکت: نشست لباش رو لبخند

 ن؟یدیپرس نارویا چرا_

 ؟یخواستگار میبر دیبا یک حاال. شدم که بشم مطمئن زایچ یسر هی از خواستمیم_

 جالب ادیز که میداشت هم با برخورد هی شیپ سال چند. بزنم حرف عموش با دیبا اول_

 مثبت جواب راست ای که یخواستگار میبر بعد کنم درست رو ییزایچ هی دیبا اول. نبود

 !رمیبگ
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 راد یاقا که ینقل و حمل شرکت ادرس. رونیب زدم مطب از که بود 12 ساعت سرظهر

 . ششیپ برم دارم ازاد وقت تا دیبا و بودم گرفته یملود از رو کردیم کار

 هم یا چاره اما بشم مزاحمش خوامیم ظهر سر وقت همه نیا بعده که بودم معذب یکم

 ....نداشتم

 سوار. کیش و رنگ یکرم ینما با طبقه 12_10 ساختمون هی. شدم ادهیپ و کردم پارک

 کتم به یدست و کردم نگاه اسانسور ی نهیا به. دادم فشار رو 6 ی دکمه و شدم اسانسور

 شتریب سنمو یکم که بود تنم یکاربون یاب کروات با یا سورمه شلوار کت.... دمیکش

 . دادیم نشون

 سمت رفتم راست هی.... تو رفتم و زدم در نقل و حمل شرکت یتابلو دنید با و شدم ادهیپ

 !دارم کار راد یاقا با خانم سالم: یمنش

 !دینیبب رو شونیا دیبتون نکنم فکر. ناهارشونه و استراحت میتا االن. سالم_

 .دادن اجازه دیشا نجامیا من دیبگ بهشون لطفا. خانوم واجبه کارم_

 ؟یاقا_

 !زادشون برادر خواستگار دیبگ. هستم ازادمهر_

 کار شما با و  اومدن ییاقا سییر: برداشت رو یگوش و کرد بهم یمتعجب نگاه دختره

 .واجبه کارشون گنیم. دارن

....._ 

 ازادمهر یاقا رو خودشون. ننیبب رو شما دارن اصرار گفتم یول. گفتم بهشون منم_

 !برادرزادتون خواستگار کردن، یمعرف

....._ 

 .چشم بله_

 !راست سمت یاول در! اقا دییبفرما: گفت من به رو گذاشت رو یگوش

 و زدم در. کردیم ییخودنما باالش عامل ریمد یتابلو که یدر سمت رفتم و کردم تشکر

 بلند ورودم محض به و بود نشسته زشیم پشت یکیش یرسم پیت با راد یاقا.... تو رفتم

 .نیاومد خوش. ازادمهر یاقا سالم: شد

 !نیرفتیپذ حضور به رو بنده که ممنون. راد جناب سالم: دادم دست باهاشون و رفتم جلو

 !دینیبش دییبفرما. کنمیم خواهش_

 !کنندست جیگ یکم. دمتید نجایا که کردم تعجب واقعا: نشست خودشم و نشستم مقابلش
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 .نیبود کرده فراموش منو سال همه نیا بعده البد. شماست با حق_

 یملود که شب اون از بعد. نمتیبب گهید کردمینم فکر یول! نه که فراموش: دیخند

 ازدواجتون واسه و یایب داشتم انتظار بعد مدت هی تا یاومد کوتاه هم تو و شد التیخیب

 نکهیا هم امانه در برادرزادم که شدم خوشحال هم نشد ازت یخبر یوقت یول یکن اصرار

 !زد جا زود نقدیا که بود یعاشق عجب گفتم خودم با

 .برسه مناسبش زمان تا کردم صبر فقط من. راد یاقا نزدم جا من_

 ه؟یمناسب زمان االن و_

 م؟یبزن حرف هم با دیدار وقت! قطعا_

 !ینخورد یزیچ مطمئنن هم تو. بدم سفارش ناهار خوامیم یبد یاجاز اگه یول. اره_

 .شمینم شما مزاحم_

 .دیدار اریاخت_

 با میتونیم حاال: گفت و شیصندل به داد هیتک. داد سفارش ناهار و برداشت و رو یگوش

 .میبزن حرف راحت الیخ

 

 دیبزار یول! گفته بهتون یچ من مورد در خانم فرنوش دونمینم.... راد یاقا راستش_

 مثل و نداشتم یخوب هیزندگ یملود دنید از قبل تا من. بگم براتون کامل ویچ همه خودم

 گذشتمو من. دمیدیم دخترا با رابطه و دراوردن پول تو رو یزندگ لذت انمیاطراف اکثر

. بود یملود دنید از قبل به مربوط مسائل نیا تمام یول. شرمندم بابتش و کنمینم انکار

 یدختر هر رو دست تمیموقع واسه من. باشمش داشته دیبا کردم حس دمشید یوقت

 چند. داره فرق هیبق با که دمیفهم یملود با اول برخورد همون از اما گفتینم نه ذاشتمیم

 تو بود بار نیاول. شدینم اما. کنم فراموشش کردم یسع و شدم ریدرگ احساسم با یوقت

 و زدم ایدر به دل باالخره. بدم دستش از خواستمینم و ومدیم خوشم دختر هی از که میزندگ

 یقو اونقد بهش احساسم. بدم ریتغ مویزندگ ریمس دیبا که گذاشت شرط میملود. گفتم بهش

 و میبود هم با یماه چند. بودن مالک برام روز هی که ییزایچ تمام رو گذاشتم پا که بود

 سن واسه. خواستمیم که بود یهمون یملود. شدمیم تر مطمئن انتخابم از روز به روز من

 خب یول. کنم مطرح رو ازدواج ی مسئله بعد بشه تر بزرگ تا کردمیم صبر کمش

 یزیچ من نکهیا از قبل. بشه یرسم یچ همه و یخواستگار انیب داشتند اصرار خانوادم

 .میکن کات کرد مجبور مارو و کرد مخالفت یلجباز سر از خانم فرنوش بگم

 !کنه خراب دخترشو یزندگ بخواد لیدل یب فرنوش نکنم فکر ؟یلجباز فقط_
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 گذاشتم شرط منم و میکرد کات ما که خالصه. ندارم اطالع مسائل ی هیبق از گهید من_

 هیقض که بود شده تموم یچ همه بود یماه هی. ادین یملود یبرا یخواستگار چیه

 . مسائل اون باال و اومد شهاب یخواستگار

. دمشیدیم رفتمیم شهیهم من یول. میکرد رابطه قطع کامل یملود و من شب اون از بعد

 که کنم ثابت یملود و خودم به خواستمیم فقط من و گذشت اشیسخت تمام با سال سه

 تو بلکه مینکرد نیگزیجا رو یکس تنها نه دومون هر سالها نیا تو. هیواقع عشقمون

 .میبود وفادار بهم کامال مونییتنها

 تکرارشون وقت چیه گهید دمید رو یملود یوقت از یول شرمندم واقعا گذشتم بابت من

 سر امتحان از هردومون یملود و من. گذشته زمان یکاف قدر به کنم فکر االنم. نکردم

 ! میاومد رونیب بلند

 .بچست هنوز یملود یول_

 هر ای رهیبپذ یتیمسول ستین قرار اون. راد یاقا کنم خوشبختش دمیم قول بهتون من_

 .نیهم بشه خونم عروس اون خوامیم فقط من! یا گهید زیچ

 خروجش محض به. دیچ زیم رو ها غذا و تو اومد یمنش که شدم ساکت در یصدا با

 !دیکن لیم ناهار دییبفرما: اومد جلو راد یاقا

 . ممنونم_

 و کردم حس صداقتتو! جان پسر دمیشن حرفاتو تمام من: گفت که میکرد شروع همزمان

 .ندارم یمشکل چیه ازدواجتون با من بگم دیبا

 د؟یگیم یجد: کردم نگاهش شوکه

 با خودم من! بشه خوشبخت تو جز کس چیه با یملود کنمینم هم فکر! نه که چرا. اره_

 !بزارن قرار و بزنن زنگ یبگ خانوادت به یتونیم. زنمیم حرف فرنوش

 

 گهید و داشتم ریتاخ. اتاقم سمت رفتم مارایب از یکوتاه یخواه عذر با و شدم مطب وارد

 !شده حل یچ همه که بدم خبر یملود به نبود فرصت

 ....بشه ریغافلگ اومد که عصر بزار

 همراه ینوجون دختر که مارمیب. نبودم زمان گذر متوجه اصال و بودم مشغول یحساب

.... تو ومدین یکس و گذشت یا لحظه چند .بست و در و شد خارج اتاقم از بود مادرش

  دکتر؟ یاقا بله: گرفتم رو یمنش و برداشتم رو یگوش

 .تو بفرست رو یبعد ضیمر_
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 .میبپذر رو یمشخص تعداد هی روز هر نیگفت خودتون. دکتر یاقا بود شیاخر_

 !یاوک_

 بود داده قول کجاست؟ دختره نیا پس. بود 7. کردم نگاه ساعت به و گذاشتم رو یگوش

 گهید من یجمال خانم: رونیب زدم نیماش چییسو و میگوش برداشتن با و دمیپوش کتمو. ادیب

 !خونه دیبر و دیکن قفل مطبو در شد تموم کارتون شمام. رمیم

 .دکتر یاقا چشم_

 ام؟یب تا یبمون ینبود قرار مگه بود؟ بد ما قدم_

 نگاهم داشت و بود ستادهیا یورود در چوب چهار تو یملود.... صدا سمت برگشتم

: گرفت صورتمو یپهن لبخند. بود شده خوشگل چه یرسم لباس با یوجب مین. کردیم

 .دنبالت دانشگاه امیب که بزنم زنگ بهت خواستمیم

 !رسوندم خودمو بود جور هر.... اقااااااا ستین الزم_

 یشد پیخوشت چه: گرفت جا بغلم تو طنتیش با که کردم باز براش دستامو اریاخت یب

 .ارمیدرم چشاشو که کنه زیت دندون برات ماراتیب نیا از یکی وقت هی نکنه رسا؟

 !شرمنده د؟یینجایا شما ا: شد جدا ازم زده خجالت یملود یمنش ی خنده یصدا با

 نیا باالخره. زمیعز شرمنده دشمنت: کرد یروبوس یملود با و جلو اومد یجمال خانم

 !نمیبب کینزد از رو تو که شد بمینس افتخار

 .زمیعز کارمه زیم رو عکست: گفتم که کرد نگاهش تعجب با یملود

 .خانم خوشحالم دنتونید از منم! اها: دیخند

 !شهیم رتید ؟یملود میبر_

 یتونیم چند تا: گفتم میشد که اسانسور سوار. رونیب میزد مطب از و میکرد یخدافظ

 ؟یبمون

 .دارم وقت یساعت هی_

 م؟یبخور شام میبر_

 شده سرخ ینیزم بیس برام دیبا راه تو یول. نباشه یا عجله که میبر. رسا شهیم رمید_

 !یبخر

 !دارم برات خوب یخبرا که میبر. چشممممم_
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 :::::::::::::::::یملود

 ؟؟یخبر چه: کردم نگاهش تعجب با

 !کوچولو ایب دنبالم: کرد نگاهم طنتیش با و شد ادهیپ اسانسور از

 رسا؟ یبزن حرف یخواینم: دمیپرس دوباره. میکرد حرکت و میشد نیماش سوار

 !سسسیه_

 مامان سالم: زدن حرف به کرد شروع هیثان چند بعده. گرفت شماره و برداشت شویگوش

 .جان

....._ 

 ن؟یچطور شما. خوبم من. ممنون_

....._ 

 زحمت هی االنم. ادهیز کار بخاطر شمیم گور و گم وقتا یبعض اگرم ه؟یچ حرفا نیا_

 !دارم براتون کیکوچ

....._ 

 رو یخواستگار قرار و دیبزن زنگ فرستمیم براتون شماره هی االن من! خب یلیخ: دیخند

 !دیبزار

 من مگه. گهید یملود: شد شتریب خندش که کردمیم نگاهش داشتم باز دهن با

 رم؟یم هم یا گهید کس یخواستگار

 .کرد نگاه جلو به و دوباره و انداخت بهم خاص نگاه هی و گفت نویا

! گفت مامانش به ایچ دمینفهم کرد قطع تا گهید که بودم شده الیخ و فکر غرق نقدیا

 یشد شوکه چطور نیبب: نشست لبش رو لبخند.... کردم نگاهش گرفت که دستمو

 !کوچولو

 همش؟ بود یجد: کردم باز لب

 یمشکل چیه. گرفتم اجازه ازش. عموت شیپ بودم رفته ظهر من. برم قربونت معلومه_

 !نداشت

 !شهینم باورم. من یخدا_

. یمن مال تو بعد به نیا از. زمیعز شهیم تموم داره ایسخت تمام: دیبوس اروم دستمو

 !شهیم هم یقانون. بود که یشرع
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 !شعینم بهتر نیا از! هیعال. رسا هیعال: بغلش دمیپر و دمیکش غیج توانم تمام با

 !یاله برم قربونت: کرد بغلم و دیخند

. زمیعز باشه مبارکت: کرد بغلم و اومد یخوشحال با بزرگ مامان خونه دمیرس یوقت

 !یبش خوشبخت شاهللیا

 مگه؟ شدهیچ: دمیپرس تعجب با. منبود مطمئن اما زده زنگ رسا مامان دونستمیم

 ؟یندار خبر یبگ یخوایم ؟یوجب مین یزاریم کاله منو سر_

 شه؟یم یچ مامان یول. کردن اقدام زود چه: دمیخند

 .بزنه حرف باهاش ادیم امشب .زد زنگ هم عموت اتفاقا_

 ان؟یم امشب نامیا رسا: کردم نگاهش شوکه

 .میگذاشت قرار فرداشب برا. تو یهول چقد. جون دختر نه_

 !هنوز نکردم یکار چیه من! ششششیاخ_

 از هم عموت و مامان االن که نیبچ زویم ایب و کن عوض لباس برو: کرد نگاهم خنده با

 !رسنیم راه

 .چشممممم: ها پله سمت رفتم

 

 که بودم زیم دنیچ مشغول. بزرگ مامان کمک نییپا رفتم و کردم عوض لباس عجله با

 !مهینس. اوهههه! خورد زنگ میگوش

 ! کوچولو عروس سالم_

  ؟یریبگ من از خبر هی روز دو نیا تو ینکرد. معرفت یب سالم_

 .نشم مزاحم گفتم. یبود حالت و عشق مشغول که تو چرا؟ خبر_

 .ایح یب. یملود یشعوریب یلیخ: شد بلند غشیج

 تشکر فربد از دیبا ها؟ گذاشته ریتاث روت شدن مزدوج. تو یشد ایح با چه جونم: دمیخند

 .کنم

 ؟ییکجا حاال: گفتم که خنده ریز زد

 .فربد مطب و خودم یکالسا بخاطر. میمونینم ادیز! شیک میاومد_

 ؟یهست یراض خوبه؟ یچ همه: گفتم اروم
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 .العادست فوق فربد. کردمیم فکرشو که هیزیچ اون از بهتر_

 !یلیخ. مینس برات خوشحالم یلیخ_

 .زدم زنگ بهت یچ برا رفتم ادمی یگفت یور یدر نقدیا. من برم قربونت_

 .نمیبب بنال. یندار محبت اقتیل که گمشو_

 ؟یشیم عروس یدار دمیشن کصافت_

 ؟یییچ_

 داره رسا فرداشب بشنوم فربد از دیبا ؟یبد من به رو یمهم نیا به خبر یخواستینم_

 ت؟یخواستگار ادیم

 .جمیگ کال. دمیفهم ستین ساعت ربع خودم بخدا. مینس یوا_

 یب و اروم یزندگ هی حقتون تا دو شما. خوشحالم براتون چقد یبدون اگه. جونم یا_

 !دردسره

 .دارم استرس یلیخ. بره شیپ خوب یچ همه کن دعا. مینس ممنون_

 !باش مطمئن. کنهیم حل ویچ همه خودش رسا. نباش یچیه نگران_

 .کنه خدا_

 !میشد ریخ سبب فربد منو بازم. خوشگل وزق شمینم مزاحمت گهید_

  ها؟ نهیهم ریخ سبب شود عدو: دمیخند

 .کصافت گمشو_

 .کم شرت: دمیخند

 !یبا_

 .یبا_

 دنید با که فونیا سمت دمیدو. اومد در صدا به خونه زنگ که کردم قطع ویگوش خندا با

 امارت طرف ومدیم داشت. اطیح تو دمیپر خودمم و کردم باز درو محسن عمو ی چهره

 .جون عمو: بغلش تو انداختم خودمو و سمتش دمیدو که

 .بود شده تنگ برات دلم چقد. دلم زیعز: کرد بغلم عشق با

 سر رید به رید که بس از: گرفتم ازش رو بود دستش که ینیریش جعبه و شدم جدا ازش

 .دیزنیم
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 !نمیبب رو تو امشب من شد باعث که رسا به بازم. زمیعز دردسر تا هزار و هیزندگ_

 باشه مبارکت: گردنم دور انداخت دستشو که نییپا انداختم سرمو زده خجالت

 .داره اقتتویل رسا. شهیم راحت ازت المیخ داره گهید! زدردونهیعز

 مامان؟ یول_

 !گهید بزنم حرف باهاش که نجامیا امشب من_

 !دهید تدارک یکل بزرگ مامان که تو میبر. من بشم فداتون_

 

 میبود شام مشغول سکوت تو یهمگ. بود دهیرس موقع به که مامانم و میبود شام زیم سر

 نجام؟یا چرا یبپرس یخواینم: گفت مامان به رو یا سرفه تک با عمو که

 بپرسم؟ یسوال نیهمچ دیبا چرا. یدخترم یعمو تو_

 منه؟ با یینها میتصم و منم یملود یقانون میق که یکنیم درک پس_

 افتاده؟ یاتفاق: گفت و دیکش دست خوردن غذا از مامان

 .انیب ییاشنا یبرا دادم اجازه منم و اومده خواستگار یملود یبرا_

 و شکست سکوتو باالخره. کردمیم حس مامانو نگاه ینیسنگ اما نییپا انداختم سرمو

 رسا؟: گفت

 یچ مینیبب انیب بزار. کنار بزار مخالفتو هم تو. داره رو یملود اقتیل کنمیم حس. اره_

 ! شهیم

 نکهیا احتمال .کنم ازدواج همکارام از یکی با یزود به خوامیم منم چون. ستین یمشکل_

 نداره؟ یمشکل که یکس. ادهیز هم خارج برم

 راست. بود کرده شروع تازه بزرگ مامان یول دیرس غذاش ادامه به یخال نه هی با عمو

 یول! شهیم تنها یلیخ اون بره رانیا از هم مامان و کنم ازدواج من اگه. طفلک گفتیم

 ....ستمین معرفت یب مامان مثل من

 دلم چقد. بدم هم رسا به خوبو خبر نیا باال رفتم و خوردم یهولک هول رو شامم هیبق

 .بود شده تنگ براش

 رو لخت ی تنه باال با. نمشیبب بتونم که رمیبگ کال ویدیو زدن زنگ یجا به دادم حیترج

 نیا که فکر نیا با.... براش رفت ضعف دلم. بود پاهاش رو تابش لب و داده لم تخت

 از شد پر وجودم کنارشم خونه اون تو منم گهید وقت چند از و منه مال جذاب مرد

 ....خوب احساس
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 ::::::::::::::::::::رسا

 خوبم؟: کردم نگاه مامان به و کردم مرتب کتمو ی قهی

 !جون پسر بزن زنگو. هزارم بار یبرا. یعال: دیخند

 حاال .بود یفرار ازدواج از چقد ادتهی فرنوش: گفت بابا که دادم فشار زنگ رو دستمو

 !داره یذوق چه نیبب

 مامان عمارت جلو میدیرس تا و بود یبزرگ یلیخ باغ.... تو میرفت و شد باز در که دمیخند

 و دمشیند اصال امروز. داشتم استرس یملود دنید یبرا. گذاشتن سرم به سر یکل بابا و

 به خدا فقط. داره امشب برا برنامه یکل دونستمیم. بودم نزده حرف باهاش هم ظهر از

 ....برسه دادم

 نگاهش. اومد سرشون پشت هم ماهیپر و استقبالمون به اومدن راد یاقا و بزرگش مامان

 نداشته یملود و من به یکار خواستمیم فقط. نداشت یفرق برامم و نبود شیپ سال سه مثل

 .نیهم باشه

 ثابت یملود رو نگاهم که تو رفتم بابا مامان سر پشت ییگو خوشامد و سالم از بعد

 و کرد بغلش مامانم و دیبوس رو شیشونیپ بابا.... زد خشکم در یجلو همون.... موند

 !یشیم خودم عروس یدار باالخره: گفت

 راحت. پسرم تو برو: گفت و گرفت ازم رو ینیریش و گل دسته خنده با بزرگش مامان

 !باش

 ترسهیم.... هیواقع امشب شده باورش هنوز رسا: گفت خنده با ما سمت برگشت مامان

 !باشه توهم

 نیا شدینم باورم واقعا.... بودم کرده بغض من اما.... یملود یحت.... دنیخند همه

. بشم خودم مانع خواستمینم اما شدم یاحساسات حد از ادیز دونستمیم! باشه یواقع لحظات

 . بودم لحظه نیا منتظر عمر تمام گفت شهیم

 ! کنم ارزو رو تو که شدم پسر من: گفتم اروم و چشماش تو زدم زل

 اما دیلرزیم صدام.... دمیکش اغوش به فشویظر تن و رفتم جلو شد، گرد چشاش

 اون. کنم خوشبختت دمیم قول. زمیعز دارم دوست: بدم دست از رو لحظه نیا خواستمینم

 !یدار اقتشویل که یجور

 یحساب دونستمیم و بودن کرده سکوت همه.... شدم جدا ازش یسخت به لحظه چند از بعد

 .شرمندم: راد یاقا سمت برگشتم .گرفتن قرار ریتاث تحت
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 !شمینم مونیپش انتخابت از که شدم مطمئن قبل از شتریب: زد یا مردونه لبخند

 .سالن سمت میرفت بابا مامان همراه و دادم تکون سر براشون نانیاطم با

 

 ::::::::::::::::یملود

 مجلس تو کردمینم فکرشم وقت چیه. بودم رسا حرکات و حرفا شوک تو هنوز

 یلیخ اون اما.... باشه کم رسا ی عالقه شدت نکهیا نه .وفتهیب اتفاق نیا میخواستگار

 . بودن شده شوکه هم باباش مامان یحت. بود دیبع واقعا و مغروره

 از استرسمو تمام یا هیثان چند بغل همون با گفت شهیم بایتقر و بود و یخوب یلیخ حس

 !ارامش از شد پر وجودم و برد نیب

 بعد اشپزخونه تو میبر ایب: سمتم اومد نفر نیاخر بزرگ مامان و سالن تو رفتن همشون

 .ششونیپ میبر

 گال و زیم یرو گذاشت رو ینیریش جعبه.... اشپزخونه سمت میرفت هم با و کردم استقبال

 .بودم کرده اماده قبل از که یخال گلدون تو رو گذاشت هم

 که زنهیم بال بال داره االن دمید من که یدوماد نیا. زمیعز میبر ایب: گفت و سمتم اومد

 .نتتیبب

. نییپا انداختم سرمو و نشستم محسن عمو کنار. سالن تو رفتم همراهش و زدم یلبخند

 یرسم شلوار و کت نیا با چقد که کنم فکر نیا به خواستمینم. کنم نگاه رسا به خواستمینم

 فوق مرد نیا که کنم فکر موضوع نیا به راحت تونستمیم یول. بود شده جذاب و بایز

 ! منه مال کمال و تمام جذاب العاده

 بود زده رسا به حرفاشو قبل از که هم عمو و مطلب اصل سر رفت زود یلیخ رسا پدر

 یمشکل که گفت کوتاه یلیخ هم مامان و کرد اعالم خودشو موافقت حرفا همون طبق

 گهید من اما.... بود جا نیهم فقط یزندگ تو خورد دردم به که ییجا تنها کنم فکر. نداره

 با دونستمیم چون. کنم فراموش ویچ همه و کنم شروع رو دیجد یزندگ هی خواستمیم

 در. بود راحت المیخ بابت نیا از و نداره چشم من یرسا به گهید انیتوسل دکتر وجود

 نداشتم قبول مادر عنوان به اونو وقت چیه من چون.... بود نیهم هم زیچ نیتر مهم واقع

 !نداشت من به یحس اونم دیشا و

. دیبزن رو حرفاتون نیاخر باغ تو نیبر زمیعز: اومدم خودم به محسن عمو یصدا با

 . ادیب شیپ یمشکل بعدا خوامینم

 .چشم_
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 با گفتن با رسا و یخروج در سمت رفتم ازش جلوتر. شد بلند هم رسا و شدم بلند

 داشت اهسته یقدما با رسا.... نبود دلم تو دل. شد خارج عمارت از سرم پشت اجازتون

 یمعطل یب. کردم حلقه دورش دستامو و سمتش برگشتم طاقت یب که ومدیم سرم پشت

  موندم؟ حرفم سر یدید شد؟ تموم یچ همه گفتم یدید: کرد بو موهامو و کرد بغلم

 .بودم لحظه نیا منتظر شهیهم: چسپوندم نشیس به سرمو ناز با

 یچ همه که ییجا اون. یبگ یعروس شب دیبا رو جمله نیا. کوچولو نه: دیخند گلو تو

 !خودم ی خونه برمتیم شهیهم یبرا دارم و شده تموم

 زوده یگیم تو یرفت ها؟؟ رو ایباز مسخره نیا و ینامزد خوامینم: کردم نگاهش اخم با

 .میریبگ یعروس میخوایم زود

 .چشمممم: دیخند

 

 با. کرد راحت رو همه الیخ مرتبه یچ همه گفتن با رسا و تو میبرگشت زود یلیخ

 ذوق یحساب. نمیبش رسا کنار خواست ازم جون فرنوش و گفتن کیتبر بهمون یخوشحال

 . نشستم کنارش و شد بلند جام از خانمانه و اروم یلیخ یول کردم

 کننیم نگاهمون دارن همه دونستمیم. شدم سرخ کردم حس که گرفت دستمو اروم رسا

 . شده طاقت کم یلیخ بود معلوم رسا اخه. کردن عادت گهید البد یول

 برات و برم رسا با خواستم امروز من زمیعز: گفت و کرد نگاهم لبخند با جون فرنوش

 که ییها حلقه از ازدواج یحت و ینامزد یبرا میخوایم دوتاتون گفت رسا که بخرم حلقه

 .نیکن استفاده نیدیخر شیپ سال چند

 .میکرد عادت ها حلقه نیا به گهید ما! طوره نیهم بله. جون فرنوش ممنون_

 نیا چهارساله یملود و من. دارن ساده ی حلقه هی از باالتر یحکم البته و: داد ادامه رسا

 .عشقمونن نشونه و میداشت نگه دستمون رو رو ها حلقه

 و نیباش هم یدایش و عاشق شهیهم که خوامیم خدا از: کرد نگاهمون عشق با رسا پدر

 .باشه پناهتون و پشت خدا

: گفتن و دراوردن فشونیک از یکیکوچ ی جعبه جون فرنوش که میکرد تشکر ازشون

 خدا از شهیهم! باشه یطوالن تونیخوشبخت عمر دوارمیام. زمیعز هیقابل نا ی هیهد

 خدا از یزیچ گهید بعد به امشب از. باشه شاد دل ته از رسا و یبش عروسم تو خواستمیم

 .خوامینم
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 فوق. بست دستم به رو ییبایز زمرد دستبند و سمتم اومد خودش. نشست گلوم تو بغض

 .بود العاده

 فرنوش ممنونم یلیخ. شدم عروستون که خوشحالم منم: گفتم اروم و کردم بغلش. شدم بلند

 !جون

 هیگر یزیعز شب نیهمچ تو: کرد پاک رو خورد سر گونم رو یاشک قطره و دمیبوس

 . زمیعز نداره شگون

 رونیب برن ها بچه نیبد اجازه اگه: گفت محسن عمو به رو. نشست و رفت که زدم لبخند

 .میدیم انجام رو صحبتا هیبق هم بزرگترا ما. کنن خلوت هم با

 . ستین یمشکل چیه: گفت و انداخت رسا و من به ینگاه عمو

 تا و باشه یکی یعروس و عقد خیتار شهیم اگه: گفت عمو و پدرش به رو و شد بلند رسا

 . باشه کینزد ممکنه که هم ییجا

 دلت مراد به گهید! راحت التیخ. جون پسر برو: گفت باباش که بود گرفته خندشون همه

 !یدیرس

 . کنم مشخص خودم دارم دوس هم رو هیمهر: گفت و زد یا مردونه لبخند رسا

 خودت و ینیبش یخوایم پسرم: گفت بزرگ مامان که خنده ریز زدن همشون دوباره

 ؟یکن اداره مجلسو

 .مهمه یلیخ برام موضوع دوتا نیا فقط. کنمینم یجسارت نیهمچ: دیخند رسا

 !باش راحت. بگو: کردم نگاهش عمو

 قلب ی اضافه به باشه یالدیم به تولدش خیتار ی اندازه به سکه یملود هیمهر خوامیم_

 .من

 

 اما نداشتم رو ازش ییجدا قصد وقت چیه من شده؟ وونهید. میکرد نگاهش شوکه همه

  ؟یگیم یچ رسا: اومدم حرف به نفر نیاول.... اخه

 . بشه یرسم موضوع نیا خوامیم. یملود کنه جدا مارو تونهیم مرگ فقط: کرد نگاهم

 .... بگم چطور.... اخه یول_

 رو میزندگ کل. پردازم ایرو یلیخ نه گرفتم میتصم یاحساس نه من: گفت جمع به رو

 دو و شب هی میتصم گفتم که هم ینیا .یملود هیقض جز رفت جلو منطق و عقل حساب

 .دینکن یمخالفت و دیکن درکم لطفا .گرفتم مویتصم نیا وقته یلیخ. ستین شبم
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 به عالقم دیدونیم خوب یلیخ. شما مخصوصا: گفت و مادرش و پدر سمت برگشت

 احترام ممیتصم به باشم داشته ارامش کنارش خوامیم اگه پس. ستین یعاد یملود

 .دیبزار

 با و کرد یکوتاه یعذرخواه رسا. ومدینم در صدا کس چیه از.... گذشت یا هیثان چند

 .رونیب میزد سالن از دستم گرفتن

 سرت؟؟ به زده تو رسا: شد باز فکرم بالخره تا میزد قدم ازاد یهوا تو یکم

 

 ::::::::::::::::رسا

 با تو از ییجدا یدونیم که تو.... کوچولو.... سسسسیه: لباش رو گذاشتم اشارمو انگشت

 به حقو نیا .ندم دست از تو اما باشم مرده دمیم حیترج من. نداره یفرق من یبرا مرگ

 فقط میتصم نیا و دارم یحال چه من که یکن درک دیبا همه از شتریب تو! زمیعز بده من

 !ادمهیز ی عالقه خاطر به

 شام یبرا که میزد قدم باغ تو یساعت مین.... نداد ادامه بحثو گهید و شد اروم چشماش

 . زدن صدامون

 گهید ی هفته دو یعروس و عقد مراسم شد قرار: گفت بابا که مینشست زیم پشت هم کنار

 قرار ما نیدار دوس رو اونجا نیبود گفته خودتون چون. بشه برگذار خودمون باغ تو

 !تره دردسر یب و تر راحت تاالر گمیم هنوزم وگرنه. میگذاشت

 ی قهیسل به میتونیم ما. بهتره باغ همون. جون پدر نه: گفت من از زودتر یملود

 .میکن نشیزاید خودمون

 .خودتونه لیم. دخترم باشه_

 .که رهید گه؟ید ی هفته دو چرا_

 جون پسر: گفت یشوخ لحن با راد یاقا که کردن نگاه بهم معنادار یلبخندا با همه

 .ستین اماده جهازش هنوز ما دختر مگه؟ هیالک ها؟ هیعروس

 ی خونه ه؟یچ حرفا نیا: گفتم و گرفتم زیم ریز از دستشو. نییپا انداخت سرشو یملود

 . لهیتکم زشیچ همه من

 زودتر میکن عجله چقدم هر ما. رسمه هی نیا باشه یچ هر: اومد حرف به باالخره ماهیپر

 که دختر دونه هی منم. شهینم که هم هیزیجه یب. کرد اماده ویچ همه شهینم زمان نیا از

 !دارم براش ارزو تا هزار. ندارم شتریب
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 هم رو چشم تا. ستین یادیز زمان که هم هفته دو. پسرم شونهیا با حق: گفت عیسر مامان

 .شده تموم یبزار

 یملود! دیخر و خون شیازما دنبال میبر زود صبح از شد قرار و نکردم یمخالفت گهید

 حاضر.... گرفتمیم مضاعف یانرژ شادش یچشما دنید از منم و کردیم نگاهم زده ذوق

 !میگذرونیم شده که یجور هر هم رو هفته دو نیا.... کنم جا به جا کوه براش بودم

 واسه رو مطب. خودم ی خونه رفتم خودمم و خونه رسوندم رو بابا و مامان اخرشب

 کارو نیا بار هی روز چند هر دیبا هفته دو نیا تو و بودم کرده لیتعط صبح فتیش

 .میبمون عقب برنامه از خواستمینم. کردمیم

 و بود اشنا بودم گرفته نوبت که یشگاهیازما.... یملود دنبال رفتم که بود صبح 6 ساعت

 ساعت تا. شد ییجو صرفه زمان تو یکل و تو فرستادنمون نوبت از خارج یحت دنمید با

 رو جوابش صبح فردا بود قرار. رونیب میزد باالخره و میداد انجام رو شاتیازما همه 9

 .بدن بهمون

 ا؟ینکن دارمیب. رسا خوابمیم من: دیکش دراز یصندل رو شدن سوار محض به یملود

 .میبد انجام دارویخر از قسمت هی و میبخور صبحونه میبر دیبا. من یکوچولو_

 . اااادیم خوابم خو_

 .بخواب میبرس تا_

 یبزرگ یا پاچه کله رو به رو بعد ساعت مین. بست چشماشو و زانوم رو گذاشت سرشو

 .شو داریب. زمیعز میدیرس: ستادمیا بود پاتوقمون که

 پاچه؟ کله: کرد نگاه مغازه در سر به و کرد بلند سرشو الود خواب

 !میکرد کشف رو نجایا ها بچه با شهیم یسال هی .یشیم عاشقش دمیم قول: دمیخند

 !میبر بدو. گشنمه یلیخ: شد ادهیپ و دیخند

 

 ::::::::::::::::::یملود

 نهیا. دیخر میرفت خوشمزه و کامل ی صبحونه هی بعده.... بود متفاوت یچ همه رسا کنار

 . رسا ی قهیسل به خواب لباس و میگرفت شمدون و

 سجادم شوهرش و رها. اونجا میرفت راست هی و کرد دعوتمون ناهار واسه جون فرنوش

 خداروشکر یول باشه اونجا هم اسمنی که دمیترس چقد. گرفتن کیتبر بهمون یکل و بودن

 .نبود ازش یخبر
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 فردا دارویخر یباق شد قرار. مطب رفت خودشم و خونه رسوند منو رسا ناهار بعده

 . میبد انجام عصر

 یه رسا نبود الزم و دیخر رفتمیم مینس با گهید من و ومدنیم فربد و مینس فرداشب

 !کنه لیتعط مطبشو

 

 و میبود داده انجام دارویخر تمام. بود رفته شیپ کارا درصد نود و بود گذشته هفته هی

 زیسوپرا یعروس شب خواستمیم و بودش دهیند رسا هنوز. بودم دهیخر عروسمم لباس

 نگاهش و کنه داشیپ یواشکی کردیم یسع هنوزم و خورد حرص یکل که بماند.... بشه

 ! کنه

 یروتخت و یروبالش داشت خودش زیعز و بودن من جهاز هیته مشغول زیعز و مامان

 !بودم عاشقش. بافتیم رو.... و

 رو گذشته وجدان عذاب دمیشا ای دخترشم، من بود اومده ادشی تازه انگار که هم مامان

 هر اونم و بود داده بهش رو خونش دیکل رسا. میبود یراض ما بود که یچ هر. داشت

.... جون فرنوش کمک به البته! دیچیم رو همه و اونجا بردیم راست هی دیخریم که یچ

 مثال. اونجا میبر دادنینم اجازه بهمون واقع در و بود باباش ی خونه بود هفته هی رسا

 از یکار یول بخوره بهم خونه نیزاید نبودم یراض دلم ته. کنن رمونیغافلگ خواستنیم

 خواب اتاق به وجه چیه به که کرد شونیراض بود طور هر رسا یول. نبود ساخته دستم

 ....بود یکاف برامون نمیهم. نزنن بهم نظمشو از یا ذره و نزنن دست

 ! کردنینم غیدر یکمک چیه از و کردنیم کمک پامون به پا هم خانمش و محسن عمو

 باغشون میبر بعدشم و میباش باهم رو ناهار. رسا مطب برم بود قرار و بود ظهر شنبه دو

 کجا تا مینیبب دیبا و یعروس تا بود مونده روز 4 فقط. شدیم برگذار اونجا یعروس که

 ! رفتن شیپ

 فشار رو 9 عدد و شدم اسانسور سوار. باشه شده تموم کارش دیبا االن تا و بود 1 ساعت

 کردم باز مطبو در. شدم ادهیپ اسانسور ستادنیا با و انداختم خودم به ینگاه نهیا تو. دادم

 ن؟یهست خوب! یجمال خانم سالم: یمنش زیم سمت رفتم. نبود یماریب چیه ....تو رفتم و

. نیاومد خوش. خانم عروس سالم: زد یزوک لبخند و من سمت برگشت مضطرب

 .دینیبش دییبفرما

 .میدار عجله. رسا شیپ رمیم. شمینم مزاحم_

 !جان یملود کن صبر: گفت که اتاقش سمت رفتم

 ....شد بلند اتاق داخل از یا دخترونه غیج یصدا لحظه همون



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 373 

 .زمیعز کن صبر فعال: گفت عیسر یجمال خانم که شدم خشک جام سر

 و بود نشسته زشیم پشت رسا. شدم رو به رو اسمنی با و کردم باز و در بهش توجه یب

 نیزم رو اتاق ی گوشه الود اشک یچشما با هم اسمنی و نییپا بود انداخته سرشو کالفه

 اسمنی یول. بود خسته و شرمنده رسا نگاه.... من سمت برگشتن دوشون هر. بود نشسته

 همه به یزد گند اومدنت با کثافت یتو: دیکش غیج و سمتم اومد. شد بلند دنمید محض به

 ....گمشووووووو. گمشو. خورهیم بهم ازت حالم. هرزع ی دختره متنفرم ازت! یچ

 خواست. کنم یکار تونستمینم منم و شدیم تر کینزد یه.... کردمیم نگاهش داشتم شوکه

: دیکش عربده.... وارید تو دشیکوب و گرفتش پشت از رسا اخر ی لحظه که عقب بده هلم

 بار هی. بردار سرم از دست گفتم. رونیب بکش میزندگ از پاتو گفتم. شو خفه گفتم بهت

 یفهمیم. کنمیم چارتیب یبزن بیاس بهش یخواست ای یکرد نیتوه یملود به گهید

 اسمن؟ی

 

 صداتو: زد داد و رسا ی نهیس رو دیکوب یدست دو اسمنی اما ردمیمیم ترس از داشتم من

 حیترج من به رو جوجه نیا تو. کنمیم بخوام که یکار هر من! یعوض باال نبر من یبرا

 خورمیم قسم یول! قبول باشه .یرسیم ارزوت به یدار سال چهار بعده! قبول باشه. یداد

 جون بغلت تو کنمیم یکار. یبرس دلت ی خواسته به زارمینم.... بزارم دلت رو داغشو

 ....یکس بد با! بده

 داغ گفت؟یم داشت یچ نیا. بودم رهیخ بهش شوکه من. شد خفه زد بهش رسا که یچک با

 بکشه؟ خوادیم منو زاره؟یم رسا دل رو منو

 که گرفتم وارید به دستمو. شد خارج مطب از و انداخت بهت ینفرت از پر نگاه اسمنی

 بودم؟؟ من دایتهد اون تمام مخاطب.... وفتمین

 .نیاریب قند اب عیسر: گفت یجمال خانم به رو و کرد بغلم رسا

  هو؟ی شد چت ؟یخوب: نشست کنارم خودشم. نشستم یصندل رو کرد کمکم

 بکشه؟ منو خوادیم اون: کردم نگاهش

 من مگه ؟یا ساده اخه؟ یکرد باور چرا تو. خورد یگوه هی اون: هم تو رفت اخماش

 بشه؟؟ کم سرت از مو تار هی زارمیم

 خودش هم مطبو در و بره که خواست ازش رسا و اومد قند اب وانیل هی با یجمال خانم

 !بندهیم
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 نیبب.... جونم به دردت: داد خوردم به اروم اروم رو نقد اب و کرد حلقه دورم دستشو

 یکس زارمیم من مگه زدلم؟یعز خودت با یکنیم ینجوریا چرا. دهیپر رنگش چطور

 . بزنه صدمه بهت

 .خورمینم گهید_

. ندارم رو دیجد دردسر هی طاقت گهید من: کردم نگاهش که زیم رو گذاشت رو وانیل

 !ییدعوا و جنگ چیه بدون میکن شروع رو دیجد یزندگ هی. باشم اروم کنارت خوامیم

 !کنه کنترلش داده قول. زدم حرف سجاد با. زمیعز کنمیم حل رو موضوع نیا من_

 هم رو مقنعم و کرد باز اروم رو مانتوم یها دکمه که نشیس رو گذاشتم سرمو

  گه؟؟ید روز 4 یندار طاقت: زدم یجون یب لبخند.... دراورد

 نیاخر بار نیا بزار.... کردم کنترل خودمو زور به روزم دو نیا: دیبوس لبخندمو

 .نکنم طنتیش گهید روز 4 نیا تو دمیم قول. باشه بارمون

 .بود شده تنگ برات دلم منم_

 هر.... دهیرس اب به تازه که یا تشنه مثل.... میبرد هجوم هم یلبا به همزمان دوتامون

 عطشمون برعکس و میشدینم ریس انگار میگرفتیم گاز و میدیمکیم همو یلبا هم چقد

 !شدیم شتریب

 

 :::::::::::::::::رسا

 دراوردم حرکت هی با زشمیشوم.... دمیکش رونیب تنش از مانتوشو و نشوندمش پاهام رو

 کمرش دور دستمو هی که گرفت گاز نامحسوس لبشو! شکمش رو دمیکش دست اروم و

 ....دیچیپ اتاق تو اهش که دمیکش نشیس به نشیسوت ریز از اروم دستمم هی و چرخوندم

 یحساب خونه امیب بخوام تا. بچه کنمیم هوستو یکل نجایا بعد به امروز از: دمیخند گلو تو

 ! شمیم طاقت یب

 .خونه یرسیم که موقع اون برسه دادم به خدا پس: دیخند

 !االن نیهم مثل.... کنمیم چپت ی لقمه هی: دمیبوس گردنشو لذت با

 به کرد شروع که گرفتم دندون به لباشو ....هوا رفت غشیج که دادم فشار محکم نشویس

 نمیس یرو اروم کوچولوشو دست و کرد رهاشون نصفه تا. رهنمیپ یها دکمه کردن باز

 گردنم به راحت تا عقب داد سرمو و زد ییدلربا لبخند... .دمیکش اه اریاخت یب که دیکش

 یکم. بدم فضا بهش تا کردم باز هم از دستامم و رفتم عقب. باشه داشته یرس دست

 . کرد حس یخوب به بدنمو یبرامدگ که کرد جا به جا پاهام رو خودشو
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 که باسنش به زدم چنگ کرد،یم وونمید داشت.... داد تکون خودشو اروم و دیخند زیر

 منو داشت امروز دختر نیا. شد شل دستام و شد بلند اهم. نشست گردنم رو نرمش یلبا

 به هردومون و کردم دورش خودم از که دیمک گردنمو یکم. کردیم خارج کنترل از

  م؟یبد ادامه یجور چه حاال: کرد نگاهم طونیش. میشد راحت لباسامون هیباق شر از زور

 !کوچولو شو خم: دمیچسپ بهش پشت از و زمیم سمت بردمش

 ....عقب از رسا: گفت دهیترس

 .راحت التیخ. یبکش درد امروز خوامینم. شهیم فتح موقع به نجایا. زمیعز نترس_

 تو دومون هر اه و زدم اولو حرکت که زیم رو دیخواب کامل و گرفتم دستم تو هاشو نهیس

 ....دیچیپ اتاق

*********** 

 

. داشت و ارزشش اما بود شده رمونید. رونیب میزد مطب از بالخره که بود سه ساعت

 نیماش تو.... دادمیم انجام رو همشون داشتم حاال و مطبم واسه داشتم یسکس یفانتز چقد

 !گهید میخوردیم ناهار همونجا. لواسون سمت میافتاد راه و مینشست

. هست بهشون حواسش بود گفته رها و بودم نزده سر کارگرا به بود یروز سه دو

 و رهیبگ استرس خود یب باز یملود خواستمینم. بشه تموم کارشون فردا تا دوارمیام

 . باشه کارا انجام نگران

 ....میشد ادهیپ و کردم پارک باغ در جلو

 

 شده یطور همون جا همه. داشت حق.... دیکش یخوشحال از یغیج باغ دنید با یملود

 فرش متر 400_300 طول به یورود در جلو. بود شده بایز واقعا و داشت دوس که بود

 صبح که بودن گذاشته بزرگ ی حلقه هی متر ده هر ی فاصله به و بودن کرده پهن قرمز

 .میشدیم رد رشیز از دیبا ما و کردنیم نشیزاید یعیطب یگال با یعروس روز

 یزیم رو و بودن دهیچ و بود مهمونا یبرا که ییایصندل و زیم قرمز فرش طرف دو

 سمت میرفت هم با و یملود کمر دور انداختم دست. بودن کرده پهن روشون هم قرمز

 یچشما میشدیم تر کینزد یچ هر.... بود قرمز فرش اخر که داماد و عروس گاهیجا

 ....زدیم برق شتریب یملود

 یصورت ی دونفره مبل و بشه نیزاید گل با بود قرار اونم که یا رهیدا بزرگ ی حلقه هی

 یعسل دوتا عوض در و بودن نذاشته زیم خودمون خواست به.... بود جلوش که یرنگ
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 ییگال ست بزرگ یگال دسته با طرفمون دو میعروس روز! بود مبل طرف دو کیکوچ

 ! شدیم پر کنن نصب ها حلقه رو بود قرار که

 یراض: کردم نگاه یملود به. گهید باشه مونده یادیز کار نکنم فکر و بود یعال یچ همه

 زم؟یعز یهست

 زدم ذوق تصورشم. شهیم خوشگل چقد نجایا گال با کن فک. شهینم نیا از بهتر. هیعال_

 .کنهیم

 .میبش زیسوپرا دومون هر خوامیم. نجایا یایب شهینم یعروس شب تا گهید: دمیخند

 .خوبه یلیخ. موافقم_

. بودم یراض ازش و بود براومده کارا ی عهده از خوب. سمتش میبرگشت رها یصدا با

 خونه میبر مینداشت اجازه هنوزم.... دایخر هیبق دنبال میرفت عصر و میخورد ناهار هم با

 .بودم کالفه یلیخ و خودمون

 ده بعده. شدیم عروسم یملود بالخره فردا و گذشت بود یکندن جون هر با اخرم روز چند

. اونجا برم یملود با تونمیم شب اخر تا گفت و بهم داد رو خونه دیکل مامان روز

 امشبم هی: گفت خودش که باشه شمیپ یملود امشب بخوام ازش خواستم. بودم خوشحال

 نیشیم تر قرار یب هم یبرا ینجوریا. باشه خانوادش کنار شب نیاخر بزار. اریب طاقت

 . چسپهیم بهتون شتریب و

 . برسونمش بعد میباش هم شیپ شام میتونستیم. یملود دنبال رفتم و کردم تشکر خنده با

: سوار اومد باالخره قهید ده از بعد.... دنبالش برم تا باشه اماده گفتم و زدم زنگ بهش

 دختر و مینس امشب اخه. امیب زود که کردنیم سفارش بهم داشتن. کردم رید دیببخش

 !بودن نجایهم هم نایا عموم. شمیپ انیب خواستنیم عموم

 !یمجرد شب نیاخر. گرفتن یمهمون منم یبرا ها بچه اتفاقا: کردم حرکت خنده با

 

 .میکن استفاده امشب از دیبا دوتامون پس: بازوم تو دیکوب و دیخند

 برنامه یب شب هی فرداشب از. کن استراحت امشب یتونیم تا.... اره: زدم بهش یچشمک

 .میندار

 ....رساااااا: شد بلند غشیج

 از رو غذا پس میکن یاشپز خونه تو فعال میخواستینم. دادم فشار گاز یرو پامو و دمیخند

 دومون هر اول نگاه همون تو.... تو میرفت و انداختم دیکل. خونه میرفت و میگرفت رونیب

 !یچ همه.... بود کرده ریتغ یچ همه.... زد خشکمون
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 یبزرگ یخور ناهار زیم و بود شده دهیچ سوخته یا قهوه یسلطنت یمبال با یاصل سالن

 یفضا. بود شده پر ستشون ییزایپذ لیوسا با روش. بود یکنار سالن تو مبال ست هم

  .بود شده پر یصورت کرم هیراحت یمبال با هم زیم کنار یخال

 شده عوض کل به نجامیا یحت. رفتم دنبالش منم و اشپزخونه سمت رفت زده ذوق یملود

 و زیم هی. بود شده پر ست و دیجد لیوسا شیبق و بود مونده یاصل لیوسا فقط. بود

 .کردیم ییخودنما اشپزخونه وسط هم نفره دو کیکوچ یصندل

 . بود پر خرخره تا. بود ماتم که کرد باز خچالوی در خنده با یملود

 !شده مد زایچ نیا دنیجد بس از. کننیم پر رو نجایا بودم مطمئن: کرد نگاهم خنده با

 م؟یبخور رو همه نیا میگاو مگه کردن؟ فرض یچ مارو_

 .کنم کارشونیچ دونمیم من. تو نترس: دیخند دل ته از

 .شده یعال یچ همه. نکنه درد دستشون: زدم لبخند اریاخت یب خندش از

 .میبکن هم سیسرو نگاه میبر ایب. جا همه شده خوشگل یلیخ. اهووووم_

 ....اونجارم که نگو ؟یچ_

 .گهید مده نمیا: دیخند

 اتاقمونو مینیبب میبر: گفتم خنده با و بستم درو. میدیخند یملود با سیسرو نیزاید سر چقد

 .باشن نگرفته ازمون

 .بابا نکنم فکر_

 نویهم منم و بهش بودن نزده دست. نشست دوتامون لب رو لبخند که کردم باز درو

 ی قهیسل به و بودن کرده عوض کامل هم رو مهمان اتاق لیوسا عوضش. خواستمیم

 .بودن دهیچ خودشون

 مدل تو یخواینم رسا؟: گفت یملود که میداد لم ونیتلوز جلو و میخورد باهم رو شام

 یمدال یلیخ شونیکوتاه نیهم با بخدا .سادست یلیخ اخه ؟یکن نظر دیتجد موهام

 .دنیم بهشون یخوشگل

 توجهمو موهات هیچتر دمتید که یبار نیاول. دارم دوس یچتر نیهم. زمیعز رینخ_

 .بودم عاشقشون شهیهم و کرد جلب

 !یچتر یموها با عروس: دیخند

 ه؟یشکل چه لباست یبگ یخواینم. برم کوچولو عروس نیا قربون_

 .گهید ینیبیم فرداشب. نچچچچچ: گفت یبدجنس با
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 .یکن وونهید منو یخوایم. زرنگ فنچه_

 !یستین االن نکه_

 

 ! من شیپ.... خونه نیا تو.... ینجایا تو فرداشب از: دمیبوس رو شیشونیپ و شدم خم

 او زارمیم پامو که یا لحظه واسه دارم ذوق چقد یدونینم. توام مال گهید ابد تا: زد لبخند

 .برگردم ستین قرار گهید و خونه نیا

 هم بغل تو سکوت تو.... فشردم نمیس به سرشو و نشوندمش پاهام رو و کردم بلندش

 !میبردیم رو استفاده تینها ناب لحظات نیا از و میموند

 

 ::::::::::::::::::یملود

. میگفت پرت و چرت صبح خوده تا و موندن کنارم عموم دختر مژده و مینس شب تمام

 راحت و کرد اروم شییجادو یصدا با رسا خواب از قبل اما داشتم استرس صب یبرا

 . دمیخواب

 رسا. رونیب زدم خونه از بزرگ مامان قران ریز از شدن رد با و بود ظهر 12 ساعت

 دلش خواستمیم هم. گرفتم اسنپ و نکردم قبول برسونم شگاهیارا تا کرد اصرار یچ هر

 !دنمید با بشه زیسوپرا نکهیا هم بشه تنگ برام

. تو بردم لمویوسا و شدم ادهیپ هیکرا کردن حساب با و داشت نگه شگاهیارا در جلو راننده

 نشون ونشیدکوراس و فضا. بود اومده شیعروس یبرا مینس که بود یشگاهیارا همون

 .هیتخصص و یعال کارشون چقد که دادیم

 شگریارا و بود شگاهیارا صاحب ییموال خانم. تو رفتم ییموال خانم ییگو خوشامو با

 .بود راحت المیخ و بود گرفته عهده به شمویارا خودش. یاصل

 باشه؟ یچتر یخوایم جلوشون: دیکش موهام به یدست و نشوندم مخصوص یصندل رو

 .باشه ساده که شمیارا. دیبد بهش خوشگل مدل هی خودتون رو پشتشون یول. بله_

 .بشه یمخف نیسنگ شیارا ریز فهیح هم خوشگلت صورت نیا. زمیعز دونمیم_

 و کرد شروع کارشو قهید چند بعده. بهش سپردم خودمو و کردم تشکر ازش لبخند با

 !هام ناخن نیزاید به کرد شروع همزمان شاگردشم

 رسا از یخبر. برد خوابم دستش ریز یبار چند و بود و دهیکش طول یساعت دو یکی

 .دنبالم ادیب 4 ساعت بودم گفته بهش یول. نبود
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 سراغ رفتم راست هی و بود خشک پاهام. جام از شدم بلند و شد تموم کارشون باالخره

 لباسمو. دمیدیم نهیا تو خودمو شدم اماده کامال یوقت دیبا و نبود اتاق تو نهیا.... لباسم

 میبخر عروسشو لباس مینس با میرفت که یروز همون. کردم نگاهش لبخند با و دراوردم

 ....بودش نفروخته هنوز خداروشکر. اومد خوشم ازش و دمید نویا

.... نمیبب خودمو که دلم تو دل. کردم پام کفشامو و دمیپوش لباسمو ییموال خانم کمک با

 نقد اب وانیل هی بگم عسل به: کرد نگاهم رتیح با و گرفت فاصله ازم یکم ییموال خانم

 .میباش داشته یامادگ دتید یوقت داماد اقا که کنم اماده

 شدم؟ بد نقدیا: دمیخند

 

 . کنمیم یحسود داماد یاقا به دارم من که یشد بایز اونقد: گرفت ازم یشگونین

 . اومده داماد گفت اومد شاگردش جون عسل که دمیخند دوباره

 چطور.... دمیند خودمو هنوز من.... ایخدا یوا. رونیب رفتن و گرفتن حجاب دوشون هر

 رسا؟ شیپ برم

 یب یحساب داماد یاقا که ایب زمیعز جان؟ یملود: زد صدام ییموال خانم لحظه چند بعده

 .قراره

 و رها و و مینس به رو و من به پشت رسا.... رونیب زدم اتاق از و دمیکش یقیعم نفس

 شدم یشکل چه دونستمینم که خودم.... من به زدن زل رتیح با همه .بود ستادهیا مژده

 هی. کردنیم نگاه ما به داشتن همه.... رسا سمت رفتم. دیباریم نیتحس نگاهشون از یول

 رسا؟: ستادمیا شیقدم

 چشماش.... افتاد بهم که نگاهش.... سمتم برگشت اروم یلیخ و رونیب داد صدا با نفسشو

 . ومدیدرنم ازش ییصدا چیه و خوردیم تکون لباش فقط یول بگه یزیچ باز لب. شد گرد

 نیا شهیهم اهامیرو تو. نداشتم ازش یکم دست خودمم.... بود کرده کپ یواقع یمعنا به

 بهم عاشقونه یحرفا یکل و دنبالم ادیم گل دسته با رسا که کردمیم تصور رو لحظه

 و کت با رسا. میبگ یزیچ میتونستینم جانیه و ذوق زور از دومون هر االن یول میزنیم

 !یلیخ.... بود شده جذاب یلیخ رشینظ یب کلیه اون و یمشک شلوار

 یحرکت هی دیبا. بود کردنم نگاه مشغول و برده ماتش هنوزم رسا.... اومدم خودم به

 ؟؟یپسندیم رسا؟ شدم چطور: دمیچرخ دور هی ناز با. زدمیم

 دورم دستاشو و نشیس به چسپوند سرمو.... کرد بغلم یحرف چیه یب و جلو اومد قدم هی

 .کردم حلقه کمرش دور دستامو منم. کرد محکم
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. نبودم یشکل نیا حاال تا .کنم انیب حسمو یچطور دونمینم: کرد زمزمه گوشم تو اروم

 .ارهیب زبون به احساسشو نتونه ادم که سخته یلیخ

 ! توام مثل منم. رسا فهممیم.... دونمیم_

 راست هی امشب شدیم کاش. لباس نیا تو یشد ها فرشته مثل .یملود یشد بایز یلیخ_

 !نهیبب ینجوریا رو تو یکس کنم تحمل تونمینم.... خونه میبر

 دل اغوشش از خجالت با.... شد بلند هیبق ی خنده یصدا که بزنم حرف کردم باز لب

 .دنیخندیم داشتن جون عسل و ییموال خانم یحت و ها بچه.... کندم

 !خودته مال یملود که بعدش. یداداش کنم تحمل و امشب هی حاال: گفت یمهربون با رها

 .دمیکشیم خجالت قبل از شتریب من و دیخند هم رسا

 

 یول. خونه سمت برو. یبرد تو بگم داشتم دوس و کردیم طنتیش نقدیا رسا هیاتل راه تو

 !کنهیم کارو نیا واقعا رسا دونستمیم چون.... گرفتم خودمو یجلو

 یلیخ و زیتم و تر اما کیکوچ باغ هی که باز یفضا هم داشت داخل نیزاید هم هیاتل

 .بود خوشگل

 ملحق بهمون سجادم و فربد شگاهیارا در دم در از و اومدن همراهمون هم هیاتل تا ها بچه

 . شدن

 یکل و میگرفت عکس هم ها بچه با خفن ژست یکل و نفره دو یعکسا بعده هم هیاتل تو

 . دراوردم یباز مسخره

 خونه عقد مراسم.... عقد واسه میرفتیم باغ برن مهمونا نکهیا از قبل دیبا و بود 6 ساعت

 جا همه که ها بچه و تر بزرگ تا چند جز. بودن کرده اماده ویچ همه قبل از و بود ما

 .نبود یکس گهید بودن باهامون

 نازک براش یچشم پشت ناز با.... کرد باز برام درو رسا و میکرد پارک خونه جلو

 کن کمتر تویدلبر: گفت گوشم تو اروم برسن ها بچه نکهیا از قبل. شدم ادهیپ و کردم

 .اتاقت تو باال ببرمت عقد بعده نکن یکار .جوجه

 شد باز باغ در هم لحظه همون.... دنیرس ها بچه و دیخند که گرفتم بازوش از یشگونین

 فرنوش! اسپند با بزرگ مامان هم سرش پشت و سمتمون اومد قران با رسا مامان اول و

.... ماشاهلل هزار: کرد بغلم و اومد جلو. بود شده من مات رسا به کردن نگاه بدون جون

 .شکر مرتبه هزار. کرده بمینص ییبایز نیا به یعروس که داشته دوسم چقد خدا نیبب
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 با و اومد بزرگ مامان که رسا سمت رفت زده ذوق. دمیبوس رو دستشون و کردم تشکر

 از بالخره تا میشد معطل در جلو یا قهید چند.... گرفت اغوشم به نشیدلنش چهره همون

 کرد بغلم و در جلو اومد هم مامان یحت.... تو میرفت اسپند دود ونیم و میشد رد قران ریز

 !الاقل امیب کنار باهاش یکم تونستمیم اما.... ببخشمش تونستمینم. گفت کیتبر بهمون

 تو سجاد یبابا مامان جمله از رسا یالیفام از گهید یتا چند و خالم و عمو زن و عمو

 .گفتن کیتبر بهمون یکل و بودن سالن

 ما منتظر بود وقت یلیخ عاقد ظاهرا. عقد ی سفره سر میرفت رسا یبابا درخواست به

 ....بود

 

 ::::::::::::::::رسا

 یدستا از نویا و داشت استرس یملود.... خوندیم رو خطبه اخر بار یبرا داشت عاقد

 عروس: گفت عاقد که گرفتم قران ریز دستشو اروم. دمیفهمیم نفساش یصدا و لرزون

 م؟یوکل خانم

 سالم چند یارزو به منو بود وقتش.... گالبشو هم بود اورده گالشو هم خانم عروس

 !برسونه

 اروم و اوردم در و بودم دهیخر یلفظ ریز یبرا که یزمرد گردنبد و بمیج تو کردم دست

 ! یداد دقمون گهید بگو رو بله. تیلفظ ریز از نمیا: گفت اروم مینس.... گردنش انداختم

 لیفام یبزرگترا ی هیبق و پدرم روح از اجازه با: گفت اروم لرزونش یصدا با یملود

 !بله

 . دمیکش یراحت نفس بالخره و شد بلند دست و کل یصدا

 از شدیم خشک داشت گهید دستمون و عقد بعده یها امضا واسه میرفت و دادم رو بله منم

 ....نجایا و نجایا گفتیم و زدیم ورق عاقد بس

 

 هام بچه. باشن اماده مهمونا و ما از استقبال یبرا که باغ بودن رفته همه و بود 7 ساعت

 دونستمیم. میبر بعد میکن استراحت خورده هی گفت و نذاشت یملود که برن خواستن

 یدنینوش وانیل هی.... ساختس کارش ارمیب رشیگ تنها دونستیم چون برن نذاشت یعمد

 زیر زیر و زدنیم حرف داشتن و بود نشسته دخترا شیپ.... بهش شدم رهیخ و برداشتم

 .دنیخندیم
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 واقعا. بشه تموم زودتر کاش کنمیم ارزو دارم االن و بودم امشب منتظر سالها نیا تمام

 کنه ناز کمتر گفتمیم بهش چقد هر. دمیدیم یملود چشم از رو نایا ی همه و شدم طاقت کم

 .کنم یتالف که اخرشبم منتظر فقط منم. دادیم حرصم شتریب

 یبوق بوق چنان ها بچه راه تو.... باغ سمت میافتاد راه یهمگ و گذشت یساعت هی بالخره

 .بود کشون عروس االن انگار که بودن انداخته راه

 نیماش دنید با.... شلوغه یحساب بود مشخص و باغ میدیرس که بود شده کیتار هوا

 باز یملود یبرا درو. کردم پارک و رفتن کنار بودن باغ در جلو که ییاونا عروس

 ونیم و استقبالمون اومدن گهید یچندتا و یملود یعمو زن و مامان. شد ادهیپ و کردم

ل  ....تو میرفت دناشونیکش ک 

 

 ::::::::::::::::یملود

 حالل ریز و قرمز فرش یرو مهمونا مشتاق نگاه ریز و بود حلقه رسا یبازو دور دستم

 زده ذوق. میدیرس مخصوصمون گاهیجا به تا میشد رد بودن شده نیزاید گل با که ییها

 !خواستمیم که بود شده یزیچ همون. کردم نگاهش

 و نشست کنارم خودشم و یصندل یرو نشستم و کردم جمع یکم لباسمو کرد کمکم رسا 

 کنما؟ینم فرار دستت از من: دمیخند زیر. گرفت دستمو

 .بدزدنت ترسمیم_

 کیتبر بهمون و بودن اومده رستانمیدب یدوستا از تا چند.... نگفتم یزیچ و دمیخند

 به سر یحساب و بودن اومده بهنوش و ازین با که بود عرفان و اشاری نوبت بعدشم. گرفتن

 .بودن ثابت یپا گهید که فربدم و مینس. ذاشتنیم سرمون

 م؟یرقصینم ما: گفتم رسا به رو که زدن میج همشون اهنگ شروع با

 . دارم زیسوپرا برات. زمیعز موقعش به: زد یچشکم

 .انتظارمه در یعال زیچ هی بودم مطمئن و داشتم مانیا بهش چون بگه که نکردم اصرار

 

 ایب: گفت گوشم تو اروم رسا و نشستن همه و شد قطع اهنگ دنیرقص که دور دو یکی

 .ننیبب رو رقصمون منتظرن همه. مائه نوبت.... کوچولو

 هم یرو به رو. بودن کرده درست رقص یبرا که یگاهیجا سمت میرفت هم با و شدم بلند

 و داشت یتند تمیر.... شد پخش اهنگ که میستادیا بود هم دست تو دستامون که یحال در
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 کن شروع: دنیرقص به کرد شروع اروم اروم رسا که اهنگه کدوم گشتمیم داشتم ذهنم تو

 !زمیعز

 اروم رسام و خوندن به کرد شروع خواننده و کردم هماهنگ اهنگ تمیر با خودمو

 :کردیم یخون لب باهاش

 

 دارم من ارویدن عشقمه دست تو دستام

 دارم دوست رو تو من آسمون یخدا قد

 

 :"خوند ییبایز لبخند با که کردم نگاهش زده ذوق"

 نمیزم رو عاشق نیتر خوشبخت تو با

 نمیشیم ماه کنار آسمون اوج تو امشب

 

 دوتاست ما ماله ایدن میهم مال تو منو لباس نیا قشنگه چه تنت به نمینازن

 

 من خوب یها لحظه شهیم جاودانه تو با من کوب نقره ماه من به دستاتو بده

 

 لباس نیا قشنگه چه تنت به نمینازن

 دوتاست ما ماله ایدن میهم مال تو منو

 

 من کوب نقره ماه من به دستاتو بده

 من خوب یها لحظه شهیم جاودانه تو با

 

 :"داد ادامه و زد یچشمک طنتیش با"

 کردم یانتخاب چه بشه کور حسودا چشم

 بگردم چشات دور یشد ماه کهیت هی امشب
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 کردمیم فک تو به من خط به خط واژه به واژه

 کردم هیهد تو به قشنگو ی ترانه نیا که

 

 دوتاست ما مال ایدن

 

 دوتاست ما ماله ایدن میهم مال تو منو لباس نیا قشنگه چه تنت به نمینازن

 

 من خوب یها لحظه شهیم جاودانه تو با من کوب نقره ماه من به دستاتو بده

 

 دارم من ارویدن عشقمه دست تو دستام

 دارم دوست رو تو من آسمون یخدا قد

 

 نمیزم رو عاشق نیتر خوشبخت تو با

 نمیتر زیعز ییتو ابد تا که تو به قسم

 

 نمیزم رو عاشق نیتر خوشبخت تو با

 نمیشیم ماه کنار آسمون اوج تو امشب

 

 دوتاست ما ماله ایدن میهم مال تو منو لباس نیا قشنگه چه تنت به نمینازن

 

 من خوب یها لحظه شهیم جاودانه تو با من کوب نقره ماه من به دستاتو بده

 

 :::::::::::::::::::رسا
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 از .ادیم خوشش دونستمیم.... یملود ی زده ذوق یچشما به شدم رهیخ و شد تموم اهنگ

 ....رو کوچولو ی بچه دختر نیا شناسمشیم بهتر خودمم

 !رسا ینیبهتر تو: گفت اروم

 اروم اروم شوکش یچشما.... دمیبوس لباشو اطرافم یها نگاه از واهمه بدون و شدم خم

 جدا هم از ها بچه غیج و دست یصدا با لحظه چند بعده .شدن بسته و ارامش از پر

 اومد دوتا ما شدن جدا با و گرفتیم لمیف هیزاو چند از داشت یبردار لمیف گروه.... میشد

. بگم بهتون یزیچ ستین الزم من. باشه نیبهتر تونیعروس لمیف قول بهتون: سمتمون

 !دیا العاده فوق خودتون

 که نهیبش کردمیم کمک یملود به داشتم و مینیبش سرجامون میرفت و کردم تشکر لبخند با

 کنهیم فیک ادم. ییبایز داماد و عروس چه! به به: شد کینزد بهمون ییاشنا یصدا

 !هیستودن و بایز واقعا نتونیب عشق. نهیبیم هم با شمارو

: گرفتم تر محکم دستشو که کردم حس دستم رو یملود دست لرزش و تو رفت اخمام

 !نپلک برمون و دور نگفتم مگه اسمن؟ی یکنیم کاریچ نجایا

 تونیکار گهید که من. یهان نترس: دیخند بلند ناز با بود تنش که یلباس وجب مین همون با

 .بگم کیتبر بهتون اومدم. ندارم

 گذشته یبتون دوارمیام: گفت بود گرفته پناه من پشت و یملود به رو و شد کینزد یکم

 یخوب یدوستا میتونیم ما. نداشتم یخوب یروح طیشرا من. زمیعز یکن فراموش رو

 .میباش هم یبرا

 امد خوش مهمونا به میبر دیبا ما. بعد تا برو فعال. خب یلیخ: گفتم یملود یجا به خودم

 .میبگ

 !رفت و کرد نازک یچشم پشت

 حرفاشو؟ یکنیم باور تو: بود دهیپر رنگش یکم. یملود سمت برگشتم

 ؟یدیترس نقدیا چرا. نباشه کارش تو یکلک دوارمیام یول. زدلمیعز نه_

 .کنهیم تمیاذ حضورش_

 . دارم حسو نیهم منم_

 امد خوش مهمونا به دیبر دیبا. ها بچه دیبخور: سمتون اومد یدنینوش وانیل دو با رها

 .دیبگ

 بود اومده دختره نیا باز: گفت رها که میخورد رو امونیدنینوش و میکرد دییتا دومون هر

 گفت؟یم پرت و چرت داشت
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 .خواهرشوهرت نیا با برسه دادت به خدا رها: گفت خنده با یملود

. میندار هم کار به یکار کل در. بره راه من اعصاب رو نداره جرعت: گفت خنده با رها

 .کنه تیاذ رو شما خواممینم یول

 زیم ما یبرا جدا اتاق هی تو. بود یرفت و ستین یمشکل که کرد راحت الشویخ یملود

 گهید بعدش یول میاریدرب ادا یه میبود مجبور لمیف یبرا اول ساعت ربع و بودن دهیچ

 !میخورد رو شاممون راحت الیخ با و کرد ولمون

 

 :::::::::::::::::یملود

 .مهموما ندارن رفتن الیخ بود معلوم و شد شروع بکوب و بزن دوباره شام از بعد

 شهیم تموم یک پس: گفت گوشم تو اروم رسا که کردمیم نگاهشون ذوق و شوق با داشتم

 خونه؟ میبر مینزن میج گه؟ید

 ها؟ مونهیعروس تنها شب هی فقط اخه؟ میبر چرا ؟یشد وونهید: کردم نگاهش ناز با

 شویتالف من اخرشب. نیببر لذت تونیعروس از.... خانما خانم باشه: زد یطونیش لبخند

 .ارمیدرم سرت

 االن؟ نیهم یعنی اخرشب؟_

 .کنه نگاهم یطوالن مدت هی تونستینم انگار.... گرفت ازم نگاهشو و دیخند

 و بودن مونده کی درجه اقوام فقط و رفتنیم داشتن مهمونا کمکم و گذشت یساعت هی

 رقص نیاخر واسه وسط رفتم رسا همره و شد شروع یاروم اهنگ.... دوستامون

 ! امشب

 یدستا به سپردم خودمو و بستم چشمامو کمرنگ نور تو و نشیس رو گذاشتم اروم سرمو

 نیبهتر امشب! یچ همه بابت ممنون: گفتم که دیبوس موهامو اروم و شد خم. رسا قدرتمند

 ! بود میزندگ شب

 .یکن تشکر یتونیم وقتش به. یفسقل نشده تموم هنوز امشب: گفت و دمیبوس دوباره

 !کصافت منحرفه شهیهم.... دمیخند دل ته از

 باهامون ومدیم داشت دوس یک هر و گاهمونیجا سمت میرفت شد تموم که رقصمون

 . گرفتیم عکس
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 بود کرده کالفشون. فربد هم گرفتیم عکاس هم. بود یدنید گرفتیم که ییعکسا و مینس

 شیهمراه پاش به پا منم. ک نبود کن ول مینس اما بود شده بلند هم هیبق اعتراض و

 . کردمیم

 یوقت و میگرفت عکس یجمع دسته و یتک همشون با. شد بزرگترا نوبت و کند دل بالخره

 ....بودم شده خسته واقعا. نشستم رسا همراه شد خلوت دورمون یکم و شد تموم

 .بود شده من نوبت تازه شده؟ خستتون: سمتمون اومد اسمنی

 .بعد کنه استراحت یکم یملود بزار: گفت اروم رسا

 .کنمیم صبر من. نداره اشکال_

 اسمنی که بود توش جام تا سه قضا از. سمتمون اومد یدنینوش سید با خدمه از یکی

. برداشت خودش میاخر. رسا و من سمت گرفت برداشت دوتاشو سمتش رفت عیسر

 .بامونیز داماد و عروس یسالمت به: گفت و سمتمون گرفت جامشو

 .میدینوش یسالمت با گفتن با و میاوردین خودمون یرو به رسا و من

 که ما یبرا اما مشکوکه هست ک یچ هر. سجاده یحرفا ریتاث ای خورده یزیچ دونمینم

 !نبود بد میبود شده یعاص دستش از

 

 :::::::::::::::رسا

 یملود فقط و فقط االن. نداشتم رو بهش فکر ی حوصله اما بود مشکوک یحساب اسمنی

 .خوابمیم راحت شبا بالخره من و شهیم خونم عروس بعد به امشب از که بود مهم برام

 شد باعث ما یمعطل که کردمیم خداروشکر و رفت هم اسمنی شد یطوالن که نشستنمون

 .بشه کم شرش

 .رفت بالخره: یملود سمت برگشتم

 ؟یملود: کردم نگاهش شوکه.... دیکشیم نفس بد یلیخ و بود دهیپر رنگش.... زد خشکم

 ؟یشد یشکل نیا چرا شده؟ چت زمیعز

 چشه؟ یملود رسا؟ شدهیچ: سمتمون اومد عجله با مینس

 .شد ینجویا هوی .بود خوب. دونمینم_

... .کمکم.... رسا.... بکشم.... نفس.... تونم.... ینم: کرد باز لب یسخت به یملود

 ....کن

 چته؟ بگو اخه؟ یشد ینجوریا چرا: زدم داد زده وحشت و کردم بغلش
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 همه.... نیزم رو شد خم و رشیبگ نتونست یول قمی به زد چنگ فشیظر دست با

 یغلط چه دونستمینم که بودم شده پاچه دست اونقد احمق منه و بودن زده حلقه دورمون

 خونسرد و شده یشکل نیا عروسش نهیبب تونهیم یک اما. بودم پزشک مثال. بکنم دیبا

 . باشه

 به دردت شده بلند: زدم زانو چمنا رو کنارش که کردیم سرفه داشت بد یلیخ یملود

 !شده چت نمیبب پاشو. جونم

 یخدا. سمتمون گرفت وحشت با شویخون دست یملود که کنه کمکمش خواست مینس

 .... اوردیم باال خون داشت.... من

. باغ در سمت رفتم و کردم بلندش دستام رو باد سرعت با و کرد حمله گلوم به بغض

 نیماش سمت رفتم.... نبود هیگر وقت حاال اما. بود شده قفل زبونم و ومدیدرم داشت اشکم

 و نشست فرمون پشت خودش. کرد بازش و اورد در بمیج تو از دویکل فربد که عروس

 هممون. کرد حرکت سرعت با فربد. نشست جلو خودش و کرد باز برام عقبو در ممینس

 ! ومدیدرنم ییصدا ازمون و میبود شوک تو

 رم؟یمیم دارم من: گفت اروم و کرد یا سرفه یا یملود

 حق .یملود یندار حق ؟یبر یخوایم کجا ییتنها. ببند دهنتو: کردم نگاهش خشم با

 !یبزار تنهام یندار

 .دمیم قول بهت. یشیم خوب زود تو. برم قربونت یاله: برگشت عقب به هیگر با مینس

 . رفت هوش از و زد یجون کم لبخند یملود

 .کنمیم خواهش. فربد برو تر تند: زدم داد

 .کرد باز برام درو و داشت نگه خودمون مارستانیب جلو فربد

 نگاه بهمون تعجب با همه. یورود در سمت دمیدو وضع همون با و شدم ادهیپ عیسر

 رفته هوش از من بغل تو و بود خون غرق یملود عروس لباس. داشتن حقم. کردنیم

 .بود

 دکتر؟ یاقا شدهیچ: سمتم اومد وحشت با پرستارا از یکی

 کدوم؟ ه؟یخال اتاق کدوم_

 .نیایب من دنبال_

 کاریب که کدوم هر. دیکن خبر رو دکترا: گفتم یموسو خانم به رو و تخت رو گذاشتمش

 ....زود. نیاریب و بود
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 اومدن یمحسن دکتر و یجواد دکتر لحظه چند بعده. رونیب رفت اتاق از و داد تکون سر

 خبره؟ چه رسا؟ شدهیچ: تو

 حالش ک بود اخراش گهید.... مثال بود مونیعروس شب: کردم نگاه یملود به بغض با

 !بکشه نفس تونستینم و اورد باال خون. شد بد

.... یوفتیم پس یدار خودت تو. شهیم خوب: فرستاد عقب یکم منو و اومد یمحسن دکتر

 . رونیب میبر ایب

 فرستادن زور به منم .شد یملود ی نهیمعا مشغول و زد صدا پرستارو چند یجواد دکتر

 .رونیب

 سرجاش عقلم هنوز.... کردمیم نگاه بهش بهت با و ستادمیا اتاق یا شهیش ی پنجره پشت

 کنم؟ کاریچ من ادیب سرش ییبال اگه. دادمینم صیتشخ رو زمان و مکان و بود ومدهین

 ....مطمئنم.... ارمینم دووم

. شدن کینزد بهم لباسش یرو بود انداخته رو فربد کت مینس ک یحال در مینس و فربد

 کنن؟یم کارشیچ دارن: شد بلند هقش هق و کرد نگاه یملود به شوکه ستادویا کنارم مینس

 ده؟یم صدا تند تند نقدیا دستگاه چرا

. شهیم خوب حالش یملود. ینکن هیگر یداد قول. خانمم ریبگ اروم: کرد بغلش فربد

 .ستین شیزیچ

 کاره خدمت اون داد و یدنینوش تو ختیر یزیچ هی دختره اون دمید خودم من.... هست_

 . بود خورده رو یدنینوش یملود دمیرس تا. براشون ارهیب

 ؟یگیم ویک ؟یگفت یچ: کردم نگاهش

 ....سجاد خواهر.... دختره اون_

 ....کشمتیم.... زاده حروم اسمنی.... بست خی رگام تو خون

 دستمون کار. ستین خوب حالت تو. رسا نرو: گرفت جلومو فربد که برداشتم قدم هی

 !یدیم

 ستین معلوم هنوزم. داشته رو یملود جون قصد کثافت اون.... بکشمش خوامیم: زدم داد

 !شرفو یب کشمشیم! نه ای بمونه زنده یملود

 حالش اون. باش یملود کنار. ریبگ اروم: وارید سمت داد هلم و گرفت دستامو تر محکم

 !شیکشیم یجد یجد یبر اگه طیشرا نیا تو االن. شهیم خوب
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 دم تا بغلم تو یعروس شب عروسم. کنم اروم خودمو یجور هی بزار. فربد برم بزار_

 هی منتظر سال چهار.... کنهیم خفم داره بغض. ومدهین هوش به هنوزم و رفته مرگ

 م؟یزندگ شب نیبهتر به بزنه گند ینجوریا دیبا زاده حروم اون حاال. بودم یشب نیهمچ

 اروم فقط االن. نذارم خودم رهیبگ جلوتو خواست کس هر دمیم قول بهت من. موقش به_

 نکرده ییخدا ترسمیم من. تیعصبان از ترکهیم داره صورتت. ینیبینم که خودتو.... باش

 .ادیب فشار قلبت به

 تا امشب خواستمیم. بود دهیخواب تخت رو لباس اون با که یملود سمت برگردوندم سرمو

 تو و اوردم دستش به نکهیا از خوشحالم چقد که بگم بهش. بزنم حرف براش صبح خود

 پنجه و دست مرگ با داره میزندگ عشق حاال یول. امشب یبرا داشتم ارزو چقد! خونمه

 !کنهیم نرم

 زهیبر خواستیم لحظه هر اشکام. بودم رهیخ یملود به فقط اطراف ینگاها به توجه یب

 اون رو از زنده که هست یقو اونقد یملود دونمیم من.... باشم یقو دیبا من. نذاشتم اما

 !بشه بلند تخت

 اومدن هیبق از تر جلو مامانش و یملود بزرگ مامان مامان،.... برگشتم هیگر یصدا با

 اصال و نشستن یصندل رفتن فقط که گفت یچ دونمینم و طرفشون رفت فربد.  سمتمون

. نشستن و اومدن نیغمگ و درهم ییصورتا با هم نایا بابا و عموش. من سمت ومدنین

 اد؟یم هوش به: گفت و گرفت دستمو هیگر با. سمتم اومد رها

 !یشیم داداش یب تو که ادین اگه: کردم نگاه یملود به دوباره

 دل. نکن تیاذ خودتو نقدیا زمیعز رها: کرد بغلش و اومد سجاد که شد بلند هقش هق

 . ستین شیزیچ که یملود. نکن خون هم رو رسا

: گفتم نشنون هیبق ک یجور و کردم نگاه سجاد به. نشست رفت تا کرد کمک بهش مینس

 کجاست؟ خواهرت

 کارش چرا؟. بشه دایپ کلش و سر دیبا گهید االن. مارستانیب ادیم داره: گفت تعجب با

 ؟یدار

 صبح اسمنی بشه کم سرش از مو تار هی یملود.... سجاد کنمیم حجت اتمام باهات دارم_

 !نهیبینم رو فردا

 نه؟ ای شدهیچ یگیم: شد شوکه

 .مشروبش تو ختهیر زهر .کرده مسموم رو یملود_

 سرت؟ به زده ؟یچ: برد ماتش
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 رو نجارویا نجا،یا برسه پاش قسم خدا به. شده طرف یکس بد با. سرش به زده اون_

 .کنمیم خراب سرش

 گفتن؟ دکترا_

 . کرده مسموم رو یملود مشروب اسمنی که دهید یکی یول. اونا نگفتن یزیچ هنوز_

 .کشمشیم خودم یباش گفته راست اگه رسا_

 !کنم یتالف یچطور بلدم منم دلم رو گذاشته داغ. منم حسابش طرف. نکرده الزم_

 

 نیا تو که االن یحت.... باشم کنارش خواستمیم! بهش شدم رهیخ دوباره و نگفت یزیچ

 ازین بهش یا گهید وقت هر از شتریب.... دمیفهمیم که من دیفهمینم یزیچ اون. طهیشرا

 !داشتم

 دکتر؟ شدیچ: سمتش رفتم که رونیب زد اتاق از یمحسن دکتر

 هم یلیخ. تیمسموم: گفت که بهش میبود زده زل هممون. سمتمون اومدن هم هیبق

 !دیکن دعا براش. کننیم رو خودشون تالش دارن همه. نشیاورد موقع به یول. خطرناکه

: گفت هیگر با مامانبزرگش.... شد نازل سرم که بود ییبال چه نیا.... یلعنت.... یلعنت

 اد؟یم هوش به بچم دکتر

 دتونیام. میکن یپاکساز رو بدنش میکنیم یسع میدار: گفت یتر اروم لحن با یمحسن دکتر

 !باشه خدا به

 به رو اصال داستیپ افتیق از. یکن قیتزر مسکن دیبا رسا: سمت برگشت و گفت نویا

 !یستین راه

 .رمینم جا چیه من ادین هوش به تا_

 .مراقبشه هیثان به هیثان ما کادر. رهینم ییجا که اون. خطرناکه. نکن لج_

 !یپرستار ستگاهیا سمت رفت که دادم تکون سر براش

 هر به. بده رو هیبق یسواال جواب ینحو به داشت یسع فربد و شهیش پشت رفتم دوباره

 .کرده مسموم رو یملود یکی دنیفهم همه گهید االن حال

 خودش.... سمتش برگشتم.... کرد جدام افکارم از ییپا یصدا یشلوغ همه اون ونیم

 ! حرومزادش خوده بود،

 یاتفاق چه خوبه؟ یملود حال رسا؟: سمتم اومد منفورش و نما مظلوم ی افهیق همون با

 افتاده؟ براش
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 از داشت چشمام.... رونیب زده صورتم یها چهیماه تمام تیعصبان از کردمیم حس

 حال گمیم ؟یکنیم نگاهم ینجوریا چرا: گفت دهیترس یکم و متعجب. رونیب زدیم حدقه

 چطوره؟ یملود

 به حواسشون سجاد و فربد که کردمیم شکر رو خدا.... کنم کنترل خودمو نتونستم گهید

 ....نبود من

 همه یب شرف   یب: دمیغر و وارید به چسپوندمش و گرفتم گلوشو نفرتم و حرص تمام با

 ؟یبکش منو عروس یبخوا که یشد نترس اونقد حاال تا یک از.... زیچ

 ....رسا.... ر: بکشه نفس درست تونستینم و بود دهیپر رنگش

 شه؟یم خودم مال رسا و کشمشیم یگفت فهمم؟؟ینم خرم؟ من یکرد فکر: زدم داد نباریا

 سرفه و شد ولو مارستانیب کف اسمنی.... عقب داد هلم و رسوند بهمون خودشو فربد

 ....سمتمون اومدن هیبق و ییدا و بابا! کرد

 

 حالت چقدم هر ؟یدار دختر نیا به کاریچ سرت؟ به زده: کرد نگاه بهم تیعصبان با بابا

 ؟یبزن صدمه هیبق به دینبا که باشه بد

 یدار من دختر به کاریچ: گفت کردیم کمک اسمنی به داشت ییدا زن همراه که هم ییدا

 !بکنه برات یکار هی بلکه تا شو خدا دامن به دست برو کارا نیا یجا به احمق؟

 دهیخواب تخت اون رو یملود اگه. دینزن حرف دیندار خبر ییجا از یوقت. گهید دیکن بس_

 .داده انجام شما ی تحفه که هیکار خاطر به همش کنهیم نرم پنجه و دست مرگ با داره و

 مسموم رو یملود دختره نیا یبگ یخوایم: گفت ماهیپر که شدن رهیخ من به شوکه همه

 کرده؟

 . کنم بلند لش تن نیا رو دست ندارم که مرض وگرنه ؟یچ پس بله_

 تو زد محکم یلیس هی. بود شده بلند تازه که اسمنی سمت رفت همه از اول مامان

 !بسوزونه دلتو خدا یسوزند هممونو دل. دختر ادیب ذاتت به تف: صورتش

 درد به فقط دروغاتون. نیا وونهید همتون: عقب داد هل مامانو تیعصبان با ییدا زن

 !خورهیم خودتون

 وارید به خورد و داد هل رو اسمنی چنان و نداد بهشون زدن حرف فرصت ماهیپر نباریا

 با یتونیم یکرد فکر اگه: گفت و گرفت موهامو حرکتم هی تو. شده نخاع قطع گفتم که

 نارویا تونهینم هم خدا. یریحق و بدبخت یلیخ بگم دیبا یاریب دست به رو رسا کارا نیا

 . کنه جدا هم از
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 دادیب و داد یکل با و دنیکش رونیب دستش ریز از رو اسمنی یبدبخت با ییدا زن و ییدا

 .مارستانیب یخروج سمت رفتن

 دیتهد با دنبالشون رفتم یکار محکم یبرا اما بودم شده اروم یحساب کنمیم اعتراف

 !دارم هم شاهد و کنمیم تیشکا ازش ادیب یملود سر ییبال اگه که کردم شونیحال

 

 اخمو صورت همون با هم راد یاقا و بود هم تو اخماش یحساب بابا.... هیبق سمت برگشتم

 رو بزرگش مامان کردنیم یسع هم ماهیپر و مامان.... زدیم حرف باهاش داشت اروم

 هیگر منم کاش.... شدیم میحسود بهش.... کردیم اب سنگو دل هاش هیگر. کنن اروم

 ادیب هوش به یملود نکهیا محض به. دهینرس حقش به هنوز اسمنی کردمیم حس. کردمیم

 حروم اون و مارستانهیب تخت رو عروسم نمیبب تونمینم! کنن ادبش تا سراغش فرستمیم ادم

 .گردهیم خودش برا داره زاده

! گشید سمت فربدم و بودن نشسته سمتش هی مینس و رها.... سجاد شیپ رفت حواسم

 !رهینگ دل به یا نهیک و کنه درک دیبا خودش اون.... بودن ساکت

 دکتر. تو رفتم و کردم باز اتاقو در بود یملود سر یباال که یپزشک کادر به توجه بدون

 !جون پسر رونیب برو: کرد نگاهم اخم با یجواد

 .دکتر باشم کنارش بزار_

 ؟یانداخت راه رونیب بود یا معرکه چه نیا. یندار رو به رنگ ؟یدید نهیا تو خودتو_

 ....مثال یمملکت پزشک

 ! کنهیم حس منو اون. باشم کنارش نیبزار االن. نبود خودم دست_

 روش اروم. گذاشتن برام یصندل هی و کردن خلوت تختو کنار پرستارا و داد تکون سر

 وصل بهش که یدستگاه همه اون و شیخون لباس به بغض با.... گرفتم دستشو و نشستم

 کابوس و یبود دهیخواب من بغل تو دیبا االن تو.... یملود نبود نیا حقت. کردم نگاه بود

 ! یکردیم فراموش سالو چند نیا

 اخه؟ بود یچ گناهم. داشتم فاصله قدم هی فقط یخوشبخت تا.... شد یجور نیا چرا ایخدا

 دستش رو گذاشتم سرمو بشه متوجه یکس نکهیا از قبل و خورد سر گونم رو یاشک قطره

 بدنش یوقت تا دونستمیم. شدیم حس دستم ریز نامنظم چند هر نبظش.... بستم چشمامو و

 ایدن نیا تو روزم هی بدم دستش از یروز اگه.... براش دمیجنگیم ایدن با من داره جون

 . مونمینم

 منتظرش باشه الزم که وقت هر تا تونستمیم. بود یکاف برام بود زنده االن که نیهم

 !مطمئنم.... کنهیم باز چشماشو یملود مطمئنم.... بمونم
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 ....برد خوابم یخستگ از یک دمینفهم و شدم غرق االتمیخ و فکر تو

 ! پاشو رسا رسا؟_

 به. بود تخت رو بسته یچشما با هنوز یملود. شدم بلند و کرد باز چشمامو منگ و جیگ

 خارج بدنش از کامل رو سم. جون پسر شد تموم ما کار: گفت که کردم نگاه یجواد دکتر

 !براش دیکن دعا فقط االن. شده تر یقو هم شیاطیح عالئم و میکرد

 . دکتر ممنونم_

 از خودتم. بودن داغون و خسته همه. خونه برن فرستادم خانوادتو بود یزحمت هر با_

 .کن استفاده اتاقه تو که تخت یکی اون

 .باشم کنارش دمیم حیترج. راحتم_

 سالم رو تو بشه بلند تخت رو از عروست. باش تیسالمت مراقب. یدار دوس جور هر_

 .خوادیم سرحال و

 .هستم نوکرشم من ادیب هوش به_

 یتونیم ارهیم برات پرستار لباس دست هی. کنن عوض لباسشو نذاشتم ا؟یعاشق بدجور_

 .یخوایم سالم و حیصح عروسو لباس اون مطمئنم. یبد انجام کارو نیا خودت

 .کنن اولش روز مث بدم دیبا. بود لباسش عاشق یملود. طورهنیهم_

 .کن استراحت خوب. گهید برم من_

 .ممنون. چشم_

 

 !بود بامداد 4.... انداختم ساعت به ینگاه و رفت دکتر

 ؟یکن باز چشماتو یخواینم: یملود به زدم زل و نشست گلوم تو باز یلعنت و سمج بغض

 بار هزار مگه رم؟یمیم تو بدون من یدونینم مگه ؟یبد نجات جهنم نیا از منو یخواینم

 نگفتم؟ بهت

 تو. بشونم اهیس خاک به اسمنوی خورمیم قسم. خانمم شو داریب فقط تو: شد ریسراز اشکام

 !نهیبب شیزندگ تو خوش روز نزارم دمیم قول بهت من کن باز چشماتو فقط

 چشماتو. برگردون بهم مویزندگ دوباره و شو داریب: گونم رو گذاشتمش و دمیبوس دستشو

 . زنمیم بال بال برات دارم چطور ینیبب تا کن باز

 خدا از من. نبودم مهم برام یچیه گهید.... شد بلند هقم هق و دستش رو گذاشتم سرمو

 ....خواستمیم رو یملود فقط
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 ....کننیم یفکر چه دربارم مردم نکهیا از ترس نه بود کار در یغرور نه

 نیاول.... بود یبیعج حس. شد بلند اذان یصدا نکهیا تا موندم حالت همون تو چقد دونمینم

 نیاول یبرا بزار. بخونم نماز برم کردیم وادارم خاص ییروین و کردمیم تجربش بود بار

 سال همه اون از بعد که ییخدا. کنم التماس خدا به ینجوریا خوامیم که یزیچ یبرا

 ....بزنه نمیس به رد دست بود دیبع بار نیا بهم رو یملود دوباره

 و یبهداشت سیسرو سمت رفتم راست هی. یصندل رو گذاشتم کتمو و دمیبوس رو شیشونیپ

 چاره اما بود شده یخون یکم رهنمیپ. زدم باال نامویاست و دراوردم شلوارم تو از رهنمویپ

 . نداشتم یا گهید ی

 تو بود ختهیر شونمیپر یموها. انداختم نهیا تو خستم صورت به ینگاه و گرفتم وضو

 گفتیم و کردیم ذوق میشکل نیا ی افهیق دنید با یملود که افتادم یوقت ادی و صورتم

 .موهامه عاشق

 . رونیب رفتم و زدم یتلخ لبخند

 کردن سالم دنمید با و بودن مارستانیب پرسنل اکثرشون و بود شلوغ شیب و کم خونه نماز

 . نشستم یخلوت ی گوشه و کردم تشکر ازشون. کردن دعا همسرم یبرا گفتن و

 حس و بود بارم نیاول.... ستادمیا نماز به و شدم بلند زور به اما کردینم یاری پاهام

 اگه دادم قول خدا به لحظه همون. کردم تموم نمازمو و شدم بلند سجده از. داشتم یخاص

 تا چند یسرپرست و بدم کامل هیزیجه ازمندین زوج هی به سال هر برگردونه رو یملود

 .رمیبگ عهده به دور از رو بچه

 فقط گردون، برش بهم فقط تو ایخدا: کردم زمزمه دلم یتو و مهر یرو گذاشتم سرمو

 . کنمیم توینوکر عمر اخر تا.... خوامینم ازت یچیه گهید. کنه باز چشماشو دوباره

 .... شد ریسراز اشکام

 خوب. گردنم وفتهیب یخودکش گناه دادنش دست از با نزار. برگردون بهم رو یملود ایخدا

 یول بودم یالش و هزره میزندگ تو ادیب نکهیا از قبل تا.... تنمه پاره دختر اون یدونیم

 کنارش یدونیم خوب. میبهتر ادم اون کنار من یدونیم خودت ایخدا. کرد ادم منو اون

 .نهیبش دلم رو یابد حسرت هی نزار. خوشبختم چقد

 اروم. بهم زدن زل تعجب با نفر چند نمیبب کنم بلند سر خواستمینم.... گرفت اوج هقم هق

 ....رشینگ.... خدا رشینگ ازم: کردم زمزمه

 .دمینفهم یزیچ گهید و رفت یاهیس چشمام جلو

 



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 396 

 مامان،.... بود اطرافم نگران ینگاها دمید که یزیچ نیاول و کردم باز چشمامو اروم

 ....سرم یباال بودن اومده همشون! یملود بزرگ مامان و فربد بابا،

 چنده؟ ساعت_

 .ظهره بعده 2: داد جواب فربد

 اومده؟ هوش به یملود.. ..یملود. باشم نجایا دینبا من.... من یخدا اوه_

 هوشیب ساعت 12 کهینزد. زمیعز یکن استراحت دیبا تو. نه هنوز: گفت هیگر با مامان

 .رسا یشد فیضع یلیخ. یبود

 .بزارم تنهاش خوامینم. باشم کنارش دیبا مامان_

 .یبش بلند یتونینم فعال تو. زمیعز کنارشه مینس_

 به یملود روز و حال. بودم کالفه و یعصب. بستم چشمامو و میشونیپ رو گذاشتم دستمو

 ....باشم دور ازش نکهیا به برسه چه گهید. بود ازاردهنده برام یکاف قدر

 .بزنه سر مینس به رفت فربدم. بره دیبا و داره مهم عمل هی گفت بابا

 گفتنیم ذکر فقط یحرف چیه یب و بودن مونده کنارم دو هر یملود بزرگ مامان و مامان

 .بسوزه حالمون به دلش خدا کاش.... خوندنیم دعا و

 بستم چشمامو دوباره. بود اورده غذا ظاهرا. تو اومد سبد هی با ماهیپر و شد باز اتاق در

 . بود دهیفا یب انگار یول بخورم غذا نخواد ازم یکس که

 بهتره ششیپ یبر یخوایم اگه: گفت و دراورد رو بود شده تموم که سرمم ماهیپر خوده

 .یاومد هوش به االن که هیتیتقو یامپوال و سرم زور  به. یبخور کامل غذاتو

 . انیب بزن صدا ممینس و فربد: گفتم و دادم تکون سر اخم با

 !نباش نگران. بردم جدا اونا برا_

 شیپ میریم هم با بعدش. جونم به دردت بخور: پاهام رو گذاشت رو بشقاب مامان و رفت

 .یملود

 شترشویب بودنش خوشمزه خاطر به مییاشتها یب رغم یعل و اورده یسبز قورمه ماهیپر

 .رمیم خودم من. نیباش راحت شما: شدم بلند که خوردن غذاشونو نامیا مامان. خوردم

 که میملود لباس. باشه تنت نایا همکارات جلو ستین خوب. رسا اوردم لباس برات_

 !ینکرد عوض

 .دهیم رو دعاهام جواب خدا دونمیم. خونه میبر دوتامون لباسا نیهم با خوردم قسم_
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 پنجره لب فربدم. کردیم نوازش رو یملود یموها داشت و بود نشسته تخت لبه مینس

 ن؟یخورد ناهار: گفتم که سمتم برگشتن من ورود با. بود ستادهیا

 نیا با چرا. یباش ما فکر به ستین الزم تو: گفت حرص با فربد و داد تکون سر مینس

 ؟یشد بلند حالت

 دونمینم. نیینجایا زود صبح از هم شما. باشم کنارش دیبا. ارمیب دووم تونمینم فربد_

 .کنم تشکر ازتون یچطور

 پس. بود من خواهر و دوست باشه تو عشق نکهیا از قبل یملود: کرد نگاهم اخم با مینس

 !دمیم انجام فمویوظ من. ستین حرفا نیا به ازین

 !کنهیم غرور احساس تو مثل یخواهر داشتن از بشه که داریب: زدم یجون یب لبخند

 ....نگفت یزیچ و داد تکون سر بغض با

 

 خونه برگردم نشدم یراض کردن یکار هر و دنشید و اومدن هم هیبق نکهیا از بعد

 من بازم: گرفتم دستشو و نشستم تختش ی لبه خواسته خدا از منم و گذاشتن تنهامون

 یلعنت ؟ینیبب خستتو عاشق یخواینم ؟یبش داریب یخواینم! کوچولو خانوم تو و موندم

 هزار نویا.... یملود رمیمیم تو بدون من. بشم اروم تا کن باز چشماتو. شمیم وونهید دارم

 هم با تا پاشو. خانمم شده تنگ برات دلم! قتهیحق یدونیم خوب خودتم و گفتم بهت بار

 خودم دمیم قول ....نرسه بهت یشکیه دست که ییجا ببرمت دمیم قول. خونمون میبر

 شرفو یب ی دختره اون ی جنازه رمیم قسم خودت به ینکن باز چشماتو. باشم مراقبت

 .ارمیم برات

 زجر نیا از شتریب نزار شو بلند.... یملود شو بلند: بازوش رو گذاشتم سرمو بغض با

 که نباریا. بشه تکرار دوباره خوامینم گهید دمیکش دادنتو دست از درد بار هی من. بکشم

 ....یمن مال گهید یبش بلند

 تو شبا گهید. همه از جدا.... تو و من. خودمون ی خونه برمتیم راست هی: زدم زجه

 !کنه جدامون هم از تونهینم یشکیه گهید. یخوابیم بغلم

 من.... رمیمیم دارم من.... شو بلند رسات جون.... یملود دمیم قسمت: شد بلند هقم هق

 ازم خودتو.... امیب کنار درد نیا با بتونم که ستمین یقو اونقد.... زمیعز رمیمیم تو بدون

 ....یملود رینگ

 .... برد خوابم یک دمینفهم که کردم التماس بهش و زدم زجه اونقد

: شدم بلند الود خواب یچشما با شوکه.... خورد تکون سرم ریز دستش کردم حس

 ؟یملود



 @eshghindivanegiehjazab                           قلنده            زهرا                               عشق این دیوانگی جذاب

 398 

 ایخدا.... خورد تکون پلکش.... کردم نگاه صورتش به.... داد تکون دستشو دوباره

 ....برم قوبونت

  زم؟یعز ؟یملود: زدم صداش

 .... نگفت یچیه اما داد تکون رو لباش یسخت به و کرد باز چشماشو یکم

 خوبه؟ حالت.... زمیعز یاومد هوش به تو خانمم؟: شیشونیپ رو گذاشتم دستمو

 ....کرد باز شتریب چشماشو

 نفس راحت الیخ با تونستمیم دوباره.... کردیم نگاهم داشت دوباره.... شدینم باورم

 ....بکشم

 

 رسا؟: بزنه حرف تونست زور به نباریا و کرد باز رو لبهاش دوباره

. زمیعز انتظار از مردم.... یملود یکشت منو که تو. سرم به دردت جونم رسا؟ جون_

  کنم؟ یزندگ تو بدون تونمینم یکن ثابت بهم بازم یخواستیم

 جواب خدا بالخره. جان رسا گمیم کیتبر: تو اومد یکاظم دکتر که زد یجون کم لبخند

 .داد رو دعاهات

 .دکتر ممنونم_

 فاصله تخت از یکم. شدن یملود ی نهیمعا مشغول و تو اومد پرستار هی سرش پشت

 و کرد جدا ازش رو تنفس کمک دستگاه دکتر قهید چند بعده بالخره. باشن راحت تا گرفتم

 به سپارمیم گهید. خوبه یچ همه شکر رو خدا: کرد نگاه من به سرم کردن وصل با

 !بشه مرخص تونهیم گهید روز دو یکی. نشن مزاحمتون گنیم هم هیبق به. خودت

 .نبود ساخته ازم یکار چیه که بود بد اونقد حالم خودم من. زحماتتون بابت ممنونم_

 ....فعال. یدار حق_

 درد تییجا زم؟یعز یخوب: گرفتم دستشو و نشستم تخت ی لبه. میشد تنها دوباره و رفت

 نداره؟

 دمید خودم یچشما با مرگو حاال تا شبید از: گفتم که داد تکون یمنف عالمت به سرشو

 من یدیدیم.... ادیب سرت ییبال بود یکاف! یواقع جهنم. جهنمه تو بدون یزندگ.... یملود

 . منتظرتم ایدن اون تو از تر زود

 یکن تصور یتونینم ؟یملود یکن محرومم صدات از یخوایم: گفتم که زد پلک یاروم به

 !یبزن صدا اسممو لبات نیا با و یکن نگاهم چشمات با بودم منتظر چقد
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. نهینب خوش روز هی کنمیم یکار. کنمیم چارهیب اسمنوی من: کرد باز لب لحظه چند بعده

 !رسا یبش مانعم یتونینم

 حاال ندارم دوس: دمیکش موهاش رو دست. دادمیم حق بهش کامال اما.... بودم شده شوکه

 یمشکل یخوایم تو اگه اما. میبزن حرف لجن اون به راجع اول یاومد هوش به که

. نکردم حساب هیتسو باهاش هنوز خودمم من. بکن باهاش یدار دوس یکار هر. ستین

 !راهیب و بد ای خورد کتک ای همه از نجایا چطور یدیدیم شبید کاش اما

 ؟یجد: کرد نگاهم تعجب با

 .اومدن در خجالتش از یحساب مامانت و مامانم کنار به خودم. بخدا اره_

 .ستین یکاف اما: کرد نگاهم خشم با

 بده تاوان یجور دیبا اون. ستین یکاف که معلومه! باش اروم.... خانومم. سسسسسییییه_

 !بشه یافتاب مونیزندگ بر و دور نکنه جرعت گهید که

 ....اهوم_

 .استیدن حس نیبدتر یدلتنگ. کنم حست کمی من ایب شو یعوض اون الیخیب حاال_

 .بدم جوابتو تونستمینم که دمیکشیم عذاب یلیخ. رسا دمیشنیم هاتو هیگر یصدا من_

 که مرخص. یشد من مال جوره همه گهید تو. شد تموم یچ همه گهید. جونم به دردت_

 مونیزندگ به ارامش و بشه فراموشت یچ همه که ییجا هی ببرمت عسل ماه یشد

 .برگرده

 !تنها و تک. تو و من فقط. اهوم_

 ....ادما نیا تمام از دور: شدم کینزد بهش

 ....رسا_

.... دهیرس اب به که بودم یا تشنه.... کرد یهمراه باهام اروم اروم و شد ساکت لبام با

 ....نبود کار در یشدن ریس یول

 بود راهمون اول نیا و میبود هم کنار ما مشکالت، و ایسخت نیا تمام بعده بعد، به نیا از

 !بود انتظارمون در که یا یطوالن یعمر اول و
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