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 ینوشته الهام روح اله|یرمان رسم دلدادگ

 
 

telegram.me/caffetakroman 
  نام خدابه
 .......... ادامه داره منم هستم تا اخرشیزندگ  
 
  ای خدابار
  نکند فرق به حالمالمی خي نرود پارونی تو بي که از کومن
 ی چه به خاکم بکشانی چه به اوجم برسانی چه بخوانی بدانچه
 ی و برانی که نبخشی من انم که  برنجم  نه تو اننه
 
 

 کس و جز چیمن ه.  کمکم کناین؟خدای چرخ نشنیچقدر گفتم پشت ا. بگو يزی چهی تو رو خدا ؟مامانيشدی جونم چمامان
 .مامانم ندارم

 ...... ابانی خدی کنادداشتی ادرس و دییایالووو اورژانس اقا مادرم تو رو خدا زود ب-
سال دوم رشته نرم .  بزرگ کرد با زحماتش تونستم دانشگاه برمیاطیالم بود پدرمو از دست دادام مادرم من و با خ نه سیوقت

 کنه زیالیمجبور هر ماه د. کرده دای ها ش مشکل پهی کنم تا کار مامان سبک تر شه چند ساله کلدای تونستم کار پیافرازم تازگ
 حاال من پولم کجا بود خرج و مخارج دی براش جور کنهی کلهی دی حداقل باغدهی جواب نمگهید زیالی بهم گفت دیدکتر به تازگ

 .یچی که ههی پول کلگهی دمی توش موندزنهیدانشگاهم اجاره خونه دارو ها و دکتر مامان سربه فلک م
  دی اورژانس رسبالخره

 .....  مامانمدییایاقا زودتر ب-
   کناردی خانوم بردیاجازه بد-

 :  گفتنهی معا ازبعد
 دییای بدی و بردارشونیمدارك پزشک. مارستانی بمی منتقلشون کندیبا-

 . شخصسوم
 

کنار . سرخ شده بودهی قشنگش، که از پدرش به ارث برده بود از شدت گری ابيچشما. شده بود سی گندم از اشک خصورت
 خانوم انشااهللا که دیاروم باش: شد پرستار اورژانس گفت رهی اش خدهیمادرش نشست و دستش و گرفت به صورت رگ پر

 .ستی نشونیزیچ
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 :  گندم و گفتشی اومد پنهی بود دکتر بعد از معاژهی کردن و تحت مراقبت وي و بسترمی مردنی رسمارستانی ببه
 دای پهی که کلی تا وقتدیکن هی تههی کلهی زود براشون یلی خدی  بادهی مادرتون جواب نمي هاهی کلگهی متاسفم دیعیخانوم شف-

 . باشهی بردشون خونه برو دنبال کلشهی وجهه نمچی باشن  به همارستانی بدیبشه با
 

 مادرمم ي خوای من مي بود جواب دعاهانی اایخدا: شد و گفترهی نشست به سقف خنی زمي پاهاش از رمق افتاد روگندم
 از هم سن یلی بودم مث خی کردم نماز خوندم دختر خوبی که گفتيهرکار. به من نگاه کنمی گوشه چشمکی؟؟ .. اره يریبگ

 بزار ی راههی نکن دمی تو بود حاال نا امي نگاهم در خونه شهیهم  نرفتمگهی دوست پسر و صدتا کار خالف دیو سالهام پ
 ....  من که بهش نخوردی گروه خونارمی رو از کجا بهی ندارم بفروشم پول کلیچی پام هيجلو

 !!!! ماهکی تای نهاي وقت ندارهی اس برو دنبال کلدهی فای موندت بنجای پاشو ایااااااا نشستچر: دکتر
 گردم ی زود برمیلی خي هرکارکنمی بتونم ميمامان هرکار:  لب گفتری زختی به مادرش نگاه کرد و اشک رشهی پشت شاز

 با دست پر
 سرد زمستون باعث شد بدن يهوا.  رفتی راه مابونی خي تورونی زد بمارستانی پر از غم از بی افتاده و دلي شونه هابا

 و ستادنی کنارش انی شده بودچندتا ماشسی بارون خيصورتش از اشک و قطره ها. دی باری گندم بلرزه بارون نم نم مفینح
 ....  خودش بوديایاما اون تو دن.زدندیبوق م

 
 

 ای دننی برو طرف اصال تو ای اسالی خیب: رو کرد به دوستش و گفت.....  ی عاشقي آهااااااااامی خوشگله در خدمتت باشخانوم
 .ستین

 شد و از کوچه ادهی خونشون بود پری مسنی سوار شد اخردی اتوبوس رسی اتوبوس نشست و منتظر شد وقتستگاهی ای صندليرو
 کرد اونقدر اشک هی بلند گريا صدا قفل و رفت تو چادر نماز مادرشو بغل کرد و بي و انداخت تودیتنگ محلشون رد شد کل

  که خوابش بردختیر
 کولشو از ي انداخت روفشوی شد ساعت پنج صبح بود وضو گرفت و چادر نمازشو سر کرد نمازشو خوند و کداری اذان بي صدابا

 .  رفترونیخونه ب
 
 ی کنه به بدبختي فکر باهاش همای رهی هم نداشت تا ازش کمک بگی دوستچیه.  بودری محل کارش هم ذهنش درگيتو

 کردن که اصال ی رو مشخص مرهای دزدگي جاي بود طورری و نصب دزدگی کنه کارش طراحدای کارو پنیتونسته بود ا
 بهش سپرده يادی زي بود؛ کارهاي حرفه ایلی بود اما خده کار شنی تازه وارد انکهیگندم با وجود ا.مشخص نبود کجا هستن 

 بود همراه ی از همکارهاش که پسر خوب و چشم پاکیکی نصب ادرس و بهش دادن با ي رفت برای میی جادیبودن امروز با
 !!!  زدی راه اصال حرف نميشد ؛تو
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 !!!!؟؟؟ی توهمیلی خیعی شده خانم شفيزیچ: به او نگاه کرد و گفت همکارش
 .... ششهی فکرم پمارستانی حال مادرم بد شد بردمش بشبید-
 شش؟ی بمونه پي نداری کسي ا،عمهیی ،عمويتنهاست االن ؟؟؟؟خاله ا!!!!!!شش؟؟؟ی پيپس چرا نموند-
 . داشته باشمی منم مجبورم سرکارم باشم تا پولییییی لعنتيای دننی اي از من نداره توری و غی کسچی هنه
  بره بهش سربزنه؟زنمی من به خانومم زنگ ممارستانهیکدوم ب-
 . پرستارها مراقبش هستنستی نازی نشهینه ممنون زحمتش م-
 . بگوی داشتازی نيزی چی پولي خالصه کارمی تو هم مث ابجهی چه حرفنیا-
 .گمی داشتم مازی حتما نینی اميممنونم آقا-

 هم مث من یکی به ينجوری ايدی میکی شکرت به ایخدا:  رو به روش نگا کرد و گفتدی گندم به عمارت سفدنی رسیوقت
 پووف بازم شکرت

 
 

 .گندم
 کار؟؟؟؟ی خوان چی درندشت و مي خونه نی قشنگتر بود ارونشی برداشتم و رفتم تو عمارت توش از بنی ماشي و ازتولیوسا

  خدمتتونانی االن آقا مدیسالم کارتون و شروع کن: خانوم مسن اومد جلو هی
 تند تند برام نیردم ام نصب کراشوی کار گذاشتم دزدگنی چهارتا دوربنیی پاي همشون و مشخص کردم طبقه ي جاخودم

  کردیامادشون م
 پنجاه خوردی بهش منیی عمارت اومد پاچی مارپي پوش قد بلند از پله هاکی و شانسالی مي اقاهی ساعت کار پت هم کی بعد

   داشته باشه  اومد جلو ويو خورد
 .دی کارتون  رو با دقت تمام انجام داده باشدوارمی امدیسالم خانوم و اقا خسته نباش-

 ي و دم و دستگاه براری همه دزدگنی استی نیحاال اگه فضول... کارمون حرف نداره دیسالم اقا مطمئن باش: زد ي لبخندگندم
 !!!د؟؟ی داشته باشی بزرگنی به اي هادخونهید؟مجبوری خوای میچ

 .د و حرفشو زد اون توجه نکری نگو ولیچی اومد که هی براش چشم و ابرو مینی امزدیحرفشو رك م! بدش بودعادت
 از دوستانم یکی هست که ی بخاطر امانتستی کارها بخاطر خودم ننیحرفت کامال درسته دختر جوان ام ا: و گفتدی خندمرد

  ها دنبالش هستنیلی مجسمه اس که خهی دشینی بیداده دست من چند وقت نگهش دارم حاال م
   کردی عمارت و نگاه ميشتری ذهنش زد شد با دقت بي توي حرف جرقه انی ادنی با شنگندم
 ي دونه مونده بود که آقاهی و گندم کار گذاشت ری ها  دزدگنی باال رفتند تا اونجا کارشون و شروع کنن دوتا از دوربي طبقه
   صداش زد ويبهزاد

 .دی ها رو مشخص کننی دوربي  تا اتاق  رو بهتون نشون بدم  جادییایخانوم جوان شما لطفا با من ب 
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 من برم اتاق و دی و نصب کندی رو خودتون  جاشو مشخص کني اخرنی رفت شما اینی بهش گفت و به طرف امی چشمگندم
 . نمیبب

 مجسمه چشاش برق دنی بود گندم با دزی مي روي استوانه اي شهی شهی ي اتاق و بهش نشون داد مجسمه توي بهزاديآقا
  زد و
 !!! بدهیلی که خينطوری ادیچرا داخل گاو صندوق نذاشت: گفت

  اتاقنی گاو صندوق همي توزارمی مدهی هست رسی تازه دوساعتزارمشیم
 دیبهتره االن بزار:  انداخت وگفتی به گاو صندوق نگاهگندم

 ي بهزادي آقانهی راحت تونست ببيای مجسمه رو برداشت رمز گاو صندوق و زدگندم با دقت بهش نگاه کرد و خي بهزاديآقا
 دهی نديزی چیعنیشو مشغول نشون داد که بهش نگاه کرد خود

  باغ رو هم نصب کردي در  ورودي هانی دوربرونی کار گذاشت و از اتاق اومد بنی دوربچندتا
  باغتون قدم بزنمي توی من کمدیاگه اجازه بد:  گندم
 .برو خانم جوان راحت باش:  با لبخند بهش نگاه کرد و گفت يبهزاد
 واری داره به دي باغ و چک کرد چندتا در وروديمه جا رو با دقت نگاه کردپشت عمارت جلو زد و تشکر کردهي لبخندگندم

  هم مصمم بودیلی خودشو گرفته بود و خمی کرد انگار تصمی منی تمری کلدی بلند بودن بایلیها نگاه کرد خ
 فشی داره تو کسی سوسچی ساندوهی اومد ادشی شم باهاش قی رفدی اه از نهادش بلند شد و گفت بادی پارس سگ شنيصدا

 سی سوسکهی تهی مانع شده بودرشی خواست به طرفش حمله کنه اما زنجی کرد و می سگه پارس مکشیدرش اورد رفت نزد
 نیافر  بخورای پسر خوب بنیاروم باش افر: انداخت جلوش و گفت 

 . کار و تکرار کرد تا پارس سگ تموم شد نشستنی بار خورد چندبار انی انداخت جلوش اسی سوسکهی تهی بازم
  مگه نه؟می پسر خوب ما باهم دوستنی زد و آفري لبخندگندم
 . کرد و زبونش و در اوردی پارس ارومسگه

  هستن ؟نجای خوابن و چند نفر ای می کنمی و چک کم ببامی بي چند باردیبا
 ي بهزادي آقادی دارییبایعمارت ز:  شد و گفت کیبهشون نزد خورد گندم با لبخند ی موهی داشت ابمینی سالن برگشت امبه

 !!!! ؟ستی طور ننی ساکت و خلوته؛ايادیاما ز
بعد فوت همسرم بچه هام همه رفتن خارج از کشور من . شلوغ بود حاال فقط خودم هستم نجای ای زمانهی ساکته یلی خاره

 و دادمه داد کار منم دی کشیقینفس عم... دهی کارهارو انجام مادی خانوم منی همی عمارت بزرگ فقط گاهنیموندم  تنها تو ا
  کردوت و سکدی کشیاه.......شده مرور خاطراتم  

 ي گذاشتم عجب بچه های هم تنهاش نمهی ثانکیاگه پدر من زنده بود :  خودش گفت شی اون سوخت پي دلش براگندم
   بودني عاطفه ایب
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 بعد از ظهر شده بود هر دو خسته دنی به محل کارشون رسی کردن وقتی خدا حافظي بهزادي از اتمام کارشون  از اقابعد
  نشستندزهاشونیپشت م

 نی دوربي تونست اون و برداره چون هم جای تو فکر مجسمه بودبنظر خودش  راحت مي شده بودبدجورری  گندم درگفکر
 واری باال رفتن از دي کردن برانی تمر باشه ولی وساهی به فکر تهدی ها رو فقط باری دونست هم دزدگیهارو م

 به مادرش نگاه کرد بازم شهی از پشت شمارستانی و رفت باوردی طاقت ندادی خسته برگشت خونه سکوت خونه ازارش مشب
 .  شدی چشماش طوفانيایدر

 نی تو اامایکنی سرزنشم مدونمی میستی نی راضدونمی کار بزنم منی داشتن تو دست به اي مجبورم بخدا مجبورم برامامان
 ی میی برام الالی قشنگت تنگ شده  وقتي صداي تنها راه هست نگران من نباش مامان دلم برانی که دارم ایوقت کم

  خونم گوش کن مامان قشنگمی میی حاال من برات الالي کردی و موهام و نوازش ميخوند
   شب بويبای ال کن دختر زال

 قی شقاي زانوي کن روالال
 ینی نبي مهریگ ب تا رنبخواب

 قی که تلخ حقاهیداری بتو
 ی مونی مثل التماس من متو
  امدهی شونه هاش چکي شب روکی که

  اون بودي گرم نوازش هاسرم
 دمی خوابم برد و کوچشو ندکه

  کنج خلوتکی من موندم و حاال
  چکه کردهیبی از سقفش غرکه

 یی امواج جداي هاتالطم
  کاشونم و صد تکه کردهزده
 نیری خواست پس از اون خواب شی مدلم

 شدی وا  نمای  چشمم به دنگهید
 شدی نمدای از خاطره پگهی دی قلب متروکم نشونونیم

  کردمهی از بس گرنهی غمگصدام
 ستی ني اوازه اچی اسم و هچی هازم
 ی در چه حالی هی پرسه کسینم

 ستی ني تازه اي از اشناخبر
  پروانه صفت ها گفته بودمبه
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 ستی من نی خاموشلی شمعم مچه
  کنونی ام رو درخت اشپرنده
 ستی من نی وقت فراموشحاال

 
  کرد و رفتی بازم خداحافظشهی پشت شاز

 دست بلوز شلوار مردونه هی دی و خرازشی مورد نلی گرفت و بازار رفت وسای عصر مرخصي بازم چند جا رفت نصب براصبح
 شده بود به طرف کیهوا  تار.  خونه گذاشتلشوی کوله وساهی با گهی دلهی وسیکل....  نقاب ،طناب،  قالب و ،یراحت مشک

 موند ی عمارت خاموش شدچند شب پشت هم رفت و منتظر ميها  رفت چند ساعت منتظر شد تا المپي بهزاديخونه 
 . بابت راحت شدنی از االشی به عمارت رفت و امد نداره خی خوابه و کسی میمتوجه شد ساعت خاص

 شده بود اشک ی سر زانوهاش زخمنی باال رفت  چند بار محکم خورد زمواری از دنی به خونه برگشت شروع کرد به تمریوقت
 تونست درست راه بره تا صبح از درد پا خواب نرفت باز هم کار و کار ی چشماش جمع شد و به پاش چسب زد نميتو

 تمام گهی دبردنی نداشت اگه مجسمه رو ميادید وقت ز کری منی تمری حسابدی مادرش باشی پمارستانینتونست بره ب
 دوباره شروع کرد به باال رفتن و بالخره تونست چند بار تکرار کرد و موفق شد با طناب هم امتحان رفتیزحمت هاش هدر م

، بست  رفت طناب و به کمرشي شب به عمارت بهزادمهی راحت شده بود بازم نالشی کرد خی منیکرد هشت روزمدام تمر
   کردهری تا مطمئن شد گشیدی کرده بود محکم چند بار کشریقالب و محکم پرت کرد به نرده ها گ

 اماده بود تصمم خودش و گرفت فردا شب نقشه رو زی همه چنیی زد و اومد پادی تونست بره باالقشنگ باغ و دعی سریلیخ
 ادی نشی براش پی کنه از قبل از محل کارش استعفا داده بود تا مشکلیعمل
 خودت و ری رو هم غی کسچی ندارم هی راهيدی خودت دایخدا: شد نمز خوند و دست هاشو برد باالوگفتداری نماز صبح بيبرا

  خطا کارت رويبنده . تنها راه هست ببخش منو ببخشنیمادرم ندارم چه کنم ا
 جا نگذاشته يزیند بار چک کرد تا چ کوله گذاشت چي تولشوی استرس داشت وسایلی تا شب سرحال باشه خدی نماز خواببعد

 در یکی تاري شب بودمانتوش و تومهی ساعت دو ندی به عمارت رسی رفت  وقترونیباشه بالخره ساعت دوازده شداز خونه ب
 بود موهاش و جمع کرده بودنقابشو زد طناب و بست به کمرش قالب دهیوش مانتوش پری بود زدهی که خرياورد و بلوز شلوار
 نی و محکم تر پرتاب کرد ادی کشیقی شده بود نفس عمی عصبانیلی نکرد خری بار دوم پرتاب کرد بازم گيو انداخت نشد برا

  فت باال  رواری از دعی سریلی و چک کرد محکم باشه خدی کردگندم خوشحال شد طناب و کشریبار گ
 که ینی چمی رفت با سنی و دوربری زانوش نشست به طرف دزدگي رونیی اروم با طناب اومد پاواری دنوری نرده ها اومد ايور

 که براش ی پارس سگ اومد گندم ،گوشتي به طرف عمارت رفت صدااطیهمراهش بود هر دوتاش و قطع کرد اروم و با احت
  اورده بود بهش داد

  ؟قی رفيچطور-
 عمارت رفت اروم در و باز کرد ي بود به طرف در ورودی کارش عالنجای پارس نکرد تا اگهی گندم و دي نشست جلوسگه

 اول رفت سربختشون و از کار ي ها رو که خودش  مشخص کرده بود طبقه ری و دزدگنی دوربي راحت رفت تو جایلیخ
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 هی عرق کرده بود اروم و شمرده از پله ها باال رفت استرس  گرمش شده بود  از ترس ویلی خدی کشیقینفس عم. انداختشون
 نصب ي اگهی دری دزدگومدی نادشی فکر کرد ی طبقه دوم دوتا رو از کار انداخت هرچری ها و دزدگنیراست رفت سراغ دورب

 بلند ریزدگ دری آزي صداهوی رفت که ی داشت به طرف اتاق مستی نینی ودوربری دزدگگهی راحت شد که دالشیکرده باشه خ
 به طرف پله ها رفت و چندتا چندتا پله هارو عی کنه دست و پاشو گم گرده بود سرکاری دونست چیشد گندم هول شده بود نم

  دی پاشو گرفت و کشیکی هوی خواست بلند شه که نی رفت خورد زمیاهی از استرس چشاش سنییاومد پا
  اخش در اومدي زد به دست طرف صداي ازادش لگدي هرچه تقال کرد نتونست با پاگندم

   طرف شده بودي دستاری حاال اون اسدی گندم رو کشي پايشتری با قدرت ب؟یزنی منو مکشمتیم-
 
 !!! ستی ادم پنجاه ساله نهی ي صدا برانیدای داره  اما دقت کرد ديعجب زور:  خودش گفت شیپ

 پ ها رو روشن کن المایعمو جون عمو جون ب:  گندم ومحکم گرفته بود گفت طرف
  اومدری دزدگي پسرم چرا صداشدهیچ:  اومدییصدا

 !!!!!!!!دی عمو المپ ها رو روشن کنمی دزد دارهیچون -
  رو به روش بودي بهزادنهی تونست صورت اونارو ببی تمام المپ ها رو روشن کرد حاال گندم کامال مي بهزادياقا

 !!!!!؟؟؟ی منو گرفته لعنتهی کگهی دنی اپس
 سی پلدی بعد زنگ بزنمشی ببنددیاری جون طناب بعمو
 فکر يدی ترسهیچ: گرفته بودش گفتی که همونوفتهی خواست بی رمق از دست و پاش رفت مسی اسم پلدنی با شنگندم

 !!   هه؟یوفتی بری گي کردینم
  بستنی طناب دادو  با کمک هم گندم و به صندليبهزاد
 خودش شی شده بود پرهی شده با اخم بهش خی بدبختنی باعث ای کنهی تونست ببی گندم حاال راحت مي اومد رو به روپسره
 ..... گهی مطونهی شیختی منو بهم ري برنامه هاي کجا بود همه گهی خوشگله دنیا: گفت
 بگه نگاش کن  سه برابر تو يزی غلط کرده چطونهی بعدشم شزای چه کارا چه چیاوه تو و چش چرون:  درونش گفت يصدا

 !!!!!  جووندهنی پس بشکنهیهست لهت م
  اومدن نبودي برای درون االن وقت خوبي صداخفه

 !! مینی رو ببی شد خب حاال وقتشه صورت دزد گرامکی به گندم نزدپسره
 ختی نقاب باز شد و دورش ردنی گندم با کشي موهادی نقاب و از صورت گندم کشهوی

 ....!!!!!!!!!!!!!  دزد دختره تعجب کرده بودندنی دیوان وقت و پسر جيبهزاد
 !!!!!!!!! دخترررررررههی اون اون شهاب
  شدی تونست ازش چشم برداره باورش نمی گندم شده بود نمي محو صورت و موهاشهاب
 شهاب حواست کجاست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:  يبهزاد

 !!  دخترهدمی عمو دبله
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 ممکنه دزد خانوم هم هست با همون پوزخند  نگاهشو به گندم ی هر چبی غربی عجيای دننیتو ا:  زد  ي پوز خندبعد
  دوخت
  ستمیحرف دهنت و بفهمممممم من دزدددد ن:  کرد  ی اخمگندم
 دی بلند خندي بدر با صدازدهی سي نکنه اومدیکنی مکاری من چي عمارت عموي االن نصف شب تویستی اگه دزد نااااااا

  بگهی دونست چی درمونده شد نمگندم
 اومد تو همو دختر نصاب ادمیاهااااااااا !!! ادی نمادمی کجا دم؟؟؟امای جا دهی کنم تو رو یحس م:  شدو گفترهی بهش خيبهزاد
 دختر ي کارو کردنی کردم اخه چرا ای توووو اصال فکر نمشهی باورم نمی ها هستنی ها و دوربریدزدگ

 !!!!!!!!!!چرااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

 شبه راحت پولدار شن هلو بپر تو گلو اره   پدر و مادرشم هی خواستن یحتما خانوم م:  گندم شد و کی پوزخند زد نزدشهاب
  کاره هستننیحتما ا
  شدی عصبدی حرف و شننی ای وقتگندم
 اررررررری شوووووووو اسم پدرو مادر من نخفه

 ی کاره هستنی احمق  معلومه اي خفه شو دختره تو
 شهاب بسه:  يبهزاد

 ی پولدار شدن داشتي شبه پولدار  اره عقده هی خواد ی فک کرده جوجه می چنی عمو جان انه
 :  بهش حرف بد نزده بودن گفتنقدری و بغض سرخ شده بود تو عمرش اتی از عصبانگندم

 ناز ي که توی وقتی چیعنی ی پولی بیفهمی چه میبافی مسمونی برا خودت اسمون ري که داریدونی من می از زندگی چتو
 ينعمت  و غرق در پول بزرگ شد

 هی که براش کلي نداری پولچی داره و تو ههی به کلازی ني داری لعنتيای دننی اي که توی مادرت تنها  کسی وقتیفهمی میچ
تو کوچه   پرت کنه لتوی و وسادی و بگه پول اجاره رو ندادادی صاحب خونه بنکهی از ایدونی مدنی کشی از گرسنگی  چيبخر

 ی و گرنه ميری بگهی مادرت کلي براي ماه فقط وقت دارکی  که دکتر بگه یفهمی می چی مادرتو نداشته باشيپول دارو ها
  رهی می میییییفهمی مرهیم

 پولدار ي نزن من نه عقده ی خودت حرف الکي پس براي لمس نکردي رو تجربه نکردنای کدوم از اچی هچونیفهمی تو نمنه
 ماه وقت دااره تا کی داره دکترا گفتن هی به کلازی نمارستانهی بي کار بکنم  مادرم تونی اومدم ای خوشيشدن داشتم  نه از رو

  کارنی نداشتم جز ایه راگهی روزش گذشته دجدهی هفدهیاالن ه
 ي کرده بود براهی گررهی خودشو بگي بزرگ نتونسته بود جلوي کرد بهزادی شده بود  و هق هق مسی گندم از اشک خصورت
  دخترك
 ياری بود اشکمو در بکی خوب بود نزدیلی خلتی تخيشدی مسندهی نودی بود  باینیداستان غمگ:  شهاب
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 بود به خدا که اون باالست و نگذاشت با پول حروم مادرم و خوب قتی گفتم  همش حقیمن هر چ:  بلند گفتي با صداگندم
  بودقتیکنم همش حق

 میبخور دخترم اروم باش ما باورت  دار: بهش داد ی ابوانی به طرف گندم رفت دستاشو باز کرد و  ليدبهزا
    به فکر فرو رفت گفتی کمشهاب

 د؟؟؟؟؟؟؟ی تماس گرفتسی جون با پلعمو
  اومد با التماس به شهاب نگاه کردسی اسم پلی وقتگندم

 می کنی خودمون حلش مدیری خواستم بگم تماس نگدی نگاهشو  دی وقتشهاب
    ممنونم ازتونختی اشک ری از خوشحالگندم

  نگفتيزی زد و چي بازم بهش پوزخندشهاب
 زندان  راه ي و برسی به پلمی زنگ بزننکهی راه اول ايتو دوتا راه دار:  ساعت گذشت شهاب سکوت و شکست و گفت مین

   منيمزد سور نای و بشی کني من و بازي نقش معشوقه ی تو قبول کنایدوم 
 !!!!!!!!  از حرفهاش تعجب کرد و دهنش باز موندگندم
 !!!!  عمو اگه پدر و مادرت بفهمني شدونهی اخه شهاب مگه دهی چه کارنیا: يبهزاد
   فهمهی نميزی چی کسدی جان اگه شما راز دار باشعمو

 ستی اما بدون کارت درست نگمی نميزی چی  باشه من به کسگذرهی تو سر تو می دونم چیواقعا نم: يبهزاد
 کنمی خونه هم براتون رهن مهی يری بگهی مادرت کلي براکنمی منم کمکت می من بشي خانوم اگه نامزد سورنیبب: شهاب

  من شدن و خوب شدن مادرتي نامزد سورای با خودت هست رفتن به زندان و میخب حاال تصم
  نبودي جز خود بهزادی دادم کسکی اومدمن که چند شب کشهوی  اخه از کجانی خودش گفت اشی بود پی عصبانیلی خگندم

 هم ی هم فکر کني اتاق نشون بدم برهی با من تا بهت ییای مای ینی بشنجای همي خوای می فکر کني صبح وقت دارتا
  یاستراحت کن

  اتاق و باز کردهی بلند شد و همراه او از پله ها باال رفت شهاب در گندم
 ؟ی  اوکی بهتره به فکر فرار نباشی فکرات و بکنی تونی منجایا

 ی صندلهی دی خواب سفسی سروهی گذرا به اتاق انداخت ی اتاق در و بست نگاهي و رفت تونیی سرش و انداخت پاگندم
   کی کوچي کتاب خونه هی  یراحت

 سی سرودی کنه شالش و از کوله اش دراورد و پوشکاری دونست چی دستهاش گرفته بود نمونی تخت نشست سرش و ميرو
   دو رکعت نماز خونددی اتاق بود وضو گرفت مانتوش و پوشي تویبهداشت

   سجده و با خدا حرف زدرفت
 اخه ادی کارا از من برنمنی پسره انی اي بشم معشوقه دی برم زندان قبول کنم بادی کنم قبول نکنم باکاری افتادم چری گایخدا

  و به خواب رفتدی تخت دراز کشي شد روری درمونده شدم اشک از چشماش سرازيزی چي نشونه اهیخودت کمکم کن 
 



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 12 

 ..... بغلمای بزمی عزیکنی مهی گندم بابا  چرا گردخترم
ژمرده  چقدر پنی مشکالت کمرم خم شد نگاه کن بهم بنی بار اری من زيبابا جونم کجا بود: بغلش ي و رفت تودیی دوگندم

   خوان منو ببرن زندانی ممی دارازی ما بهت نمارستانهی بيام مامان تو
 اخر هر شهی درست مزی دخترم صبور باش همه چيریتو زندان نم:  و گفتدی بلند و قشنگش کشي به موهای دستپدرش

  هست فقط خدا رو فراموش نکنی خوشیسخت
 ممنونم از ایخدا: از اشک  شد دستاش و برد باال و گفتسی خوابش افتاد چشاش خادی زدی نفس نفس مدی از خواب پرگندم

 رمی بگمی تونم تصمی حاال راحت مي که برام فرستادينشونه ا
  خونددر اتاق باز شدی داشت نماز مستادی اذان صبح بلند شد وضو  گرفت و به نماز ايصدا

 رفت گند م نمازش رونی زد و از اتاق بیقی شد لبخند عمرهیبهش خ دی قلبش لرزدی اون و درحال نماز خوندن دی وقتشهاب
  نیی از پله ها رفت پارونیکه تموم شد از اتاق اومد ب

 نهی بشادی بهش اشاره کرد بدی گندم رو دی نشسته بود وقتییرای پذي توشهاب
  نیی م کرد و روبه روش نشست سرش و انداخت پاسال

  خانوم؟؟؟ی گرفتمتویتصم:  بهش نگاه کرد شهاب
  کنم فقط قبلش چندتا سوال دارمی سرش اورد من شرط شما رو قبول مگندم

 شنوم؟ی مبپرس
  ؟دی کنی کار انتخاب نمنی اي دختر از اشناهاتون براهی چرا

 کنه دی هست و نبایچی اخرش هیدونی و مي ابهی غرهی تو نه شنی نمهی ول کن قضگهی زد چو ن اونا دي پوزخندشهاب
  براتشهیچون بعدش دردسر م یباش

   شده بودی عصبیلی خگندم
 ت؟ی سوال بعدخب

 !!! عمارت؟ومدی نیشکی دادم هکی شد و من چند شب کشداتی از کجا پتو
 قسمت بوده من دی عموم هه شاشی پرانی صبح زود از المان اومدم بعد از سالها اومدم اروزی من ددی بلند خندي با صداشهاب

 وفتهی اتفاق ها بنی و انجای اامیب
 ی منو خراب کني و تمام برنامه هاییایاره قسمت بود ب:  گندم
 و پولدار کلی نامزد خوشگل و خوش ههی صاحب ی مفتی خودتم مفتشهی مادرت مشکلش حل می هستی ناراحت چحاال
  بده؟ی گرافوی بهی؟ی اسمت و بهم بگي خوای ههههههههه خب  نميشد

 ندارم یشکی  جز مادرم هیعنی نرم افزار خواهر و برادر ندارم ي سال دوم رشته يدانشجو ساله کی و ستی بیعی شفگندم
 بود از اون ی کمیدی وقت نفهمچی بهش زده بود و فرار کرده بود هنی نفر با ماشهی  نه سالم بودپدرم و از دست دادم یوقت

  می کردیشب به بعد من و مادرم تنها زندگ
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 !!!!؟ی نداشتیی داییعمو
 خدا تنها ي شهی همي و پدر بزرگ و مادر بزرگ هم ندارمی گفت من و پدرت تک فرزند بوددمیهر وقت از مادرم پرس: گندم

  خودمي دوست هم نداشتم براهی یبودم حت
  چشماش جمع شدي تواشک
 ه؟ی مامانت چلی و فاماسم
 د؟ی نداری سوالگهی دیعی بابامم مهران شفی رسولمیمر
 بخوره خودمونم دوتا ادی عمو جون بمی صبحانه حاضر کنهی می پرسم پاشو بری رو بعد ازت مهی فعال البته بقستی نی سوالنه

  میلقمه بزن
 دم کردشهاب کره و مربا و ظرف هارو رو یی دنبالش رفتکمکش داد تخم مرغ درست کرد قهوه وچای حرفچی بدون هگندم

  زی مي رودیاماده کرد چ
 !!!  بچه پولدارهام کار کردن بلدن بهش نگاه کرد مگهگندم

 خودم مستقل بودم و ستمی سوسول  ني دختر کوچولو من از اون بچه پولدارهانی بسادی واکشی زد اومد نزدي پوزخندشهاب
 ... من نبودهي دست و پاي توی مستخدمچی خودم و داشتم هیزندگ

 
   گفتن نداشتي برای حرفگندم

 چه نی دخترم ببيدی زد و رو به گندم کرد زحمت کشي لبخنددی صبحانه رو دزیم ی وقتي عموش رو صدا زد بهزادشهاب
   خونه باشه  اون خونه بهشتهي خانوم که توهی زی داره میرنگ

 دنی زحمتشو کشي بهزادي نکردم اقاي زد سالم من کاري لبخندگندم
 خسته شدم می صبحانه دور هم بخورهی که بعد مدت ها دینی بشدییایشهاب جان دست تو هم دردنکنه عمو جان ب: يبهزاد

   غذا خوردمییبس تنها
 

  بود امدهی به خانه او ني دزدي گندم براشبی رفتار کرد که انگار دي شرمنده شده بود او  طوري بهزادي اقاي از رفتارهاگندم
   باهاش بر خورد کرده بودکانشی از نزدیکیدرست مثل 

 و تشکر کرد خورد ي چند لقمه اگندم
 !!! یکنی دخترم ضعف مي نخورديزیتو که چ:  گفتي بهش نگاه کردند بهزادي بهزادي و اقاشهاب

  خورمی قدر منی هم خوردم کال همادیممنون ز: گندم 
 زمی جانت دختر عزنوش
 .  زدي از لحن او خوشش امد لبخندگندم

 ای تو زحمت نکش بیی ظرفشونی ماشمی زاری ممییایبزار بعد م: گفتي از صبحانه خواست ظرف هارو بشوره که بهزادبعد
 مارستانی بمی و باهم برمی تا ما حاضر شنیبش
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 يری از خونه می وقتگهی مشهی بهتره مامانم همينجوری  تا شسته بشه انی ماشي تونمی پس ظرف هارو بچدیاجازه بد:  گندم
 یشی خجالت زده نمينجوری ای برگشتی بعدش با مهموندی خونه مرتب باشه شادی بارونیب

  شدی اشکچشاش
 حرف ها رو بهت زده درست گفته  ، باشه پس تا ما نی هست که اي ادهی زن فهمیلی زد مادرت خینی لبخند غمگيبهزاد

 ي وقت دارمیشیحاضر م
  نشست و منتظر شد  اول شهاب امد گندم بهش نگاه کردییرای پذي تورونی اشپزخونه رو مرتب کرد و اومد بگندم

 پوست ی وزشکلی ه185 داره قدش حدودي چه قد بلندارهی خواد چش دخترارو دربی زده میپیاوه چه ت:  خودش گفتشیپ
 انگار جنگل رو به یکنی تو چشماش نگاه مرهی درشت و سبز تي چشاکی مدل ساده اما شادی خوشم میلی موهاش خدیسف

   نردبوم باشمنیداشتم قد بلند باشم مث ا  دوستشهی پوووووف قدم کوتاهه همرسمی اش منهیمن تا سروته 
  بزنمگهی چرخ دهی ي خوای ميپسند کرد: شهاب
 ي سه ساعته زل زدگهیحقته خوب راست م:  درونش گفتي کرد او متوجه شده باشه صدای از خجالت سرخ شد فکر نمگندم

 ی نشعی ضاينجوری اری اون چشات و بگي جلوشی خوری با چشات ميبهش دار
 !!!!!!!  کنمی لهت مامی درون ميخفه صدا: گندم

 ینی ماشنی سوار چندی دی گندم تو خوابشم نمی بلند مشکی شاسنی ماشهی شدند نی هر سه سوار ماشي بهزادي امدن اقابا
 شد نور افتاب رهی کرد بهش خمی صورتش تنظي و رونی ماشنهی شده بود شهاب ارهی خرونی به بنی ماشي شهیبشه از ش

 شده رهی بخاطر غم  درونش تشی ابي چشازدی گندم برق مي خورد درست مث خوشه های گندم میی طالي به موهایوقت
 دونست ی همشون شهاب و جذب کرده بود خودشم نمشی و استخوندهی و صورت کشی قلمینی و بکی کوچی صورتيبود لبا

 !!!!!!!!!!!  چرا
 نتونسته بود او ن و به طرف خودش بکشه نگاهشو از گندم ي دخترچی کرده بود هی که زندگی و هشت سالستی بنی اتو

  گرفت
 دلش ي بهزادختی مادرش دوباره اشک ردنی رفتند با دمی کرد با هم به اتاق مرشونیی گندم راهنمامارستانی بدنی رسیوقت
   او سوختيبرا

 دکتر شی بزنه پي هست تونست به گندم حق بده که دست به هرکارمارستانی تخت بي روهوشی بمی مردی دی وقتشهاب
 قرار شد در مارستانی به حساب بختی رهی کلي برايادی زود مبلغ زیلی خدی پرسمی مریرفت و سوال کرد در مورد گروه خون

  فرصتاون و عمل کنننیاول
تو هم : شونه اش و گفتي دستشو گذاشت روي بهزاديا کرد آقی و همش خدارو شکر مختی ری اشک می از خوشحالگندم

 ی بزني کارنی بخاطر مادرت دست به همچي که حاضر شدی شجاعیلی کنم تو خی من بهت افتخار میمث دختر خودم
  کردمی کارو منی کنه هممکم نبود کی تو بودم و کسي اگه منم جادیدرسته کارت خوب نبود اما شا
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 که تا اخر عمرم شرمنده دی با من رفتار کردي ازتون مممنونم شما طوریلی شد ،من خرهی بهش خی اشکي هاي با چشماگندم
 هستم
 عمو جون گهی دي دنبال کارهامی بهتره خودمون برکننی کارها رو دادم شب مادرتو عمل مبی شد ترتکی بهشون نزدشهاب
 می برسونمتون خونه ما چندجا کار داردیایشما ب
 رمی بعد منجای بمونم ای من کمدی خواد شما برینه پسرم نم: يبهزاد
 .... گندممی برمتونینی بی پس فعال مباشه
  نهی بشه در عقب باز کرد بشنی خواست سوار ماشیدنبالش راه افتاد  وقت!!!!!!!!!!چه زود پسر خاله شدواال :  تو دلش گفتگندم

 !! ستمی ها رو بلد نابونی خادی بعدشم من زستمی جلو رانندت که نایب:که شهاب گفت 
 !!د؟ی بردی خوای اومد جلو راه افتادن بهش نگاه کرد کجا مدی حرص کشي از رویقی نفس عمگندم
 ي کم کم برادی عمارت باییای و میکنی جمع ملتوی خونتون وسامیری بعد ميری گی می ترم مرخصکی دانشگاهت میری ماول

 مینقشه اماده بش
 ؟؟؟؟؟؟!!!! اخه ی چي برای ترم مرخصکی: گندم
 پول رمی نشده مری هنوز دی من اگه ناراحتشی هم پی هم مراقب مادرت باشدی و باي سرکالس هات بریکنی وقت نمچون

 هاااااااا ؟؟؟؟!! سی اداره پلبرمی تو رو هم مرمی گی و پس ممارستانیب
  نگفتيزی شد و چنی چهره اش غمکگندم

 .ادرس دانشگاهت رو بده: شهاب
 کردن دخترا با حسرت ی دانشگاه شدن همه بهشون نگاه مي با هم وارد محوطه دنی رسیسو بهش نشون داد وقت و ادرگندم

  کردندی کردن و به گندم حسادت میبه شهاب نگاه م
 هم ي از پسرایکی کردند ی به شهاب متی گندم داشتن با عصباني برایی هاشون نقشه های دانشگاه هم که بعضيپسرا

 یعیخانوم شف:  و گفتکی بهش عالقه داشتاومد نزد گندم کهيرشته 
 ی رحمتي سالم بله اقاستادنی و شهاب هر دو اگندم
  شده ؟؟؟يزی چمی نگران بوددی چند وقته سرکالس ها نبوددیسالم خوب: یرحمت
 مونی نامزدری درگی کمدفقطی نگران شددی نشده لطف کرديزینه چ: خواست جواب بده که شهاب دستشو گرفت و گفتگندم

 !!!!!!!!! با اجازتونمیبود
  افتاده دور شدنشون و نگاه کردیی شهاب شوکه شده بودبا شانه هاي که از حرف هایرحمت
 !!!!!؟؟ی بود گفتی مزخرفات چنی شده بود  دستو ول کن ای از دست شهاب عصبانگندم

 دختر خوب هی پس مث ستیم توش ن هی حرفیشی نامزد من مي تو بزودستی محکم تر دستشو گرفت  مزخرف نشهاب
 !!!!!!رفتار کنننن
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 ی نامحرمچی بود تا حاال هی اون دستشو گرفته بود عصباننکهی شدن گندم هنوز انی گرفت سوار ماشی مرخصنکهی از ابعد
 دستشو نگرفته بود

 ؟؟؟؟؟!!!!ی بهش گفتم نامزدمی ناراحتي بودی رحمتي نکنه عاشق  اقاهیشهاب بهش نگاه کرد چ 
 

 يری نداره دوست ندارم دستمو بگتی برام اهمي اگهی کس دچی نه اون نه هستی طور ننی شد  نه ای عصبانشتری بگندم
  ستمی راحت ني نامحرم بهم دست بزنه من از اون دختراهی تونم اجازه بدم ی من نمی که نامحرمیحداقل تا زمان

 تو ی وقتشهی که نمينطوری شده خوب ایگفتم حاال چ!!!!!!!!!!!!!  یی نارااااحتنی ايبرااااا: گفتدوی بلند خندي با صداشهاب
   ببوسمتدمی بغلت کنم شای حترمی دستتو بگدی من بای کني من و بازينقش معشوقه 

 زدی کردن گندم متی اذي حرف ها رو برانی امخصوصا
 زد ي سرخ شده لبخندينجوری اون با حرف زدن  در موردشون ايدی دی او ازخجالت سرخ شد شهاب وقتي با حرف هاگندم

  و
 دور و برم بود همشون از ی خجالت بکشه هرچينجوری مسائل انی اي بودم برادهی نديتا حاال دختر:  خودش گفت شیپ

 !!!!! خانوم کوچولو چون فقط دستشو گرفتم دعوا و سرو صدا راه انداختهنیخداشون بود بهشون دست بزنم حاال ا
  نداشته باشه؟؟ی بگو من راحت بتونم بهت دست بزنم و مشکلی راههیخب حاال :  شهاب
 ی خونده بشه تا مشکلنمونی بتی محرمي غهی صهی دی کنه مجبور شد بگه  باکاری دونست چی با اخم بهش نگاه کرد نمگندم
  نباشه

 !!ي نداریی  دعواگهیخونده بشه حله تو د:  شهاب
 .ستی نی مشکلگهینه د: گندم
 می خونی هم متی محرمغهی صمیری ممی تو رو اوردلی وسامی  رفتنکهی بعد از اباشه

   به خونه گندم اصال حرف نزد و فقط ادرسو به شهاب گفت باهم وارد خونه شدندنی رستا
  نشست و منتظر شدنی زمي بود رودهی ندیکی کوچنی به ايتا حاال خونه  خونه تعجب کرده بود دنی از دشهاب
 اسشوی ساك عطر ي چادر نماز و مقنعه و سجاده شو کرد توکی کوچی به اتاق رفت لباس هاش و کرد تو ساك دستگندم

 گذاشت کنار سجاده
  بو بهش ارامش دادنی ادی به مشامش رسی خاصي بودی در اتاق و باز کرد اون مشغول جمع کردن دشهاب
 میری گی ممیری مياری لباس بادی خواد زیتموم نشد ؟نم: شهاب
   بهش برخوردگندم

 خرمی میگی نمنقدری اینی ببی که خودم دارم بهتر از بازاره همشون و مامانم دوخته وقتیی اما لباس هامی بودریدرسته فق -
 خرمیم

 !!!!ت ساعت دو شد  زودتررررر ظهر هم گذشدی حرص کشي از روی نفسشهاب
   حالي ساك به دست اومد توگندم
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 ی اپارتمان خوب براش اماده  مهی به مراقبت داره ازی نادی مادرت بی وقتمی کنی می خونه رو خالنی امییایبه وقتش  م: شهاب
 یییی بابا مردممم از گرسنگمممی برای برمی گی پرستار هم براش مهیکنم 
 ينجوری چرا ادی شد شهاب خندنی سوار ماشی به سختنی ماشي به خونشون نگاه کرد در و قفل کرد ساکشو گذاشت توگندم

 !! ؟؟یشیسوار م
  اهنی شد ماشنمیخب بلنده ا: گندم

 بزار دهی منو ندي اخماکنهیاز دست تو من چقدر بخندم دختر تخس چه اخمم م:  خودش گفت شی تکون داد و پي سرشهاب
  ي کالس اخم کردن نذارنقدری اگهی اخم کنم تا دباریبرات 
 !!!!! ی کني کاری دختر بهت اخم کرده نتونستهی زورت داده هیچ:  درونش گفتيصدا

 ...ستی نیشکی بد اخم تر از من هیدونی من و رو لج ننداز میگی چرت مي من زورم بده داریچ-
 رهی گی ملی خوووب حاال چه خودشم تحولللللیخ:  درونيصدا
  بابا حوصله تو ندارمممممبرو
 

 رمی می می دارم از گرسنگمی نهار بخورمی شو برادهی  پسادی واکی رستوران شهی يجلو
 دی بخوردی ندارم خودتون برلیمن م: گندم

 ییای ندارم زود مدنی ناز کشي بهت نگفتم پرو نشو حوصله یچی دختر جون هنیبب:  بلند گفتي شد با صدای عصبانشهاب
  و حی سه ساعت توضي هر کاري دوست ندارم برايدی هم بدرك فهمي  نخوردي خوری غذات و و مثل بچه آدم منییپا

  نیی کنم حاال هم برو پاریتفص
  شدادهی سرش داد نزده بود بغض کرد اروم پی تا حاال کسدنی دستاش شروع کرد به لرزدی بلند شهاب ترسي از صداگندم

 هردوشون غذا سفارش داد گندم بلند شد ي نشستن  برازی مهی هم وارد  رستوران شدن سر  با اخم اومد کنارش  و باشهاب
 شهاب با اخم بهش نگاه کرد

 کجااااااا؟؟؟؟
 !!!! دستامو بشورمرمیم

 ای بمیریبا هم م: شهاب
  گارسون غذاشون و اوردزی رفتن هر دو دست هاشون  شستن و برگشتن سرمی بهداشتي هاسی هم به طرف سروبا

 خوره حس ی داره با اشتها مدی دی کردبه اون نگاه کرد وقتی مي با اشتها شروع کر به خوردن گندم فقط با غذاش بازشهاب
   به غذا نداشتلی قاشق خورد اما بزور قورتش داد مهیکرد گرسنه اش شده 

 ي غذا رو دوست ندارنیای خوریچرا نم: شهاب
 !!  خورمی دارم مممنون

   بزور چند قاشق خورددنیی قاشق غذا کرد دهنش  و اروم شروع کرد به جوهی
   شدم چقدر گرسنه  بودمری سشی کرد  اخی کل بشقابشو خالشهاب
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 خودش گفت تا حاال چند بار بعد از خوردن غذا گفتم شی و پدی شکرت قلبش لرزای لب گفت خداری زدی گندم نگاه کرد دبه
   شکرتای سرراه من تا شرمنده بشم خدای دخترو گذاشتنی اای  خدامی ادم ها چقدر فراموش کار شکرت واقعا چندبار ماایخدا

   شدننی و سوار ماشرونی از رستوران اومدن بباهم
  ؟؟می کجا کجا بردی باتی محرمغهی صيبرا: شهاب
   خونن بعد ادرس و بهش گفت و حرکت کردنی امامزاده صالح اونجا حاج اقا هست ممی بردی کشی اهگندم

 پخش شد تو هوا بازم شهاب اسشی عطر ي چادرش و باز کرد بوی و در اورد سرش کرد وقتدشی چادر نماز سفدنی رسیوقت
 . شددمحوشی ددی گندم رو با چادر سفی وقتدی بو دلش لرزنیبا ا
 
  

 سالم داد شهاب از فرصت استفاده کرد و ستادی رو به امامزاده ا کرد ومی شانه به شانه هم وارد امامزاده شدن گندم تعظبود
 .بشی گذاشت تو جشی اون حواسش نبود ازش عکس گرفت و گوشیوقت

 و چشماش به اشک نشست و دی و بوسحی کرد ضرارتیشانه به شانه هم وارد صحن شدن گندم از شهاب جدا شد و رفت ز 
 . کمکم کن خودتکنمی مادرم مي کارو برانی اایخدا:گفت
 :کردی اش بلند شدو هق هق مهی گريصدا

 .امی برونی سربلند بشی آزمانی خودت کمک کن حالش خوب بشه بهم قدرت بده از اخوامی مادرم و از خودت مای خداـ
 به گنبد نگاه کرد ی داشت حالش دگرگون شده بود وقتیبی بود حس عجومدهی فضا و مکان ها ننی تو ای که از بچگشهاب

 .دی از ته دل کشی آهدیدلش لرز
  حاج آقا رفتنشی شهاب و باهم پشی برگشت پگندم

 ي غهی صهی راحت باشن شونی انکهی اي و برامی نامزد کنمیخواهی خانوم منیشهاب سالم کرد حاج آقا راستش من و ا 
 .می بخونمی خواهی متیمحرم

 ؟ی چه مدتيبهتون برا گمی مکی پسرم تبری انشااهللا به سالمتـ
 : گفتکشهی طول می دونست نقشه اش تا کیشهاب به گندم نگاه کرد خودشم نم 
 .دی سال بخونکی ي حاج آقا فعال براـ

  نگفتيزی چگهی بزنه که حاج آقا گفت مبارکه واون دی با تعجب بهش نگاه کرد خواست حرفگندم
  شدری اشک از چشماش سرازدی خونده شد گندم بله رو گفت دلش لرزغهیص

 . خانوم توندی االن بدنی و همدی کننیی تعهی مهري برايزی چهی دیبا: آقاگفتحاج
 کار گُر گرفت و سرخ شد شهاب نی بود باز کرد و دست گندم و گرفت گندم باایی طالری گردنش زنجيشهاب دست کرد تو 

 . زد و گردنبند و گذاشت کف دستشيبه صورتش نگاه کرد لبخند
  رونی نامه رو از حاج آقا گرفتن و باهم اومدن بغهی صبرگه
  شهاب االن شوهر منه؟یعنی داشت  یبی حس غرگندم
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 . توهم نزنيادی همش نقشه اس زیدونی نشو شوهرم خوبه مریاوهو جوگ: درونيصدا
 . اخمو االن شوهر منه واالنی باشه بازم ای هرچيدی متی پارازییای می خفه لطفا هي تو باز اومدـ

 خوردی صورتش غلط مي آروم اشک هاش روشی کسی وبیی تنهانی بغض کرد از اهوی شدن گندم نی سوار ماشباهم
 !!؟یکنی مهی بهش نگاه کرد چراگرشهاب
 دنده يرو دست خودش ری شهاب دست گندم و گرفت گذاشت زدنی باری مانع شد جواب بده اشک هاش تند تند مبغض

 فشار داد
  بگهيزی تونست چی نمی معذب شده بود ولاو

 چششات ری حاال آبغوره نگمی زود نقشه مون رو اجرا کنم تا از شر هم راحت بشدمی نکن قول مهی دستش و فشار داد گرشهاب
 . شهی ناراحت مي کردهی گرنهی بی خونه،عمو ممی برمی خواهیقرمز شده م

 گندم بازکن ي پاي گرفت،گذاشت رووهی و چندتا آبمسادی مغازه واهی تکان داد اشک هاش و پاك کرد شهاب در ي سرگندم
 .دهیبخور رنگت پر

 .  خودتم باز کني برایمرس..... زد ي باز کرد و گرفت طرف شهاب اون بهش نگاه کرد،لبخندوهی آبمهیگندم  
 اومد ي بهزادي نا نداشتن آقادنی به خونه رسیسته شده بودن وقت خیلی خودشم باز کرد و خورد،هردوشون خي براگندم

 استقبالشون هر دو شون بهش سالم کردن
 د؟ی نهار خورددیسالم بچه ها خسته نباش:يبهزاد

 . دست گندم و گرفت و باهم از پله ها باال رفتنمی استراحت کنمی برمی خسته ایلی خمی آره عموجان خوردـ
 سادنی اتاق وايجلو

 ی اتاق بغلنی تو همیتونی مومدنی که پدر و مادرم نی تا وقتیستی راحت ندونمی اما چون می اتاق من بخوابییای بدیبا:شهاب 
 بهت بگم تا دی حرف هست بای کلمی کار داریلی خمارستانی بمی بردی صدام بزن استراحت کن بای داشتي کاریخودم باش

  برو اتاقتدار حاال ساکتو بري ندی پدر و مادرم سوتيجلو
 پنجره رو به باغ هی بزرگ تر بود ی اتاق از اتاق قبلنی  تخت اي اتاق ساکشو گذاشت روي رفت توی حرفچی بدون هگندم

  کی کوچونی اهیداشت و 
 . هم بود که مال اتاق شهاب بود تراسشون مشترك بودگهی در دهی در و باز کرد،رفت تو تراس گندم
  بغل تختزی مي کمد چادر و سجاده شوگذاشت روي تودی اتاق لباس هاشو چي تواومد

 .  کمرش بودنیی موهاش و باز کرد و شونه زد موهاش تا پادی پوشی دست بلوز شلوار راحتهی تخت ری گذاشت زشوی خالساك
 دست و صورتشو شدی مکی شد هوا داشت تارداری بی وقتدی خوابی زود خوابش برد دو ساعتیلی و خدی تخت دراز کشيرو

 ي بهزادي آقانیی ،موهاش وجمع کرد و شالش و سرش کرد،از پله ها اومد پادی پوشی آبکی تونهیشست موهاش و شونه زد 
  خوند گندم بهش سالم کردیداشت کتاب م

 ؟يدیسالم دخترم خوب خواب:   مسعودـ
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 د؟ی دوست داری شام درست کنم چي برايزی چخواستمی بله ممنون راستش مـ
 .ارنی برونی ازبزنمی زنگ مشهینه دخترم زحمتت م:   مسعودـ
 مارستان؟ی بمیری چرا درست نکنم هنوز که نمکارمی من هستم و بی وقتـ

 . هستخچالی ي تویی بخوایباشه دخترم هرچ: مسعود
 چالخی وقت نشد چی هست هیی بخواینگاه کن هرچ: لبخند زد و گفتدی رو دزری فری آشپزخونه وقتي رفت توگندم

 درست کنم انگشتاشونم یی غذاهی بذار رنی غذا بگرونی از از بخوانی هست حاال مزی همه چنی باشه اينجوریخونمون ا
 .بخورن

 . کنمی درست می مشتي قورمه سبزهی درآوردم دوتا پاکت گوشت ي پاکت سبزهی
 :گندم
 داشتم زی مي رودمی ساالد و چلی مشغول بودم برنجم دم کردم وسای ساعتکی کردم و گوشت و تفت دادم سی و خبرنج

 اومدن جلو ی بازم مکردمی موهام و فوت می هرچکردی متمی صورتم،اذي شالم رفت عقب موهام توکردمیساالد درست م
  فت آشپزخونه و گي شهاب اومد توهوی بودم باهاشون ریچشام،درگ

 
 .ادی می خوبيچه بوها:شهاب
 کرد و موهام و از کی تو چشماش خنده بود،دستشو به صورتم نزدسادی واکمی شهاب اومد نزددمی کالفم کرده بود دموهام

 .ی صورتم کنار زد شالمم مرتب کرد و گفت خسته نباشيتو
  چرامن گُر گرفتم پوفي رفت  وااارونی از آشپزخونه  ببعدهم
 :شهاب

 
 و  چقدر بانمک شده بود تا دست زدم به موهاش لپ دی کشیقی باغ نفس عمي اومد رفت تورونی از آشپزخونه  بی وقتشهاب

 . دختر برام جالبهنی ازیهاش سرخ شد هههههه همه چ
 : شخصسوم
   نشستندزی و شهاب رو صدا زد هر دو سر مي بهزادي و آقادی و چزی مگندم

 . تنگ شده بودیرانی اي غذاهاي دلم براییبه به چه بو:   شهاب
 . کردهتی تربي دخترنی دخترم دستپختت حرف نداره احسنت به مادرت که چنهی قاشق خورد و  اوووم عالهی ي بهزاديآقا

 . خوشمزه،چشاش به اشک نشستدیگی نمنی به ادی زد نوش جانتون اگه دستپخت مامان و بخوري لبخندگندم
 مینی برامون درست کنن ببي قورمه سبزهی میکنی و ما ازشون خواهش مشنی زود تر خوب مشااهللای متوجه شد اي بهزاديآقا

 .شونی اایاز تو خوشمزه تره 
 شااهللایا: و گفتنیی سرش و انداخت پاگندم

 . دی حاضر بشدی شما برکنمی و جمع مزیمن م: از شام شهاب گفتبعد
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 . چادر نمازشو سرش کرد و نماز خونددی از پله ها رفت باال،وضو گرفت لباسشو پوشی حرفچی هی بگندم
 ي بازم بودی قلبش لرزدی و درحال نماز خوندن ددی اون و با چادر سفی اتاق وقتي شهاب در زد اومد توخوندی نماز مشتدا

 . شدرهی گندم بهش آرامش داده بود لب تخت نشست و بهش خاسیعطر 
   نماز گندم تمام شد سرش و چرخوندیوقت
 ؟ی داشتيبامن کار-
  نه؟ای می بري حاضر شدنمی ببخواستمی آره مـ

  حاضرممی و برداشت برفشیز،کی مي پاشد سجاده اش رو جمع کرد،چادرش و از سرش در آورد تا زد گذاشت روگندم
 نیی و باهم اومدن پادی کشیقی انداخت نفس عمی بهش نگاهشهاب

اتاق عمل  بودن تا ببرنش می پرستارها درحال آماده کردن مردنی رسمارستانی به بی ساکت بودن وقتنی ماشيهرسه تو 
 . تو ندارمری و غی کسیدونی باش بخاطر من ميمامان قشنگم قو: لب گفتری آروم زشهی شيگندم دستشو گذاشت رو

 هم بهش نگاه کرد و ي بهزادي شد آقارهی خمی مری و با تختش به اتاق عمل بردن شهاب به چهره معصوم و نورانمیمر
 . زدیلبخند تلخ

 . بودنیی بود سرش پاستادهی پشت در اتاق عمل نشست شهاب روبه روش ای صندلي روگندم
 . نکنهی به خدا باشه گردتی به شونه گندم گذاشت ا می دستي بهزاديآقا 

 ي دونه هاي بود در آورد و شروع کرد ذکر گفتن صدادهی سبز قشنگش و که مادرش از امامزاده صالح براش خرحی تسبگندم
 رهی شد خي جورهی دی گندم دفی ظري و تو دستاحی تسبی باال و به گندم نگاه کنه وقتارهیش و ب باعث شد شهاب سرحیتسب

 ارهی صورتش نگاه کرد غرق در اشک بود نتونست طاقت بح،بهیتسب  و قشنگکی کوچيشده بود به دست گندم و دونه ها
  رفت کنار گندم نشست

 دی مادرت خوب شه بای مونه وقتی ازت نميزی چیکنی متی خودت رو اذينجوری تو اشهیآروم باش حالش خوب م:شهاب
 .نیهمش نگران تو باشه پس آروم باش آفر

 
 عی گندم سررونی تکون داد  اشک هاشو پاك کرد چند ساعت پشت در منتظر بودن تا دکتر اومد بي بهش نگاه کرد سرگندم

   جلودیپر
  دکتر حال مادرم خوبه ؟؟؟؟ي اقاشدیچ:گندم
 رو بازم وندی جواغب بده و قبول کنه پوندی بدن مادرتون به پدوارمی بود امید اره دخترم خوبه عمل خوب زي لبخنددکتر

  توکلتون به خداباشه
  شکرتتتت هزاررررر مرتبه شکرتاااای دستاشو رو به اسمون کرد خدادی کشي نفس اسوده اگندم

 کنار گندم رفت  بازم دیدا رو به زبون اوردقلبش لرز اسم خی شکرت وقتایخدا:  لب گفتری گندم شاد شد زي از شادشهاب
 !!!!هی چي براهی گری خوشحال باشدی باگهی حاال دهیگر

  از ته دل بهش زد اشک شوقهي لبخندگندم
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 و منتظر می بخوريزی چي قهوه اهی می برنییای بانی بهوش بمی منتظر باشدیخب حاال با:  شد ی چشاش اشکي بهزادياقا
 میباش

   گرم سفارش دادنیدنی رفتند هوا سرد بود همشون نوشمارستانی شاپ بی به کافباهم
 ي رو از کجا اوردهی کلنکهی ای بهش بگي خوای می چادی به گندم و شهاب نگاه کرد خب حاال مادرت بهوش بي بهزادياقا

 ه؟؟یو شهاب ک
   بگه به شهاب نگاه کرددی بای دونست چی خودش هم نمگندم

 شما ي خونه ي هست باهاش اشنا شدم و توی هستم که گندم دوسم داره و چند وقتیخوب من کس: لبخند زدو گفت شهاب
 که می به مامان بگمی خواستی گندم شدم تا اونم عاشقم شده مچی پا پنقدری و خوشم اومد ازش و ادمیعمو جون گندم رو د

  و عمل خب چطور بود؟هیجراها کله مای و بقمارستانی بارنشونی و مشهی حالشون بد مشونیا
   واالشششششی  اخم کرده بود تو دلش گفت من عاشق تو بشم چی کمگندم

  دی بلند خندي با صداي بهزادياقا
  ي رو هم کردی فکر همه چنیخوبه افر-

 امیبه مامانت  بگو من هم م- گفتم بعد ی تو هم هر چدی باشيزی خواد نگران چی اصال نمدی فکر کردیبله پس چ: شهاب
 شتری بیی و اشناادتی عي براششیپ

   تکون دادي سرگندم
 پدر و مادرتون می ،چند سالتونه ؟ادی کاره هستی چنکهی دونم ؛ای از شما نمیچیفقط من ه.  گمی ها رو منیباشه هم -
 ؟؟؟!!! دونم ی نمیچی ؟ههی چالتتونینحص" دی خواهر برادره؟چندتایچ
  عالمت سوال شده هههههههی شبافتی قگمی باشه همشو مدی خندهابش
 دی هم خندي بهزادياقا

 نیی از خجالت سرخ شد سرش و انداخت پاگندم
  نکن شهاببببتی اذدخترم
 و ستی بي شهاب بهزادي کنم بنده اقای عموجان خب حاال خودمو و معرفمیچشممممم تسل- دستهاشو اورد باال شهاب

 شرکت دارم خارج از کشور و تک پسر هی ارشد ی در مقطع کارشناسوتری سخت افزار کامپي رشته لیهشت ساله فارغ التحص
 داره و استاد دانشگاه اسمش و ی فارساتی ادبي مامانم دکتراشه و دو سالستی بواستی خواهر دارم اسمش شهیخانواده ام  

 بگم؟  اووومم ااااهاااا ی چگهی دي بهزادنی داره معي شرکت ساختمان سازهی شهرزاد مقدم پدر مهندس ساختمان و لشیفام
 خودمون ای کن یمعرف  روی خودت کسای ازدواج کنم بهم گفتن دی داده بودن که من باری مامان و بابام گرانیچرا اومدم ا

 ی داد چند وقتشنهادی از دوستام بهم پیی نداشتم ی راهگهی شدمدی ناراحت و عصبانیلی منم ازشون خمی کنیبرات انتخاب  م
  اتفاق ها افتادنی و انجایبرم سفر منم اومدم ا
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 یشگاهی علوم ازماپلمی بابامم فوق دیاضی رپلمی داره مامان من فوق دی باکالسي خودش گفت اوه چه خانواده شی پگندم
  داشت
 ؟ي و چطور باهاش اشنا شدهی گندم کیگیشهاب به پزر و مادرت م: يبهزاد

  لبخند زدشهاب
 ازش خوشم اومده دمشی و منم ددی از پدرش براش بگی شما تا کمشی دختر دوست شماست که بعد از سالها اومده پگمیم -

 شتری بییو اشنا
 فکر زهای چنی اي به همه ی روز تونستکی نی خوب تو ای بگي داريزی چهی تو باز گمی من میاز دست تو هرچ: يبهزاد

  نهای مامان گندم بهوش اومده مینی ببمی بردی اشدی پاشیکن
 اتاق چندتا دستگاه بهش وصل ي بهوش اومده بود بردنش تومی رفتند  همون موقعه مرمارستانی هم به طرف  سالن ببا

  اتاق رفت اروم مادرش و صدا زديکردن گندم تو
   جونم مامان قشنگم چشمات و باز کنمامان

   زدي لبخنددی اروم چشماش و باز کرد گندم و که ددی دخترشو شني صدای وقتمیمر
 دورت بگردم ی قشنگت بشم  مامانم الهي  قربون چشادی و بوسمی شد لبخند زد صورت مرری اشک از چشماش سرازگندم

 يخداروشکر چشاتو باز کرد
  مادر من خوبمزی نکن عزهیگر:  گفتیفی ضعي با صدامیمر

   هستمشتی بخواب مامان من پدی و بوسمی مامانم چشم دست مرچشم
  رونی تو بدنش بود گندم از اتاق  اومد بی هوشی  بي اروم چشاشو بست هنوز اثرات دارو هامیمر

  مونمی ممارستانی خونه من بدیشا لطفا بر: گندم
 مییای خونه فردا با هم مای تو هم بهیچه کار:شهاب
 فردا شهی کنارش خوشحال منهیمادرش چشاش و باز کنه و اون و بب بمونه اگه دی باگهینه شهاب جان گندم درست م: يبهزاد

  خونه و استراحت کنهادی دنبالش تا بمییایم
  شهازی ندی شاری پول به طرف گندم گرفت بگي بگه مقداريزی نتونست چگهی دشهاب
  مقدار دارمهینه ممنون خودم : گندم

  بدم به توحی ده بار توضدی من بايزی هرچي باشه براشتی پنمی اگمی مي داردونمیم
 ی کرد مرسی پوفگندم

  ي بخرم برات بخوري خوای ميزیچ: شهاب
  خرمی ممارستانی داشتم از فروشگاه بازی نيزی چی مرسنه

  ي پس تا فردا باباشه
 خدانگهدارتون: گندم
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 یلی خمیخودمون داره ي چه جذبه اییخدا:  گفتدی شهاب و دکلی از پشت هی به دور شدن شهاب نگاه کرد وقتگندم
  خدادی شدم ببخشای حیخوشگله اوف چقدر من ب

 گندم چادر ونی گري کرد به گندم به خونشون به مادرش به امامزاده به چشمای و ساکت بود به امروز فکر مری کل مسشهاب
   امامزادهيسر کردنش تو

  عمو جون ؟؟یکنی فکر می به برادر زاده اش نگاه کرد به چمسعود
 ،عمو جون کارهاش دهی رو به من نشون ميدی جديای اومد توعمارت شما داره دنهوی دختر که نیبه امروز به ا:شهاب

 وقته دنبالشم رفتارش برام گنگ و مبهمه یلی که خيزی چهی حس ناب هی دختر برام تازه و قشنگه  نی ازیرفتارش همه 
 ي کردينجوری چرا اگمیده بود من فقط دستشو گرفتم بهش م کرم راه انداخت  برام اخییامروز دستشو گرفتم چنان دعوا

   نداشتهیتی اصال اهمزای چنی بزرگ شدم و اای اون سر دنی که از بچگی ، منی تو نامحرميری دست منو بگي حق ندارگهیم
 می محرم بشدی کنه بهم گفت باينجوری گرفتن دست اي برای کسشهی مدای کم پگهی جاهم دنی همی حتهی چنای ادونمی مچه

 ستمیمن راحت ن
 در برابرش تی حس مسئولهی ستی ها عشق ندی دارم بهش اشتباه نکنی حس خاصهی از اون لحظه می و محرم شدبردمش

 هی شده ی حس کردم صورتش نوراندمشی تو اون حالت دی وقتدی خوند دلم لرزی داشت نماز مدمشی امشب دیوقت
  ارامش خاصهی تو صورتش بود یبی عجتیمعصوم
 با خدا حرف ي خاص و پاك اون طورتی معنوهی می ما سالهاست فراموشش کردي داره که همه ییزهای دختر چنیا:  مسعود

 اون می خدا گندم و برامون فرستاده و فرصت دوباره داده تا بتوندی شامی کارو کننی امی وقت نتونستچی که منو تو هزنهیم
 نجای اما من که ازهای چنی به دور از اي کردی سالها اونور زندگزهای چنی از ای ندونيق دار تو حمی کندای و پمی که بوديخود

   مقصرم هنوزم فرصت هستشتری بیلیبودم نه من خ
 اتاقش قدم زد در تراس و ي تونست بخوابه چند بار توی گفت و به اتاقش رفت نمری شهاب به عموش شب بخدنی رسیوقت

 گل ي طور که وارد وارد اتاق شد بونی چشمش به در تراس اتاق گندم خورد در و باز کرد رفت تو همرونیباز کرد رفت ب
 بهش داد چادر ی کرد حس خوبکیگندم و برداشت به صورتش نزد  چادر نمازدی کشقی چندتا نفس عمدی به مشامش رساسی

  و برداشت به اتاق عموش رفت و در زد
 

 دونم ی شد وضو گرفت رو به قبله نشست نمری کرد اشک از چشماش سرازیاب فکر م شهي بود به حرف هاداری بمسعود
 دختر جوون که سن دختر منو هی  دارم در قبال تو حاال یفی همه سال که فراموش کرده بودم منم وظانی بگم خدا بعد ایچ

 فراموش کارو خطا کارتو ي بنده نیخش ا  ببای بودم خداي بدي بنده ازه بندادمی تا می زندگي خونه ام توي اومد توهویداره 
   بسه غفلتگهید

   خوب حس کردي بوهی چادر دستشه هی که دی اشک هاشو پاك کرد  در و باز کرد شهاب و ددی در و شنيصدا
  ؟ی داشتيجانم عمو کار: مسعود
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 عطر ي چه بودی عمو جون بوش کندینی کرده چادر و به طرفش گرفت ببهی گردی شد فهمرهی عموش خي به چشماشهاب
  دهی داره بهم ارامش  می نابي قشنگ تره بوای دني عطر هانی و بهترنی داره از گرون تریقشنگ

  چادر نماز گندمِهی قشنگي بویلی مستش کرد اره خاسی عطر گل ي چادر و ازش گرفت و بو کرد بومسعود
  مال اونهاره
  دارهیگ قشني بزارش اتاقش عمو جان واقعا بوبرو

  مزاحم خوابتون شدمدی چادرو گرفت ببخششهاب
  نشونه بود برام ممنون پسرم برو خوابهی ي عطر به قلبم ارامش دادنی بودم پسرم اشکال نداره با اداریبه ب: مسعود

 ریچشم عمو شبتون بخ 
   به گندم فکر کرد تا خوابش بردنقدری گندم و سر جاش گذاشت به اتاقش رفت اچادر
 گندم رو کنار خودش ی چشم هاش و باز کرد وقتي دوبارمی هم نگذاشت چشمش به مادرش بود  مري تا صبح پلک روگندم

 رفت بعد از نماز خدا رو شکر کرد مارستانی بست وقت نماز به نماز خونه بی و بازم چشماش و مشدی راحت مالشی خدی دیم
   نجات براش شده بودي فرشته هی مث  کهشی زندگي خوب شدن مادرش و اومدن شهاب تويبرا

  رفتندمارستانی با عموش به بدی و کمپوت خروهی اب می گندم نهار گرفت و کلي براشهاب
   بود هر دو وارد اتاق شدنددهی خربای  دسته گل زهی مسعود

   اونا نگاه کردي با تعجب به هر دومیگندم به احترامشون بلند شد مر 
 !!!! دخترم؟ی کنی نمی معرف گدم جاندییسالم  بفرما: میمر

 دی عموشون هستن اگه اجازه بدشونی و اي شهاب بهزادي به شهاب اشاره کرد اقادی کشیقی نفس عمدی لرزی دستاش مگندم
 دمی محی و براتون توضزیبعد همه چ

  دینی بشدیی ممنون بفرمادیدیزحمت کش: میمر
  دی گذشته بهترریسالم به خ:  تخت نشست و گفتکی نزدمسعود

   زد ممنون شکر خداي لبخندمیمر
 می مسعود ، شهاب بلند شد و اومد کنار تخت مری اتاق بود نشستند بعد از احوال پرسي که توی مبلي و گندم  روشهاب
 ؟ی خانم رسولدی بهتردیخوب: شهاب

 شمیممنون پسرم خدا رو شکر بهتر هم م: میمر
 که شاهللای هم استراحت کنن ای تا خانم رسولمی رفع زحمت کنگهیبهتره ما د:  بودند که مسعود گفتي کنار مري اقهی دقچند

 دیبهتر باش
 دیدیممنونم از لطفتون زحمت کش:  میمر

  زنمی بهتون سرمامی بازم مدی بهتر باشدوارمیام: شهاب
  ی پسرم زنده باشممنون
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 د کرد در اتاق و بست بازم تشکر کرشونی و همراهگندم
  دخترمی خونه استراحت کنییایتو نم: مسعود

  امی مگهی دو ساعت دیکی بدم حی مامان تضي و برازی همه چدیبا
 ؟؟ي دارلیموبا: شهاب
 ! اره دارم: گندم

  بدهشمارتو
  شمارشو به شهاب دادگندم

 نیی پاییای بزنمی دنبالت زنگ مامی خودم مگهی کن دو ساعت دوی بهش زد شما رمو سی تک زنگشهاب
 باشه ممنون: گندم
 اتاق کنار ي رفت تودی کرد و اسمش و گذاشت جذبه خندوی شهاب و سي کردن و رفتن گندم شماره ی ازش خدا حافظهردو

 تخت مادرش نشست دستشو گرفت
  بودن؟؟؟ی کی بهم بگي خوای به دخترش نگاه کرد خب نممیمر

 ......ي خواستگارانی خواستن بیون از من خوشش اومده م ازهی من و اون چیعنی ي بهزادي اونا چطور بگم اقاراستش
  مادرش گفتي رو که شهاب بهش گفته بود رو برایی حرف هاتماما

 ی بود خب خانواده اش چیتی به صورت سرخ از خجالت دخترش نگاه کرد دستشو گرفت به نظر پسر خوب و با شخصمیمر
 !!؟

  انی خارج از کشور هستن قراره شهاب بهشون خبر بده بهمشون
  دخترم ؟؟یگندم از انتخابت مطمئن: میمر

  نسبت به شهاب نداشتی هنوز شناختگهی دونست داره دروغ میم....  گندم جمع شد بله مامان ي چشماي تواشک
  دخترم مبارکت باشهباشه
  ندم زنگ زدی از دو ساعت شهاب به گوشبعد

  بلهسالم: گندم
  دم در منتظرتمنیی پاایسالم ب: شهاب
  استراحت کنمیمامان جون شهاب اومده دنبالم من و ببره خونه کم..... باشه ممنون : گندم

  داشته باشم پرستارها هستني برو استراحت کن من کاري خسته شدروزی دخترم برو از داره
   کردی و خدا حافظدی صورت مادرش و بوسگندم
  و سالم کرد شدنی ماشسوار

  یسالم خسته نباش:شهاب  
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 دوش گرفت لباس هی خسته بودیلی شد خادهی گندم تشکر کرد و دنی رسی کدوم حرف نزدن وقتچی به عمارت  هدنی رستا
  زود به خواب رفتیلی خدی و خوابدی پوشیراحت

 ی سختنکهی اونم مث گندم بهش ارامش داده بودباوجود ایی جوراهی  به اتاقش رفت از مادر گندم خوشش اومده بودشهاب
  داشتییبای زي کرده بود اما هنوز چهره رشی پی زندگيها

 ختهی که موهاش دورش ردی درو چرخوند رفت تو گندم و درهی اروم دستگدی نشنی در اتاق گندم رفت اروم در زد جوابشهاب
 دستشو دهی دختر کوچولوها خوابنی انیع......  زد ي شد لبخندهری شد به صورتش خکیبود و غرق در خواب بود بهش نزد

 نوازش کرد خم شد به خودشجرات ی از ته دل زد موهاش و کمي به صورتش لبخنددی صورتش برد اروم دست کشکینزد
   قلبشي دستشو گذاشت رورونی از اتاق اومد بزدی تند میلی قلبش خدی گندم و بوسیشونیداد و پ
 دی کشقی تخت   چند تا نفس عمي  خودشو انداخت رویکنی منو سوراخ مي نهی سينجوری اياروم باش چته چرادار: شهاب

 گندم  ي قشنگه رنگ موهاش درست مثل خوشه هایلی داشت موهاش خیفی صورت گندم افتاد  چه صورت نرم و لطادی
  دختریکنیم ودت خری منو درگي الحق که اسمش برازنده اش هست بدجور دارییطال

 
 ي جواب داده همشون و خوشحال کرده بود شهاب تووندی بهتر شده بود دکتر بهشون گفت پیلی خمی هفته گذشت حال مردو

 زدی و مادر صدا ممی کرد و مری می زبوننیری شی جا کرده بود گاهمی خودش  رو تو دل مری دو هفته حسابنیا
 

 ی  مری کرد و قلب هاشون تسخی پسر داشت همشون و جادو منی ابردی لذت مدیدی رفتار شهاب و با مادرش می وقتگندم
   و مرخص کننمیکرد قرار شد مر

    و انجام داد و گندم و صدا زدصی ترخي کارهاشهاب
 بله:  گندم

 دی ندارزای رو نلی وساهی هست  بقی هرچی مادر رو از اون خونه جمع کنلی مادر پرستار گرفتم تو هم بهتره وسايبرا: شهاب
  اونجادیری خونه اماده کردم مهی

 !! شهی نمیاما مامان راض:  گندم
   بهشگمی خودم می فکر کنزای چنی خواد به ای نمتو

 !!!یگی و به مامان مزی تو که خودت همه  چگهی  دیگیباشه پس چرا به من م: گندم
 لپاش دی حرف  و زد به گندم نگاه کرد دنی ای که مادرزنم منتظره وقتمی  بردی گندم نگاه کرد و خندي به صورت اخموشهاب

 گهی دمممی برررای  دستشو  گرفت  بنییسرخ شده و سرش انداخته پا
 برد خودش کمک کرد سوار شد گندم هم سوار شد و راه نی تا در ماشلچری و با ومی گذاشت مری ماشي و تولی وساشهاب

  رفتی مدی جديافتاد  به طرفل خونه 
 !!!؟؟ی دونی ادرس و نمستی نی طرفنی ما اي خونه يری اشتباه مي بهش نگاه کرد پسرم دارمیمر

 می برسدی اجازه بددمی محی براتون توضدونمی مادر مچرا
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  شهاب به طرف در اپارتمان دنی دوم رسي دوم  سوار اسانسور شدن  طبقه ي بود طبقه کی مجتمع شهی تو دی جدي خونه

  مادردیی و چرخوند و درباز کرد بفرمادیرفت  کل
 از اتاق ها یکی مجهز  سه اتاق خواب شهاب در ي اشپزخونه اکی مبله و شي و گندم با هم وارد اپارتمان شدن خونه امیمر

 دی مادر استراحت کندییرو باز کرد بفرما
  ادیدخترم بگو اقا شهاب ب...... داد و پاهاشو دراز کرد   هی تخت تکی تخت نشست و به پشتي با کمک گندم رومیمر

 چشم
 مامان کارت داره...... سادی نشسته بود رو به روش واییرای شهاب  تو پذرونی از اتاق اومد بگندم

  ادم وکنهی ول نمارهی سردر نهی ها تا از قضرهی گیلی گندم مامانت خيوااااا: شهاب
 !!!نجاستی و چرا اهی خونه مال کنی لبخند زد دوست داره زودتر بدونه اگندم
   براشوندمی محی توضرمی چشمممم االن مباشه

  مادر؟؟دی داشتي نشست  جانم با من کاری صندلي در زد و رفت داخل روشهاب
 !!!!! ؟؟می هستنجای چرا ما اي بدحی بهش نگاه کرد خوب پسرم منتظرم برام توضمیمر

  من خودم خونه ی وقتدی باشبهی غري شماو گندم تو خونه گهی خونه مطعلق به شماست من دوست ندارم دنیمادر ا: شهاب
  کنمی من اطاعت امر مدی شما امر کنی اگرم که نه هرچدی مونی منجای ادیدارم م االن پسر شمام اگه منو قبول دار

 
 و مخارج هی هنوز بابت کلشهی که نمينجوری معلومه که قبولت دارم اما ایزنی اخه تو مي هی چه حرفنیپسرم ا: میمر

 .... شرمندت هستم ومارستانیب
 کردم ي هر کاردی حرف ها رو نزننی اگهی کنم دی تو حرفتون لطفا تمنا مامی مدی ادامه بده  مامان ببخشمی نگذاشت مرشهاب

  ام هستفهیوظ
 ی شری عاقبت بخشاهللای پسرم ایزنده باش: میمر

 ی خونه رو انجام بده تا مشکلين گرفتم هم مراقبتون باشه همم کارها پرستار براتئهی دی و اجازه بددیاگه شما قبوا کن: شهاب
  می شما رو جمع کنلی وسامیری من و گندم هم مدینداشته باش

 ی شری تونم بگم عاقبت بخی زحمت ها رو جبران کنم فقط منی اي بگم چجوری دونم چیباشه پسرم نم: میمر
  مادردیممنون که قبولم دار..... دی و بوسمیشهاب رفت جلو دست مر 

 معلومه که قبولت دارم.....  چشاش به اشک نشست و زد به شونه شهاب میمر
 تونست بخوره بهش گفت ازش تشکر ی که مادرش می اومد گندم زمان دارو هاو هرچمباشهی که قرار بود پرستار مریخانم
 کرد

 میاری مادر و بلی وسامیگندم بر: شهاب
 میاری خودمم از عمارت بلیا وسدیبا: گندم



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 29 

 چند روز طول انیوقتشه به مامان و بابا خبر بدم تا کارهاشون و بکن ب...... و در اورد شی شدن شهاب گوشنی سوار ماشباهم
 کشهیم

   خوبه؟وای مامان خوبن شدیالو سالم باباجون خوب: شهاب
 ؟؟ي پسر فراري تو چطورمی خوب ما همي از پدرو مادرت کرديادی به سالم اقا شهاب چه عجب شما به

  خبر بدم بهتونهی خواستم ی باباجون ممیمن عال....دی بلند خندي باصداشهاب
 !!!!؟؟؟یییی خبرچه

 دی و باهاش اشنا  شدشینی ببدی خواهی کردم و اونم بهم عالقه منده اگه شما هم مدایمن دختر مورد عالقه ام رو پ: شهاب
 دییایب

 !!!! شهابیکنی می شوخيدار
  کنمدای و پمی بود تا عشق زندگرمی تقدنجای هستم اومدن من به اي جدیلینه باباجون خ: شهاب

 اگه رسونهی سالم مشمهیالنم پ..... دی بلندخندي و لپاش سرخ شده باصدانیی سرش و انداخته پادی به گندم نگاه کرددبعد
 د؟؟ی نداري خب باباجون کاردی از عمو مسعود سوال کندی تونی مدیحرف هام و باور ندار

 نه پسرم مراقب خودت باش تو هم سالم برسون... پسرش بود ي تو شوك حرف هانیمع
 تو نقشهخودت و اماده کن با می بردی باگهی دنی از انمیا....... نی ماشي و قط کرد وگذاشت جلوی بابا جون گوشيبا: شهاب

  هههههههیقوم تاتار اشنا ش
  باهاشون رفتار کنم؟؟ي چجوردیمن با: ترس داشت گفت حاال اسنی از همگندم

 هم خوبه فقط اخم و تخم یلی خی که هستینی نه کمتر همادتری نه زی که هستيهر طور!!! ؟؟؟ي چجوری چیعنی: شهاب
  باشه تا شک نکنندینبا

 بود ی مادرش و که خصوصلی از وسای  گندم لباس ها و بعضدنی به خونه رسی نگفت وقتيزی تکون داد و چي سرگندم
 همه رو گذاشت شی بچگي وبوسش کرد البوم هادی روش کشی شد دسترهیجمع کرد قاب عکس پدرش و برداشت بهش خ

  چمدون شهاب عکس پدرشو گرفت و بهش نگاه کردهی يتو
 هی هر کدومتون ییابی زیستی مامانت نهی شبیلی از مادرت اما خظرافتتمیپس چشات و از بابات به ارث برد:  خودش گفتشیپ

  جوره  خاص هست
 خونه رو هم قرار شد بعد لی وساهی نبود بقشتری گذاشتن چندتا چمدون و کارتون بنی ماشي و  تولی گندم کمک کرد وسابه

  کننيبراش فکر
   ساك فقط چادر نمازشو سجاده شو گذاشتي تودی راه به عمارت رفتن و گندم لباس هاشو جمع کرد چسر
  زدواری به دییرای قاب عکس پدرشو تو پذدی کمد اتاقش چي مادرش و تولی شب شده بود گندم وسادنی رسمی مری پیوقت
   از اتاق ها گذاشتیکی ي خودش رو هم تولیوسا
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 نجای اانیبه مامان و بابا خبر دادم قراره ب...... گفت می مري تو تاقش نشسته بود و در مورد خانواده اش برامی کنار مرشهاب
 شتری بیی و اشناي خواستگاريبرا
  خودتهي که خونه نجای پسرم قدمشون سر چشم اي کرديخوب کار: میمر

 دی نگگهی کم دی شما بوده پس من خواهش مي خونه از اولشم برانی ادیمادر باز گفت: شهاب
 باشه پسرم گندم کجاست؟؟: میمر

 ...... کنه هههههنی خواد تمری زد ممی به مري کنه لبخندی اماده مییتو اشپزخونه اس فک کنم داره چا: شهاب
  هم از حرف اون خندش گرفتمیمر

 ها مامان خانوم شهی ممی داره حسودگهید........  اتاق ي اومد تویی چاینی با سدی مادرش و شني خنده ي صدای وقتگندم
 ینی بی ما رو نمگهید

 اسودی خانم حسود هرگز نياها..... مات موند دی دلش لرزدی و دنشیری لحن و حرف زدن شنی ای به گندم نگاه کرد وقتشهاب
   اسه اسهرسهینوبت منم م:  گندم

 دندی هر دو خندمی و مرشهاب
   رفع زحمت کنمدی دی مارد اجازه اجازه ممی خورد رو کرد به مرشوی چانکهی بعد از اشهاب

  پسرمشام بخور بعد بروکجا
  که من اومدم همش چشمش به دره منتظر مني از روزیممنون عموتنهاست طفل: شهاب

 ارنی بفی هم تشرشونی ادی نگفتچرا
 دنتونی  دانینخواستن مزاحم شن فردا حتما م: شهاب

 قدمشون سرچشم: میمر
   تا دم در شهاب و بدرقه کرد موقعه رفتن شهاب به چشماش نگاه کردگندم
  دنبالتامی م9  ساعت اوردمیودم ن با خيادی من لباس زمی کندی خری کممی دنبالت برامی مفردا

 !!!باشه منتظر هستم مراقب خودت باش: گندم
   بود گفتمی چنیگند زدم ا:  حرف و زده تو دلش گفتنی چرا ادی نفهمخودشم
 ي در و از پشت قفل کن بایییی راستي باری بهش زد  تو هم مراقب خودت و مادر باش شب بخیقی لبخند عمشهاب
  االن ي اخه گندم مراقب خودت باش از کجا اوردي مبل نشست اووووف چقدر خريدرو بست رو.........خدانگهدار : گندم

  برام  مهمه ااااهکنهیفک م
 !!!! یکنی هااااا ؟؟؟؟نگو که به شهاب فکر نمستیمگه برات مهم ن:  درونيصدا

  شهیت تموم م مدهی بعد زای چنی اي به اون همه کارمی تو من چیگی میچ: گندم
 شهی می لپات گل گلشهی سرخ مدنشی رنگت با دکنهی مری دلت داره گیدونیبه خودت دروغ نگو  خوب م:  درونيصدا
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:  قلبش و گفتي دست گذاشت رودی کشری اسمش و اورد قلبش تیوقت....  من شهاب وستی ني جورنیچرند نگوووو ا: گندم
 !!!!هاااا چتهههه؟؟؟

 !!!!دی قلبت لرزي اسم شهاب جونتو اورديدید:  درون يصدا
  شده بودری بگه به اتاقش رفت فکرش درگيزی نتونست چگهی دگندم

:  خودش گفتشی رفت پیمراقب خودت باش لبخند از رو لباش نم.... گندم تو گوشش بود ي فقط صدانی ماشي توشهاب
 حتما براش مهم هستم که گفت مراقب خودت باش

 ی کشته مرده داشتی کلي خودت و جم و جور کن المان که بودي ذوق کردنقدریکه دوستت داره اخوبه نگفت :  درونيصدا
 مراقب خودت هی ي شده برای نگار دختر خاله ات کم گفت دوستت داره حاال چنی هممی دوستت دارگفتنیچپ و راست م

 ي ذوق زده شدنقدریباش ا
 فقط یگی نگارم که ممی دوستت دارگفتنی هم مگهینکن اونا به صداتا د سهی اونارو با گندم مقاي باز تو اومديوااااا: شهاب

 ستی مث اونا نزشی چچی خواد گندم هیبخاطر پول من و م
 همش نقشه اس تا از دست بابا و نای رفته اادتی ي نکنه عاشقش شدهی شهاب خان چیزنی مدی جديحرف ها:  درونيصدا

 !!دلت!!! قلبت !!!!!  هااااا يسوری مي داریمامانت راحت ش
  تی له و لوردت کنم پارازامی بای يریم: شهاب

  حرف حق تلخه؟؟؟هیچ:  درونيصدا
   دروني خفه صداگفتم
 خوب حاال رفتم گنده دماغ:  درونيصدا
   مسعود منتظرش بوددی به عمارت رسیوقت

 سالم عمو جان: شهاب
 ؟ي شام خوردیسالم پسرم خسته نباش: مسعود

  اومدم با شما بخورمنه
   شده و اماده  منتظر من و تو هستدهی چزی که مای تو پسر مهربونم بيفدار: مسعود

  خانوم خوب بودن؟میچه خبر از مر:  شام مسعود گفتزی مسر
 بهتون سر انی منم گفتم فردا ممی تا شام با هم باشدیومدیاره خوب بودن اتفاقا گفتن چرا شما ن:  زد یطونی لبخند ششهاب

 زننیم
  هستنی خانم محترمیلی خزنمی فردا حتما بهشون سر مي کرديخوب کار: مسعود
  هستنی خانوم مهربونیلی خدیگی بله درست مدی بازم خندشهاب
 يزاری مرد مری تو پسر خجالت بکش سر به سر من پیگی مينجوریچرا ا: مسعود
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 داره ی چه اشکالدی کنی تنها زندگدی خواهی می تا کدین موند هم جوویلی عموجون ؟؟ خدی هستری گفته شما پیک: شهاب
 ی و مهربوندهی  خانوم خوب و فهمیلی خانوم خمیمر

  هااااازنمتی مشمیشهاب بسسه بلندم: مسعود
  من بفکر شمام هااامیچشم تسل: شهاب

   شده بودری درگی مسعود حسابفکر
عمو جون خوبه بهش :  گفتشدی بلند مزی از سرمی کرده وقتری ذهنشو درگدی فهمدی چهره متفکر  عموش و دی وقتشهاب
 دی خندطنتی براتون بعد با شدمی انجام مادی از دست من بر بي کاردیفکر کن
   چنگال و به طرفش پرت کرد گمشوووو پدر سوختهمسعود

 ي دستشو گذاشت رودی تخت دراز کشي و به اتاقش رفت لباسشو عوض کرد رودیچی سالن پي شهاب توي خنده يصدا
 دی کشیقی اومد جلو چشماشنفس عمیچشماش همش صورت گندم م

 که از گندم تو ی عکسشی گالري و برداشت رفت توشیگوش........ جلو چشمام ادیچه مرگم شده چرا صورتش م: شهاب
 يدی ممادی رو ی رسم دلدادگي دارشمیدارم کم کم با خدا دوست م....  شد رهیامامزاده گرفته بود بهش خ

 با چند ی دست کت وشلوار مشکهی شدن شهاب چند دست لباس اسپرت و نیی پاساژباال و پای زود دنبال گندم با هم کلصبح
 که لبه ییبای زی مشکي باطرح های اسمونی مانتو ابهی چشم شهاب به شدنی رد مکی بوتهی داشتن از بغل دیجفت کفش خر

  بود افتادنشی استيها
  تومیبر: شهاب
 ي خوای  می خانوم هاست چي که برانجایکجا ااا ا: گندم

   اووووفگهی برو تو برو دگمی بدم محی توضدی کرد باز بای تصنعی اخمشهاب
  لطفادیاری خانم بزی مانتو سانیاز ا:  کرد و با هم رفتند داخل سالم کردن شهاب گفتی پوفگندم
 ستی نازین:  گندم

   برداشت در زدبای زي و سبز هم با دمدل هاییموی لي مانتوهی پرو باز کرد بپوشش  مانتو رو داد دستش و در اتاقشهاب
 ؟؟؟يدی پوششدیچ

  رو هم بپوشنای چشاش برق زد خوبه ادی اون و دی در و باز کرد شهاب وقتگندم
  بردی لذت مشتری گندم بدنی شهاب هر بار از ددی شده بود همشون و پوشی عصبانگندم

 اون گوش نداد و همشو براش ستی نازی نگفتی گندم می هم رنگشون و دوجفت کفش هرچي با شال و رسردی و خرهمشون
 دیخر

   اذان بودکی خوند نزدی لب شعر مری شدن شهاب زنی و کوفته سوار ماشخسته
  خونه؟؟؟می بعد برمی نماز بخونشهی هاست میکی نزدنی مسجد اهی اذانه کینزد: گندم

  فقط بگو کجاستستی نی باشه مشکل بهش نگاه  کرد شهاب
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  داخل کوچه اسدی جا پارك کننی که رفتند جلو گندم گفت همکمی
   هم به طرف مسجد رفتندي به شانه شانه
 ؟؟ی منتظر هستنجای قسمت خانوم ها  همرمیمن م:  گندم

 که مردم به طرف دی اذان بلند شد دي صدای شد به حوض قشنگ جلوش وقترهی تکون داد و به مسجد خي سرشهاب
 یکی رنی گی وضو مي کرد چطوری شده بود نگاه مرهی گرفتن و شهاب بهشون خی لب حوض وضو مونی اقاانیمسجد م

  شونه اشيدست گذاشت رو
 برق قشنگ هی داشت ی مهربون و خاصي چهره دی سفشی و ردی سفي مرد بود با موهاری پهی و بهش نگاه کرددی چرخشهاب

 به شهاب زد و ي خودش وضو گرفت لبخندشهی االن نماز جماعت شروع مریسم اهللا پسرم وضو بگب: تو چشاش بود گفت
 رفت

 دادی ماسی عطر ي مرد هم بوری عطر گندم و حس کرد اون پي محو صورت مهربونش شده بود بوشهاب
 می بري منتظر شددی بهش زد ببخشي گندم اومد لبخندقهی دقستی از ببعد

  شدننی نگفت و با هم سوار ماشيزی هنوز محوفضا بود چشهاب
 

 دی شهاب فرا رسي گندم با خانواده داری دي لحظه بالخره
 سالن فرودگاه منتظر ي و تودنی هم خربای دسته گل زهی کی ساده و شیلی خدی پوشی ابي به سفارش اون مانتو و روسرگندم
 بودند
   استرس داشتیلی خگندم

 ه؟؟؟ید اروم باش دخترم اونا هم مث خودتن استرست برا چ بهش نگاه کرمسعود
   او اروم نشد به شهاب نکردي با حرف هاگندم

  اوناها اومدن براشون دست دست تکون داد: شهاب
  پدرشهدی اقا که از شباهت شهاب بهش فهمهی بهشون نگاه کرد سه تا خانوم و هی سرگندم

  خوبلکسی ریلی سالن شهاب دست گندم و گرفت بهش لبخند زد اروم باش خنوری اومدند ایوقت
 بودن شهاب  پدرشو در اغوش گرفت بعد مادر و خواهر شو در اخر نگار که فقط بهش سالم داد و ستادهی هم اي رو به روحاال

   نگفتيزی چی بود ولی کنار خانواده اش عصباندنشیاخم کرداز د
 

 نی اي برادر دارهی یگی از اونجا نمی تا تا دل بکنادی پسرت بنکهی شد مگه اسیرفت و چشاش خ برادرشو در اغوش گمسعود
   ندارني انگار پدریچیجا تنهاست بچه هامم که ه

  جانوای شي شدی خودت خانومي زاده اش و  در اغوش گرفت  ماشاهللا برابرادر
   کردنی و بهش معرفنگار
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 ی و صورتدی سفی بلند پوستیی با مژه های درشت مشکي بود چشمای خوش پوش شده بود شهر زاد زنرهی بهشون خگندم
 بای زیگرد و اندام

 بود ي از مادرش به ارث برده بود نگار بر عکس خانواده شهاب دخترشوی شرقییبای بود زییبای دختر زیلی نگاه کرد خوایبه ش 
  سرش نبوديزی انگار که  اصال چرونی بود ختهی کرده بود موهاش و ریظی غلشیکه ارا

 
  مامان؟یکنی نمی به شهاب نگاه کرد شهاب جان معرفشهرزاد
 کنم گندم جان ی می عاشقانه به گندم کرد معرفی نگاهدی رفت ببخشادمی اصل کار ي و گرفت  واااااانی دست نگشهاب

  منیعشق من  خانوم
 چشاشو عروس چشم ي واااااااااي عروس خوشگلمون بشم چقدر تو نازي فدایییی الهي اومد جلو گندم و بغل کرد وااااااااوایش
 یاب

  نمتونی بی خوشحالم مدی خوش امددی رو بوسوای شي گونه گندم
   خوشحالمدنتونی ددازی جلو رفت رو به شهر زاد سالم کردخوش امدگندم

 دی و انتخابپسرس لذت برد اومد جلو گندم و بغل کرد و بوسقهی گندم و برانداز کرد از سلي سرتا پاشهرزاد
 نمتونی بی خوشحالم مدی هم اون و بوسگندم

 ممنون  دخترم: شهرزاد
 دی خوش امدنیی پدر شهاب هم سالم کرد سرش و انداخت پابه
 با یلی دختر خهی که پسرش انتخاب کرده ي دختردی فهمدی سرخ شده از خجالتشو دي لپ های به گندم نگاه کرد وقتنیمع
   سالم دختر گلم ممنونماستیح

   به نگار سالم کرد دستشو برد جلو باهاش دست بده که نگار جوابشو ندادگندم
  عمومي خونه رمیخاله جون من م: نگار

  خودمون؟؟؟شی پایچرا دخترم ب: شهرزاد
  برم خونه عمومدمی محی ترجستمی ها راحت نی خاله جون با وجود بعضی پر از تنفر به گندم کرد  مرسی نگاهنگار

  اومدنت مامان بزار هر جا راحت تره برهي براستی ني اسرارادی زي شده بود  باشه برو هر جا که دوست داری عصبانشهاب
  و برداشت و رفتچمدونشی شده بود بدون خدا حافظعی که ضانگار

  ستی بلد ن ها رونجای اادی زي بود بهش زدی چه حرفنیشهاب ا: نیمع
 ي  خوب کارارهی بس فضوله اومد سر از کار شهاب دربادی گفت بیباباجون بزار بره دختره رو مخه خودش کنه اس ک:  وایش

  داداش جونيکرد
 دی خسته شدی که شماها حسابمیحاال که رفت بهتره ما هم بر: مسعود

 نیی نشست سرش و انداخته بود پاوای شدند گندم کنار شنی سوار ماشباهم
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 ي قاپ داداشم دزدي بهش زد کلک چطوری منم مث شهابم باهام راحت باش چشمکیکنی میبیچرا غر- دستشو گرفت وایش
  خواست ما رو بکشه ههههههی ممی اوردیما اونجا اسم دختر م

 لپ هاش گل ينجوری که ایگی گوش خانومم مری زي داری چوای بهش نگاه کرد شنهی لپهاش باز گل انداخت شهاب از اگندم
   شدهیگل

  دنی خندهمه
  دهی قاپ تو رو دزدي پرسم چطوریدارم ازش م:وایش 

  انداخته بودنیی شد که سرش و پارهی با لبخند به گندم خشهاب
 االن ینی گندم رو ببیتونی ها بعد تا دلت بخواد ممی نشدریشهاب جان جاده جلوته ها ما از جونمون س: بهش نگاه کرد وپدرش

  باشهتی رانندگحواست به
 شدی وسط گندم بود که داشت از خجالت آب منی اباز

  باباشترهی مزه اش بينجوریآخه ا:دی بلند خندي با صداشهاب
 دنی حرفش همه خندنیباا

 بودن گندم دهی هنوز نرسانی آشپزخونه چندتا مستخدم گفته بود بي رفت توننی مسعود همشون و دعوت کرد بشدنی رسیوقت
  مهموناتونشی پدی شما بفرمائکنمیمن آماده م: آشپزخونه گفتياومد تو
 کنمی دخترم خودم حاضر مشهینه زحمتت م:مسعود
 می کنی مفشی تو سالن من و گندم رددی عموجونشما بردیخواهیکمک نم:ششونی اومد پشهاب
 انی کجا موندن قرار بوددوتا خانم بنمی ببزنمی زنگ مرمیباشه پسرم زحمتتون االن م:مسعود
 ازت خوششون یلیخانواده ام خ: ظرف و بهش نگاه کرد و گفتي تودی چوهی و حاضر کرد شهاب مي رفت گندم چامسعود

  جلومیاومد فعال خوب رفت
 امی و منمی چی ها رو موهی مهی رو ببرمن بقنایا: گفتدوی  چینی سي و استکان ها رو توختی ري نگفت چايزی چگندم

گندم . ششی شهاب بهش اشاره کرد بره پوستی به جمعشون پوهی باظرف مقهید از چند دق وبرداشت و رفت بعینی سشهاب
 گندم اونارو ی و سادگییبای معذب بود زیلی شده بودن خرهی بهش خي خانواده بهزاديخجالت زده کنارش نشست همه 

 دی بخوروهی مدیبفرمائ:گرفت و گفت  همشون به گندم زل زدن خندشدی دیجذب کرده بود مسعود وقت
 استی روهی گندم میکنی فکر منی شهاب عاشق بشه برا همشهی باورمون نممی ما هنوز شوکه هستيهمه -  زد ي لبخندنیمع

 مگه نه خانوم؟
  به گندم نگاه کردشهرزاد

 گفت فقط ی نمیچی همی کردی می مابهش معرفای کن ی رو معروفیکی می گفتی بهش میاره درسته اخه اونجا هرچ -
   و با گندم جان اشنا بشننجای اادی بود بنی ارشی تقددی شانجای اخرشم فرار کرد اومد ادشی میعصب

  دی کرد و بوسکی دست گندم و گرفت به لباش نزدشهاب
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   مث گندمم نبودندی کردی می که بهم معرفیی کدوم از کساچیه-
 و سرش و انداخت اوردی شدند باز طاقت نرهی هم خي گفت بهش نگاه کرد تو چشاي شهاب اونجوری وقتدی گندم لرزدل
 نییپا

  نگاه کردن و لبخند زدندگهی به همددنی نگاهشون و دنی ای وقتنی و معشهرزاد
 بهتره من برم تا پدر و مادرت استراحت کنن: ساعت گندم رو به شهاب کرد و گفتکی از بعد

  تکون دادي سرشهاب
  دی بهتره استراحت کندی شما خسته هستکنمیا اجازه من رفع زحمت مب: گفتهی رسونمت گندم رو به بقیباشه خودم م -
    حرف برات دارمی جا باش کلنی گندم جون هميریکجا م:وایش

  می دارادی شما استراحت کن وقت ززمی عزامی بهش لبخند زد بازم مگندم
   دخترممی شدی خوشحال ميموندیم:نیمع

   بگه به شهاب نگاه کرد و ازش کمک خواستی مونده بود چگندم
  برهدی کسالت داره بایمامانِ گندم کم: شهاب

 !!!شدن؟؟یاااا چراااا چ: نیمع
 امی خونه زود مرسونمی من گندم و مدمی محی براتون توضامیم: شهاب

   شهادهی گندم تشکر کرد و خواست پدنی رسی هر دو سکوت کرده بودن وقتری طول مسدر
 م منو به مادر برسون بگو دلم براش تنگ شدهسال: شهاب
 مامان دزد:  براش نازك کرد و اروم گفتی پشت چشمگندم

  دی خندشهاب
 ....!!! هااااادمیشن-
   خدا حافظشششی چيگفتم که بشنو: گندم  

   حسود کوچولويبا: شهاب
  به اتاق مادرش رفتکراستی گندم

  زمی عزي اومددلبخندزدی دخترش و دی وقتمیمر
  سالم مامان قشنگم: گندم 

  مادر خوش گذشت ؟؟زیسالم عز:  میمر
  خوب بودیلی اول خداری مهربون و محترم بودن دیلی خواهرشم بود خدمیاره مامان جون پدرومادر شهاب و د:  گندم

 زمیخداروشکر عز: میمر
  شهاب بهتون سالم رسوند گفت بگم دلش براتون تنگ شده: گندم

   دی خندمیمر
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   پسره بخداگل-
 . کردی اخمگندم

  لوسي مامان دزده خودش و تو دل شما جا کرده پسره رررررریینخ -
 !!!!!ياااا گندم تو که حسود نبود: میمر

  نگفتيزی و چدی خندگندم
 

  مبل نشستي هنوز همه تو سالن جمع بودند بلند سالم کرد و رودی به عمارت رسی وقتشهاب
 ؟؟ از خانواده اش ي و بهش عالقه مند شد؟؟؟يدی برامون که گندم و کجا دي بدحی توضمیسالم پسرم خب ما منتظر: نیمع

 !!برامون بگو؟؟
 نی همي کرد ودر اخر گفت که گندم پدرش و از دست داده برافی گندم براشون تعردنی دي لبخند زد و تمام ماجراشهاب

   عمو اومده تا از خاطراتشون با پدرش براش بگهشیپ
  گندم پدر نداشت ناراحت شدندنکهی از اهرسه

 ی خونه خانواده هم که گفتی داره درس میگی هم که مالتی بود تحصینی و  متبای دختر زدمشیمن که پسند: شهرزاد
  باشهی خوبی از خانوادهدیپدرش دوست اقا مسعود بوده پس با

 دی استراحت کندی بهتره بردی شدهیتوجه قضحاال که م:  تاسف براش تکون داد و گفتي از روي به شهاب نگاه کرد سرمسعود
 دی دارشتری بیی اشناي  برايادیزمان ز

  رو که براشون در نظر گرفته و بهشون نشون دادیی کردند مسعود اتاق هادیی حرفشو تاهمه
   اتاقش منتظر موندي و صدا زد و توشهاب
 جانم عمو....  عموش نشست  ي در زد رفت تو روبه روشهاب
 !!!!هی باشه گندم که دختر خوبي سورزی همه چيا. خوی جلو هنوز هم ميری با دروغ ميپسر اخه چرا دار: مسعود
  خودم برنامه  دارمي کار دارم برای تونم کلی اما منفعال نمهی حرف ها زوده منم  نگفتم دختر بدنی ايعمو جان برا: شهاب
  هم اون دختر طفل معصوم روي بد دروغ هم خودت و عذابنی ترسم با ایشهاب جان م: مسعود
   تا اخرش باشهدیمن با گندم قرار دارم خودش قبول کرده پس با: شهاب
 ادی نشی پی مشکلدوارمی بهت بگم پسر امی دونم چینم: مسعود
 هی ي به گندم داشت اما هنوز خودش و اماده ی حس خوبنکهی مصمم بود با وجود اي سوري نامزدنی اي هنوز براشهاب

  دونستی  نمیزندگ
  در اتاق شهاب و زد منتظر موندوای شده بود شکی تارهوا

  داخلدییبفرما: شهاب
  ؟ی خوبی داخل رفت به شهاب که پشت لپ تاپش نشسته بود نگاه کرد  سالم داداشوایش

 ؟ي خودم خوب استراحت کردیطونی شیسالم ابج: شهاب
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   رو دوس دارمنجایوطن خودش ا ادم بعد از سالها  باد تو هی حس خوبیاره مرس:  وایش
  تخت نشستلب
 نی تونم قبول کنم تو به ای که زود باور کنم  نمستمی من مث بابا و مامان ننی ببی برام از گندم بگي خوایخوب نم  -

 افاده سی في دخترانی نازه و به دل من نشسته  معلومه از ایلی درسته گندم خی کندای دختر مورد عالقه ات و پیسرعت بتون
 .  تو صورتش هستی خاصتی معصومهی ستی نيا

 نی من اي حس کرده  حاال چجورتشوی  چقدر خوب معصومدهی فقط چند ساعته گندم و دنیبب:  خودش گفتشی پشهاب
  يفضول خانوم و قانع کنم وااا

اش اشنا شدم  رفتارش و  ماه هست  باهکی که ی  به دلت نشسته اونوقت منيدی تو چند ساعته گندم و دی وقتی ابجنیبب-
 بوده اما گندم  و که ادی که بهش عالقه مند شم من دختر دور و برم زي بهم حق بددی بادمی دتشوی،معصوییبایز,طرز پوشش 

  با ارزشهیلی برام خنی دور و برم داشته باشن اي دخترادمی که ندایح  مث شر م ونمی بی ميدی جديزهای دارم چدمید
 ماه کی نی بودم از زبونت تو ادهی رو نشنزهای چنی شهاب ایزنی تازه ميحرف ها:  گفتدی شهاب و شني حرف های وقتوایش

 ی خودم و قانع مي جورهی منم يچوندی دونم چرا از حرف هات خوشم اومد باش پیاما نم!! ي کردریی تغیلی خيکه اومد
   تو باغ قدم بزنمی م برم کمدیشیخت م مطمئنم خوشبهی اه بود گندم دختر فوق العادیکنم  اما انتخابت عال

 بر ی کنم بچه ها به مشکلستشونی راست و رکمی شرکت مونده ي برو منم به کارهام برسم  کارهایباشه ابج:  شهاب
 نخورن

 دی پرسی و حالشو مرفتی ممی مردنی به دکباری ي مدت دو روزنی گذشتمسعود تو ای از اومدن پدر و مادر شهاب مي روزچند
 هنوز ی گفتن هر حرفي دونست برای می خانوم خوشش اومده بود ولمی داده بود از مری شهاب اون و تکونيانگار حرف ها

 زوده
 اونور از ی از خودش براش گفته از زندگوای باهم جور شده بودن و حرف زده بودن شی حسابوای چند روز گندم و شنی اتو

  نبود و عالم خودش و داشتهزهایچ نی و ای شلوغي توادی اون زنکهیشهاب و ا
 نشستند همه زی کرد تا بخونه  باهم به سالن اومدندسرمی به کتاب عالقه داره چندتا کتاب خوب بهش معرفدی فهمی وقتگندم

   گفتوایمنتظرشون بودند  شهاب رو به ش
 ادی من بشی پکمی يزاری نمشیری گی اتاقت و به حرف ميبری منو میخوب خانوم-

  با لبخند بهش نگاه کردگندم
  دندی همه خندمی ما با زن داداشمون اشنا شکممیحسود خان بزار -

 که قبال  شهاب گفته بود اونجا باشه وضو گرفت سجاده اش رو ی لپ هاش سرخ شد بعد از نهار بعد از نهار رفت به اتاقگندم
   خوند در اتاق زده شدیپهن کرد چادر نمازشو سرش کرد داشت نماز م

 وقت بود یلی گندم در حال نماز خوندن شوکه شد خدنی در و باز کرد اومد داخل از ددی نشنیی صدای پشت در بود وقتوایش
   تخت نشستي که مادر بزرگش فوت کرده بود و رفته بودن المان لبه ی بود از وقتدهی رو ندینماز خوندن کس
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  وای طرف شدی نمازش که تموم شد چرخگندم
 ؟؟؟ی داشتيکار زمیجانم عز -
 تخت نشست دستشو گذاشت رو شونه اش ي گندم اومد کنارش لبه دی که محو صورت گندم شده بود اصال صداشو نشنوایش

  ی خوبوایو صداش زد ش
 ي عطرت قشنگه بوي من محوت شده بودم چقدر بوي چادر ناز شده بودنی تو انقدری ازمی به خودش اومد اره خوبم عزوایش

 .اسهیگل 
  زنمی عطر و منی وقت نماز اشهی هماسی سرش و تکون داد اره عطر گل گندم

 ؟یخونی نماز می کاز
 یفی و در برابر خدا وظاي داد سرم کرد و گفت از امروز خانم شدهی بار بابام چادر نماز و بهم هدنی اولي برای وقتی نه سالگاز

  ارامش خودمي خودم خوندم براينماز من نداره برا به يازی خدا اخه خدا ني از همون روز نماز خوندم نه برايدار
 مسائل فکر نکردم ،شهاب هم نی وقت به اچی بهش فک نکرده بودم هينجوری از اشک شد تا حاال اسی چشماش خوایش
 ؟؟ی خونی نماز مدهید

 ؟؟؟؟!!! چطوراره
 شنومی تازه ازش مي حرف هانهی هميپس برا: وایش

 ؟؟؟!!یی حرف هاچه
   من برم اتاقم ببخش مزاحمت شدم نمازت و بخونزمی عزیچیه: وایش
 ي توشدی ارامش خودم اون ارامش و کامال مي گفت برای می کرد وقتی گندم فکر مي به اتاقش اومد به حرف هاوایش

 که اونور یی از دخترایلی گفت فرق داره با خی گفتگندم فرق داره  درست هم می فهمم چرا شهاب می حاال مدیصورتش د
 بودن
 همم میری مشونی اادتی مامان گندم جان هم عدنی دمی برهینظرتون چ:  گفتنی سالن نشسته بودن معي همه توعصر
 دنشونی دمی فردا شب بردی دو خانواده ؟اگه موافق باششتری بییاشنا
   موافقت کردندهمه
  دی ازش پرسری هوا شهاب اون و رسوند خونه تومسیکی تشکر کرد قبل از تارنی از معگندم

 د؟؟ی ندارازی فردا شب ني برايزیچ:شهاب
 رمیگی باشه خودم مازی هست نزی همه چی مرسنه

  نگفتيزی چگهی دشهاب
 انی دو خانواده مشتری بیی و اشناادتی عي فردا شب براي بهزادي به مادرش گفت که خانواده گندم

 ان؟ی شام مي فردا شب ، براي برامی کم و کسر نداشته باشيزی چنی کنن برو ببی لطف می هم عالیلیخ: میمر
 انی مامان  بعد از شام منه
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 ان؟ی شام بي برایچرا نگفت:میمر 
   شماستدنی فعال قصدشون دادهی مامان خودشون گفتن وقت زگفتم

 باشه دخترم: میمر
  رد کی اومده بود داشت غذا درست ممی از مري خونه و پرستاري کارهاي که برای به اشپزخونه رفت خانومگندم
   خانومفهی شردی زد خسته نباشي بهش لبخند گندم

  دخترمی باشسالمت
 دی شما خسته شددمی من انجام مدی بگدی دارازیکمک ن: گندم

  خواستم برنج و ابکش کنمی مستی ني دخترم کارنه
 دینی شما بشدمی من انجام مدیخوب بزار: گندم

 که حالش می فردا شب نوشت  مري برادی خرستی کارها رو انجام داد لي هی نشوند خودش بقی صندلي گرفت و رودستشو
   شام خوردني نشست سه نفرزیبهتر شده بود اومد سرم

   کردنزی خانوم تمام خونه رو تمفهی کرد و برگشت خونه به کمک شردی خری زود گندم کلصبح
   مبل نشستي خسته و کوفته روگندم

 ر گلم دختی بهش نگاه کرد خسته نباشمیمر
 گهی خسته شدم  نا ندارم دیلی مامان خیمرس
 زمی استراحت کن عزیبرو کم: میمر
   بپوشم مامانی چیییی و بخوابم  راسترمی دوش بگهی برم اره
 ادی بهت میلی برات دوختم  و بپوش خشی که چند وقت پیشمیبه نظر من اون کت دامن : میمر
   جون ندارمگهی راحت شد برم ،برم که دالمی خوب خهی اون عالاره

 ییرای پذي شده بود موهاش وشونه زد اومد توکی شد هوا تارداری بی وقتدی و خوابی ساعتچند
 
 زمی عزيدی بهش زد خوب خوابي لبخندمیمر
  خانوم کجاستفهی  شردی چسبیلی مامان خاره

   به غذا بزنهي اشپزخونه سررفت
 می حاضر شمی و برمیاماده کنم زود شام بخورمن برم کمکش ظرف ها رو : گندم

  امروز خسته شدیباشه دخترم برو کمکش بنده خدا حساب:  میمر
 ور شونه هی خانوم کمک کرد شام که خوردن ظرف ها رو شست بره اتاقش رفت تا حاضر شه موها شو فهی به شری کمگندم

 از ری و غاسشی بار عطر نی اولي شده بود برابای زی رنگ لباسشو سرش کرد در اوج سادگي روسردیزد کت دامنشو پوش
  ییرای پذيموقعه نماز خوندن زد اومد تو
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 سبز رنگش  دستش بود و حی سرش کرده بود تسبی ابي ساده با روسري دست کت دامن سورمه اهی حاضر شده بود میمر
 دخترمون چقدر نیران ببمه: خودش گفتشی چشاش جمع شد پي چشمش به دخترش افتاد اشک توی گفت وقتیذکر م

 دختر هی خودمو  کردم ی من تمام سعدی کشینم ی همه رنج و سختنی تا اي شده کاش تو بودیبزرگ شده برا خودش خانوم
   گرفت اشک هاشو پاك کردی خودتم از شباهتش غصه ات مشیدی دی کنم اگه متیخوب برات ترب

  ي شدبای زیلی هزار ماشاهللا دختر گلم خماشاهللا
 من ادتونهی نی لباس ها رو دوختنی ها خوب شد انی ناز شدیلی دختر شمام خودتونم خگهی بله ددی لپ مادرش و بوسگندم

 ی  ههههه حاال مدیدوزی رو منای چرا اادی خونمون نمی کسای میشی دعوت نمیی گفتم ما که جانای دوختن ايچقدر غر زدم برا
 ودم خی مامان جونیییی رو مرسي نگرندهیفهمم ا
  دنی خربای زیلی دسته گل خهی ي بهزادي خانواده

 فقط نی دونست ای منکهی دونست چرا استرس گرفته  با ای زنگ در اومد قلب گندم شروع کرد به تند زدن نمي صدایوقت
  و در و باز کرددی کششی به روسری دستشترهی بیی اشناي براداری دهی

  بعد مسعود دی کرد و صورت شهرزاد و بوسی باهاشون احوال پرسی و شهرزاد داخل اومدند گندم به گرمنی از همه معاول
   کردیاومد گندم بهش خوش امد گفت واحوال پرس

  ی جلو اومد و گل به دستش داد سالم گندمک خوبوایش
  دیی بفرمادی خوش امدزمی عزسالم

 ساده و شهی لباس ها مث همنیچه خانوم شده تو ا: گاه کرد تو دلش گفت گندم و ني بود سرتا پاستادهیواای کنار ششهاب
  کیش

  بهش سالم کردگندم
  تومییای بدیدادی اجازه مدیسالممم خانوم خوب: شهاب

 دیی کنم بفرمای خواهش مبله
   کردی باهاشون احوال پرسی به گرمدی پدر و مادر شهاب و دی وقتمیمر

 يدی خودش گفت مث دخترت به ادم ارامش مشی و براندازش کرد لبخند زد و پدی خانوم و پرسمی احوال مرمسعود
  دی رو هم در اغوش گرفت و بوسوای شمیمر

  سالم کردمی اقا منشانه به مریلی خشهاب
 دیی کنم بفرمای خواهش مدینی بشدیی بفرمادی خوش امدیلیسالم پسرم خ: میمر

  کردمی رو به مرنی داغ بود معی نشستند و بازار احوال پرسهمه
 می ناراحت شدیلی خدی انجام دادوندی و پدی داشتهی شهاب برامون گفت مشکل کلی الحمد و اهللا  وقتدی گذشته بهترریبه خ -

  گذشتریاما خداروشکر که به خ
   زدي لبخندمیمر
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 ینیحق که پسر اقا و مت مدت به زحمت افتادن النی تو ایلی گذشت اقا شهاب خریممنون از لطف شما بله خداروشکر به خ-
  درست مث شما ومادرشوندیدار

 پارچه خانوم هی اش بوده ماشاهللا گندم جان هم فهی هم انجام داده باشه وظينظر  لطف شماست شهاب هرکار:  شهرزاد
 هستن
    گفت و به اشپزخونه رفتي با اجازه اگندم

 بزار خودم ومدنی که ني خواستگاريه دخترم تو نبر بران:  ببره که گفتیی بود گندم خواست چاختهی ریی خانوم چافهیشر
  ارمیم

   عطرش قلب شهاب و لرزوندي بوشدی از کنار شهاب رد می تکون داد و تشکر کرد برگشت به سالن وقتي سرکندم
  خانوممی خوشش اومده بود و هم اونا از مري بهزادي از خانواده می همه با هم اشنا شده بودن هم مرحاال

  دوخت خارجههی برات اوردن دوختش شبي سفارش دادای يدی خررانی قشنگه ایلیگندمک لباست خ:  رو به گندم گفتوایش
   لباس و مامان برام دوختننی جان اواینه ش: گندم

   ذوق زده شدوایش
  کارتون هیعا عال دوخته شده واقبای و ززی تمیلی کردم دوخت خارج باشه خی فک مشهیاصال معلوم نم!!!!!  گندمیگی ميجد-

   خانوممیحرف  نداره مر
  دخترمنهی بی بهش زد چشات قشنگ مي لبخندمیمر

   درستوایش: شهرزاد
  و دوخت شماستکی مث گندم جان تمام لباس هاش شی کهی دوختش عالیلی خگهیم

 دوزمی براتون مدیممنون نظر لطفتتونه اگه شما هم دوست داشته باش:  میمر
 دی خوام  خواهر داماد بای گندم و شهاب مي نامزدي برام برادیدوزی بدم می خانوم هر مدلمی مردیگی مي جديوااااااااااا: وایش

 تک باشه
 دنی به حرفش خندهمه

   صحبت کردندي از هر دری ساعتدو
 شنی خانوم هنوز کامال خوب نشدن خسته ممی وقته مرری دمی رفع زحمت کنگهیبهتره د: مسعود

   بخاطر اومدنشون تشکر کردمی خوبشون تشکر کردن مرییرایدن و از پذ کردیی حرفشو تاهمه
 من که از همه نظر هی و خوبنی بود گندم درست مث مادرش دختر متیتیچقدر خانوم با شخص:  برگشت شهرزاد گفتری مستو

  جان؟نی معی شما چدمیپسند
  بودنیلیاز نظر من هم خانواده خوب و اص: نیمع
  قبول کردمدل بدم بهش برام لباس بدوزهيدی خانوم شدم دمیاره مامان من که عاشق مر: وایش
 شهی متی اذضهی مریاره دخترم اما طفل: شهرزاد 
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  تک باشمي شب نامزددی مامان خودش قبول کرد بزارااااا
 ؟؟ي نداري از نگار خبری بکن راستي دوست دارياز دست تو باشه هر کار: شهرزاد

  گذرونهی االن داره خونه عمو جونش خوش مدی بزارغامی پگفتی می چندش چندبار زنگ زنگ زدم جواب نداد هي دختره اه
 ننی بی از چشم ما موفتهی براش بی به هرحال با ما اومده اتفاقارمشی دنبالش برمیفردا م: شهرزاد
 هم دست از سرم بر نجای ارامش داشته باشم اونوقت انجای اومدم اای اعتراض کرد  مامان تو رو خدا از اون سر دنشهاب

 دارهینم
   نگفتيزی چی کسگهی به خونه ددنی رستا

   راحت ترمنجای افاده که نه ای کلارنی خودشون بشی نگار رفتن تا اون و پي به عمارت عمونی و معشهرزاد
 ومد شد و چمدونش و برداشت باهاشون ای تا بالخره راضدی نازشو کشی کلشهرزاد
  اتاق شما دختر گلنمی ادیی رو بهش نشون داد بفرمای بهش خوش امد گفت اتاقمسعود

  رهی گی قلب ادم مکهی کوچیلی به اتاق کرد خی نگاهنگار
 دهی اتاق چي کتابخونه توهی دست مبل وکمد هی نفره  و کی تخت هی به اتاق انداخت ی از حرف او ن تعجب کرد نگاهمسعود

   نبودیکیشده بود اصال اتاق کوچ
 !!! بهت نشون بدم ؟؟؟گهی اتاق دهی ي اگه دوسش ندارخب

  کردشهی نمشی مونم کاری منی تو همي جورهی  ستی نازی ندی ولش کننه
  رفتییرای و به پذدی کشیقی اومد کفرش دراومده بود نفس  عمرونی از اتاق بمسعود

 بغل شهاب ییرای پذي کرداومد توشی ارای کلختی موهاش و دورش ردیپوش ی تاپ قرمز و شلوارچسبون مشکهی نگار
 چقدر دلم برات تنگ ی دونی شهاب جان نمیخوب:  عشوه اومدبراش گفتی بهش زد و کلينشست بازوش و گرفت لبخند 

 دیشده بود لپشو بوس
 نگه دست يزی  اما به مادرش قول داده بود چشدی می نگار عصباني کارهانی از اشهی چسبوند همی داشت امپر مگهی دشهاب

  نگار و از بازوش برداشت بهش پوزخند زد
 !!!!!؟؟؟ي از اونجا اومدي دل کندشدی چي رو دوس نداررانی ایگفتی که متو

 هاست نی تو بهتراقتی لی باهاش ازدواج کني خوای داره که تو می دختره چنیمعلومه خوب بخاطر تو اومدم اخه ا: نگار
 ترسهی ادم مدهی روح سفنی اخه عهی برنجه چری هم نداره مث شی درستي افهی دختره قنیایره خوب دور و برت و نگاه کنبهت

 شششیبهش نگاه کنه ا
 سوخته اخه رنگ پوست ي زغال اخته کرده قهوه انی زدو تو دلش گفت هه مث و خوبه رفته خودش و عي پوزخندشهاب

 دهی انجام مشهی مد می کوفتهی  تا ي برنزه کردیخودت چش بود رفت
 
  تا بالخره خسته شد و به اتاقش رفتدادی نه مای اونم جوابشو با اره دی خندی حرف زد و الکی نگار بغل شهاب هی ساعتکی
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 ی الکزارمی خوامش نمی دونه فقط بخاطر پولشه که می نچسب فک کرده کشته مرده اشم هه نمي فکر کرده پسره یچ
 زارمی نمن؟؟؟ی؟؟؟پدر و مادرش ک..... اومده  هویاز کجا ...!!!! هی دختره کنی انمی ببدی بای دهاتي دختره نی دس اوفتهی بیالک

  منو خراب کنهينقشه ها
 

 که با هم دارن دی تر شده بود دکی قدم به هدفش نزدکی کرد دای چندبار شهاب رو تعقب کرد ادرس اپارتمان گندم و پنگار
  شهر تعجب  کرده بودنیی پارنیم

 و روشن کنن گندم و شهاب هم با لشونی وسافی تکلانی داده بود بغامی صاحب خونه پنای گندم ایمی قدي در خونه رفتن
  کردننی و بار ماشلیچندتا کارگر وسا

 دی شهاب و شني بود صداسادهی گوش واواری پشت دنگار
  داره ببرهازی که نی کسي پس بگم راننده برالهیکم که تدی جدي خونه دی ندارلی وسانی به ايازین: شهاب
 !!!! مامان ناراحت شهترسمیباشه اما م: گندم

  کنمی خودم با مادر صحبت ممن
 پول و گداست همون چشمش دنبال پول شهابه کور ی ادم بهیبه به چشم خاله ام روشن دختره :  خوشحال شد وگفتنگار
  نی کنم  فقط صبر کن و ببکارتی دونم چی من هفت خط تر از توام ميخوند

 
 بعد نگار اومد سالم کرد به اتاقش رفت قهی نشستند چند دقهیی به عمارت اومدن کنار بقلی گندم بعد از رد کردن وساشهاب

   موهاشم جمع کرده بود کنار شهاب نشستي دامن کوتاه و تاپ  بندهی اومد نیی زننده پاییبعد با لباس ها
  انداختنیی و سرش و پادی خجالت کشدی ظاهر نگار و دیگندم رو به روشون بود وقت 
 با هم دی امروز نشد و گذشت اما فردا بازمی عزیخوب: شهاب و گرفت و گفتي بازوارهی حرص گندم رو دربنکهی اينگار برا 

 مینی  ببشویدنی دي جاهامی بررانی امی گردش حاال که اومدی کلمیبر
  کردی صحبت موای بهش نگاه نکرده  بود و با شگهی خورد بخصوص که گندم دی حرص می هشهاب
 ی واقعی هست ولیعنی ستی برام مهم باشه اون که نامزد من ندیچرا با:  خودش گفتشی شدبعد پی عصبی اول کمگندم

 ......  برام مهم باشه به من چه اصالدی پس نباستین
 خوام به مناسبت اومدن ی  مدی لحظه  دقت کنهی زی عزونیخانوم ها و اقا:  بلند گفتیی به همه نگاه کرد و با صدامسعود

 شهی هم مداری ددی برگزار نشده تجدی خونه مهموننی وقته تو ایلی خرمی بگی مهمونهی و خانواده گلش زمیداداش عز
  امی من عاشششقق مهمونهی عمو جون فکر خوبیییییییییی چه عاليوااااااااااااااا:  ذوق زده گفتنگار
 انجام ي فرصت داشتن براي روزشی برگزار شه شی اخر هفته قرار شد مهموني مسعود و قبول کردن و براشنهادی پهمه

 کارهاشون
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 کنن و بعد زی جشن ها و باغ و تمي کل عمارت و سالن و برگزارانی زنگ زد  تا بی شرکت خدماتهی قدم مسعود به نیاول
 مرکز معروف هی به گهی دي و کارهای هماهنگي رستوران معروف و براهی چند نمونه دسر به ینیریو ش وهیسفارش غذا و م

  کردی ها رو دعو مهمانی مدی فقط بااال راحت شد حالشی جشن و مراسم  زنگ زد  خيبرگزار
   گفتمی مري رو برای مهمونانی جرگندم
  می دعوت نشدی مهمونچی استرس دارم ما تا حاال به هیی خمامان

 ی چقدر مرد با محبتي بهزادي اقای اخه نگرانی از چمی بری و از جشن لذت ممیری مهی استرس دخترم خوب ما هم مث بقچرا
  بپا کنهخوادی می مهموننی برادرش همچيهستن که برا

 !!!!!م؟؟ بپوشی مامان حاال چيواااااااااااا...... هی مرد مهربون و خوش قلبیلیاره اقا مسعود خ: گندم
 هی ي پروو هم نکردی کدومشون و حتچی برات دوخته بودم که هکی شی دخترم چند تا لباس مجلسنی کمدت و ببي توبرو

 رنگ اون و بپوش کت هم داره اگه ی زرشکشدی برات دوختم که تا کمر تنگ تنگ بود بعد دامنش گشاد مراهنیپ
 یمراسمشون مختلط بود راحت باش

 شهاب اونم با پدر و ي مامان از نگار برات نگفتم دختر خاله ی لباس هم بر طرف شد  راستیخب پس خداروشکر نگران: گندم
 دمی زننده من به جاش خجالت کشیلی پوشه خی لباس مي جورهی مامان ی دونی مرانیمادر شهاب اومده ا

  بهش خورده گرفتدی نبانهی همي داره برا کرده طرز پوشش اونجا فرقیخب دخترم اون سالها المان زندگ:  میمر
 دهی بلوز شلوار ساده پوششهی لباس بپوشه همينجوری تا حاال ادمی هم اونور بزرگ شده اما ندوای شمامان

  کردسهی مقادی  فرق داره نبای هر کستیدخترم نوع ترب: میمر
  مامان جوندی گی تکون داد اره درست مي سرگندم
 هی انجام بده اقا مسعود بهش گفت همه کارها رو سپرده به ادی از دستش بر بيرفت تا اگر کار به عمارت ي چند بارگندم

  کننده جشنيموسسه برگزار
 وایش:  کرد شهاب با اعتراض گفتدای شدن تا بالخره لباس مورد نظرش و پنیی باال و پای پاساژ ها کلي و شهاب تووای شبا

   رمق ندارمگهی دي پدر پاهام و دراورددی خرامی غلط بکنم با تو بگهیمن د
  دنی هر دو بهش خندوای و شگندم
 ي خوای مکاری اون موقعه چگهی ديزهای چیلی و خی و عروسيدنامزدی خردییای بی با گندم کلدی تازه باگهی غر نزن دیداداش

  اون روزها ههههي  برانی تمري و بزار پانی پس ایبکن
 .رهی گی رو مي اتهی دونه داره چه عفری نمندتی بدبخت شوهر اشمی زبون تو نمفیاوف من که حر: شهاب

   رستوران خوردن فردا شب  شب جشن بودهی ي شام تودنی بار هر سه خندنیا
 ستمی رو بلد ني من جامی کجا برشگاهیگندم ارا: وایش
  نرفتم بگم کجا خوبه کجا بدشگاهیواال من تا حاال آرا-
 ؟؟؟؟یعنی ینرفت....!!! یکنی می شوخيدار: وایش
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  کنم ؟ی مشی کارهی فردا شبم خودم ي برم براومدهی نشی نرفتم پگمی مينه جد-
 تو یراست.... رهی گی خوب و مشگاهی اراهی نگار بشم مطمئنا از دخترعموش ادرس نی بابا برم پس دست به دامن ايا: وایش
  گندم ؟؟؟ی پوشی میچ

 ینی بی پوشم حاال فردا شب می لباس که مامان دوخته برام مهی من
شهاب تو -....  باشه ی عالدی خانوم بامی لباس برا تو هست با دوخت مرنی ترکی خوشبحالت از االن مطمئنم شيوااااااااا: وایش
 ؟؟؟يدی که نخریچیه....  ؟؟ی پوشی میچ
  پوشمی  همون و مي سورمه اراهنی با پدمی خریشک دست کت و شلوار مهی کردم دی خریمن قبلش با گندم کل-
  نبودم بشم سر خر ههههههنی کرددیاوه تنها تنها خر: وایش

  گذرهی خوش مشتری باهامون بی تو که باشهی چه حرفنیا: گندم
   دنبالمونه هامی گندم االن از فردا  هر جا برالیخیب: شهاب

  دی خندوایش
 ری بگادی از گندم کمی خواد حسود خان یدلم م-

  دزدیابج:  به گندم نگاه کرد و اروم گفت شهاب
   هنوز مونده صبرکنی در ولي به اون مامان دزدنیههههه ا:  گندم

 تو هم اره ههههه....!!!!  خوبه ي شدطونیاوه ش: شهاب
 قرار شد فردا با نگار بره  لباسش و به شهرزاد نشون دادوای کردن خونشون و خودشون رفتند عمارت شادهی و سر راه پگندم

  شگاهیارا
 یلی خي ظرف هايتوینیری و شوهی سالن منیی تزي گل اورده بودن  برای عمارت و کلي بودن توختهی کارگر ری زود کلصبح

   سالن تا دست همه برسهي بودن گوشه گوشه دهی چکیش
  جور واجوري پر از غذاها و دسر هازی جدا بود چند مي غذا خورسالن
 رژ گونه و ی کمدی اومد خط چشم کشی بهش میلی که مادرش بهش گفته بود خی هر دو حاضر شده بودن لباسمی و مرگندم

  دی لباسش پوشي شال رنگ لباسش سرش کرد مانتوش و روهی ختی رشیشونی پيرژ لب هم زده بود موهاش و تو
 و به دنی دسته گل خرهی شده بودند کی رژ لب زد هر دو ساده و شی به اسرار گندم کمدی پوشي اروزهی کت دامن فهی میمر 

  طرف عمارت حرکت کردن
 نی چني بار تونی اولي برازدی باغ بود گندم استرس گرفته بود قلبش تند مي لوکس و مدل باال تونی ماشی کلدنی رسیوقت

   رفتند دعوت شده بود مانتو هاشون و به دست خدمت کار دادن و به طرف سالنیمهمون
 ییبای زي چه خانوم هادی رفت جلوشون سالم مادر خوش امددی تا گندم و دشهاب
  انداختنیی سرخ شد و سرش و پاگندم

  هزار اهللا اکبري کردپی خودتم ماشاهللا خوش تنهی بی چشات قشنگ مزمیسالم پسر عز: میمر
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.   اونودی دی  می بار تولباس رسمنی اوليکرد برا شهاب و نگاه ي حرف مادرش سرش و اورد باال و از سرتا پانی با اگندم
 . دختر کش شده بودی و زده بود حسابششیمدل موهاشو عوض کرده بود ته ر

 ؟؟؟.. يدیخب پسند:  اروم بغل گوش گندم گفتشهاب
   بهش نگاه کرده سرخ شدعی ضایلی خدی فهمگندم

   قشنگه برازندتهیلیمن که پسند کردم لباست خ: شهاب
  تشکر کرد که دعوتشو قبول کردهی کلمی موقعه مسعود اومد و بهشون خوش امد گفت و از مرهمون

  لبخند زددی موهاش دي شال روی کردند شهرزاد از طرز پوشش گندم خوشش اومد وقتی پدر و مادر شهاباحوال پرسبا
 جشن تموم شه نی تا ایطفل بکشه ی داداشم چي گندمک چقدر ناززززز شدي خودش و به گندم رسوند واااااااوایش

 هههههههههه
  به گندم نگاه کردی چشمری و زدی هم خندشهاب
   تکي شدی عالادی بهت میلی لباست خيتو که خوشگل تر از من شد: گندم

  نگار اشنات کنمي با دخترعموهامی برایب: وایش
 زانو بدون ي کوتاه تا باالیلی خی لباس مشکهی به طرف چندتا دختر رفتند چشم گندم به نگار افتاد  دی گندم و کشدست

   صورتش ماسک گذاشتهي کرده بود انگار روشی ارای بود مو هاشو باال جمع کرده بود کلدهی باز پوشي اقهی با نیاست
   عروس خوشگل و ناز ما گندم جاننمیخب دختر ا: وایش

  فشردی به هر سه دخترا سالم کرد و دستشون و به گرمگندم
 نکنه گمی لباس هههههه منی تو ایخفه نش:  گندم و نگاه کرد و گفتي گندم خوششون اومده بود نگار سرتاپا ازهمشون

 يموهات زشت هستن که شال سرت کرد
  طرز پوشش فرق داره نگار خانومی  هر کسستی ننطورینه ا: گندم

  کلمه بگو موهام زشتنهی یزنیاوه مث حاج خانوم ها حرف م-
 نشسته بودن ومشغول صحبت بودن زی مهی کرد به طرف مادرش رفت که کنار مسعود سر یعذر خواه نگفت و يزی چگندم

  ارو م کنارشون نشست
  جووناشی؟؟؟ برو پ... دخترم یچرا نشست: مسعود

  راحت ترمنجای اي بهزاديممنون اقا-
  کنمی نکن اصال پاشو تو و شهاب رو به دوستام معرفیبیچرا دخترم غر: مسعود
  شهاب رفتنشی کنه و با هم پی نتونست مخالفتگندم

   کردی می رفت و معرفی دوستاش مشی تک تک پمسعود
   برادرزاده ام شهاب جان و نامزد شون گندمشونی و ازمی دوست عزی فرخياقا
  کردندی می دو ابراز خوشبختهر
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 تش به اونا بود و مشغول صحبت بود مرد قد بلند و خوش پوش که پشکی به دنی کرد تا رسی رو بهشون معرفي نفرچند
 که دستش بود سرٌ خورد و یوانی و تا چشمش به گندم افتاد لدی دوستش و اون چرخي شون يمسعود دستشو گذاشت رو 

   مونده بودرهی صورت گندم خيشکست رو
 !!!!؟؟...ییی چندبار صداش زد مهرداد چت شده خوبمسعود
   ممنون خوبمدیببخش:  گفت کرد وی به خودش اومد معذرت خواهمهرداد
  دوست بندهیعی شفي هم اقاشونی گندم اندشونی کنم شهاب جان و نامزد ای برادرزاده ام و بهت معرفاومدم
 یعی شفي خودش تعجب کرد خوشبختم اقالی فامدنی از شنگندم

  دست گندم و گرفت و گفتیعی شفياقا
 !!!!؟؟؟...هی پدرت چلیدخترم اسم و فام -
 !!!!!دیدستمو ول کن....!!!!  اقاهی چه کارنیا-
 

  هم اخم کرده بودشهاب
 ؟؟؟؟... دخترم هی اسم پدرت چشمی مونهیتو رو خدا دارم د: مهرداد

 یعی شفلشمی من مهران فامي اخه  ؟؟؟؟ اسم باباهی چي سوال ها برانیا-
  ختنی اسم و اورد مرد گندم و بغل کرد و شروع کرد به اشک رنی اتا

   حاال توجه همه جلب شده بودادی برونی کرد از بغلش بی تقال مگندم
 !!!!؟؟؟یعی شفي اقاهی چه کارنیا:  پر از خشم گفتیی و با صدای  اورد عصبرونی گندم و بزور از بغل مهرداد بشهاب
 می دختر مهران که سالها داری  تو دختر برادر منزدمی از شباهتت حدس مدیبا:  گفتختی ری همون طور که اشک ممهرداد

   نکردمداشی گشتم پی هرچستی اما نمی گردیدنبالش م
   از تعجب دهنش باز مونده بود با لکنت گفتگندم

  گفت تک فرزند بودهین عمو ندارم پدرم همشه م...م ..ا ....م ..ا ...-
 !!!!؟؟؟...ستی گفت مگه االن نی میگیچرا م: مهرداد

   شدسی چشاش خگندم
  سالم بود9 یسالهاست ما رو تنها گذاشته وقتنه -

   کردهی زانو زد و گرنی زمي حرف رونی ادنی با شنمهردا
  شده دخترم؟؟؟؟؟ی هراسون خودش و به گندم رسوند  چمیمر

 گن؟ی می اقا چنی ادینیمامان بب: گندم
  دخترم؟گنی میچ: میمر
 !!!مگه بابا برادر داشت؟؟!!!!  من هستن ي عموگنیم-
   شدرهی به مرد خدهی ترسی با نگاهمیمر
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 خواستن با مهران ی که می بار وقتنی اخردنی تعجب کرد دستاش شروع کرد به لرزدنشی با دمی سرش و باال اورد مرمهردا
   شده بود اما خوب شناختشری پنکهی بود با ادهیعقد کنن اون ود

 يزی چهی مامان دی؟؟؟ خوب.. گنی اقا درست منیامامان -»  دستش و گرفت و گفتدهی رنگ مادرش پردی  دی وقتگندم
 د؟؟؟یبگ

 کردم از اون روز که شاهد ازدواجتون بودم درست چندماه بعدش دارم داتونی بالخره پشهی خانوم باورم نممیمر: مهرداد
 بفهمم دی حاال بعد سالها امشب با شباهت دخترت بانی زمي تودی رفته بوددی انگار اب شده بوددی گردم اما نبودیدنبالتون م

  که فوت کردهت برادرزاده دارم و برادرم سالهاسهیکه 
 دی بدحی برام توضشهی شدم مجیمامان من گ: گندم
  روزی همه چگمی دخترم برات مباشه

  ؛شهاب؛پدرو مادرش همه شوکه شده بودنمسعود
  و مهرداد خونشون رفتن کرد به همراه گندم ی از همشون عذر خواهمیمر

 باشه نخوان در حضور تو ی مسائلدینه پسرم بهتره تنها باشن شا:  مانع شد و گفتنی خواست باهاشون بره که معی مشهاب
 بگن

 تونست   ي دختر چطورنی اینیبی رو مریتقد:  شونه اش و گفتي نشست مسعود دست گذاشت روی صندلي رمق روی بشهاب
 ی کردم پدر گندم به چشمم اشناست حاال می حس مشهیهم...  اتفاق ها نی با اومدنش به عمارت و انهی پدرش و ببیخانواده

 نی با اگهی هست حاال دي ادم ثروتنمندیلی پدر بزرگ گندم خیدون ی بود می هر دوشون ابيفهمم شباهتش به مهرداد چشا
  نکنهي نقش بازگهی د تونه پولتو بهت برگردونه وی ورق برگرده اون حاال مدیاتفاق ها شا

  عموش کامال درستهي دونست حرف های کرد اما می مسعود اشفته تر شد فکر کردن بهش ناراحتش مي با حرف هاشهاب
 ي مادرش نشست مهردا هم روي گندم روبه رودنی رسی وقتزدی نمی حرفی تا خونه سکوت رده بود کسری در طول مسگندم

  اون نشستيمبل کنار
.....!!!!!  نه دی گفتی دارم میی کردم عمو  و دای بابا سوال مای بچه بودم هر وقت از شما ی وقتادمهیمنتظرم  مامان من : گندم
 گن؟؟؟؟ی می اقا چنیحاال ا
   کننی می که شمال زندگي خاله هم دارهی تو هستن برادر پدرت  تو ي عموشونی هم عمه اي تو هم عمو داردخترم
چراااا !!!!!  بود ونی چشام گرشهی همی کسی از بمیدی زجر کشی کلمی؟؟؟ ما سالها تنها بود....دیچراااا بهم دروغ گفت: گندم
 ؟؟؟؟..مامان

  پس اروم باش و گوش کنیبدونی خوایم
 من سرگرم در خوندن امی التماس گذاشتن بی با کلامی بدادی سالم بود دانشگاه قبول شدم تهران پدرم اجازه نمجدهی هیوقت

 برخورد کردم ی پله با کسنی اخري رونیی اومدم پای رو که  داشتم از پله ها مهی نکهی تا اي اهیبودم به در از هر گونه هاش
 هول کرده بود  برگه هامو جمع کرد من سرم و اوردم باال و بهش نگاه ی حساباون  و کل برگه هام پخش شدنیخوردم زم
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 بارخودم کمکش جمعشون کردم که نی اختی دونم چرا بازم برگه ها از دستش ری بهم زل زده بود  نمیکردم دوتا چشم اب
  گفت

 .....  درمانگاهمی بردی خواهی نشد متونیزی خوبه چحالتون
  ستی نيمن خوبم ممنون چز:  که گفتم زدی جور پشت هم داشت حرف منیهم
   دنبالمهیکی کردم ی بعد همش حس م من و مهران بود  از اون روز بهداری دنی اولاون
 خوشگل و پولداره هر کدوم یلی گفتن خی و مزدنی بودن که درمورد مهران حرف ميادی زي دانشگاه دختراطی محيتو

  خواستم درس بخونمی فکرا نبودم و فقط منی بشن اما من تو اکی بهش نزدي جورهیدوست داشتن 
 من تازه نیی رو داد پاشهی شسادی مدل باال بغلم وانی ماشهی برم خوابگاه ومدی نرمی گی بارون مونده بودم تاکسری روز زهی

 می سماجت کرد تا من تسلنقدری قبول نکردم و به راهم ادامه دادم ای مهران بود ازم خواست من و برسونه ولدمیصورتش و د
 می خوابگاه بودکی نزدنییو انداختم پا سرم دمی خجالت کشیلی خدی که سوار شدنونمم:  نشستم گفتیشدم و سوار شدم وقت

  که سکوت و شکست و
 ؟؟یخانوم رسول:  گفت
 !!! بلهگفتم
   بزارمونی رو باهاتون در می خوام موضوعی هست میراستش چند وقت: گفت
  گوشم با شماستدیی بفرماکفتم
 ي خواستگارامی بدی خوام اگه اجازه بدیمن بهتون عالقه دمند شدم م..... چطور بگم ...... من : گفت

  شمی مادهی من پدینگه دار:  و گفتم دنی حرف و زد از خجالت سرخ شدم دستام شروع کرد به لرزنی ایوقت
 دی اگه شما موافق باشي خواستگارامی خوام بی ندارم بخدا فقط ميمن قصد بد:  پر از استرس گفتیی داشت و با صدانگه

 جلوم گرفت و رفت و ی من شد هچی پاپنقدری شدم از اون روز به بعد اادهی پنی حرف هاش گوش ندادم و از ماشهییمن به بق
 ادی خواد با خانواده اش بی شده بود گفت منیری برامون شی زندگوزاومد تا منم دل باختم و عاشقش شدم از اون ر

  می هر دومون ذوق زده بوديخواستگار
 منم گفتم ی با کس که من در نظر گرفتم ازدواج کندی باگهی مهکنیپدرك قبول نم:  و گفتشمی روزگذشت ناراحت اومد پچند

  برام بکنهي جونمم نتونست کارزی عزکنمی کارو نمنیا
  ی ما رو فراموش کنشهی همي برادی بای گفت  بابام گفته اگه با اون دختر ازدواج کنی  مزی گفت عزی مادرش مبه

 مهران تنها دی دی پدرم وقتي خواستگارانی رو انتخاب کرد  منم به خانواده ام گفته بودم میکی خانواده اش و من نی بمهران
 هی و اونقدر من گري  چند بار مهران اومد خواستگارستمی نی خوان من راضی گفت خانواده اش تو رو نمیاومده قبول نکرد م

   ییای سراغ ما بدی نباگهید یباهاش ازدواج کن: کرد و گفت  و التماس کردم تا پدرم موافقتيزار
 اقا مهرداد و می روز سرد زمستون عقد کردهی زده قبول کردم  تو زی مهران بخاطر من پشت پا به همه چدمی دیمنم وقت 

  میشدی دل تنگ منکهی با امیدی کدوممون خانواده هامون ندچی از اون روز هگهیخواهر من شاهد عقدمون بودن د
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 ی و بی پولی با بمی کنی زندگمی تونستی بود به سختمونی دوران زندگنی کردم بهتری که با مهران زندگی سال9 اون اما
 ی گرفت ولي تازه اي کامل شد و رنگ و بومونی لبمون خندون و دلمون شاد بود با اومدن گندم زندگشهی اما هميپشتوانه ا

  من کوتاه بودي عمر شادفیح
 خانواده ام تا شی بعداز مرگ مهران هم نخواستم برم پي بهت تو عمو و عمع و خاله دار بود که نگفتملشی دلنی ادخترم

 حس سربار بودن نداشته باشم
   کردنی بلند شد و بغلش کرد هر دوشون هق هق مختی مادرش اشک ري تمام مدت پا به پاگندم

   اب داد ارومشون کردوانی لهی به هرکدوم مهرداد
 شد ضی بعد از رفتن مهران مرزی اومد عزی در نمی از خونمون رفته بود صدا از کسي مهران رفتانگار شادنکهیبعد از ا: مهرداد

 روز گفت هی بود زمی عاشق عزشی مونهی ددی دی و مزی حال عزی کرد اقا جونم وقتی مهیپاهاش جون نداشت شبانه روز گر
 از اون روز کار من می همه ما خوشحال شدستی ني طور کردهي هر کاردمشیبخش  کن بگو برگردهداشیبرو دنبال مهران پ

 زی و رفت  اقا جون بعد از مرگ عزاوردی طاقت نزجونی نکردم عزدای گشتم شماها رو پیشد دنبال شماها گشتن اما هرچ
  نداشتیشکی به هي کارگهیشکست پژمرده شد د

 زجونی عزهی شبیلی بود دست گندم و گرفت  تو خزی هممون عزي برایلی بود خي اخري و به من سپرد مهران بچه زی چهمه
   جون باز جوون شدهزی انگار عزیهست
 .....!!! عمودی گی ميجد:  گندم

 بزار ی اونهی شبیلی تو خختی ری اشک می کرد و کلی عکس نگاه مشدی دلتنگ مادر بزرگت میاره دخترم پدرت وقت: میمر
 ارمیعکسش و ب

 عکس به هی اورد رونی بیمی درش و باز کرد چندتا عکس قدزی مياورد گذاشت رو و کشی اتاقش صندوقچه کوچي تورفت
 دست گندم داد

  که از وسط نصف شده باشهیبی بود انگار سهی شبیلی خشدی عکس  و نگاه کرد خودشم باورش نمی وقتاون
 دییای مدی کنی و جمع ملتونی فردا وسانی کردم همداتونی کنم خداروشکر که پداتونی شباهت باعث شد پنیهم: مهرداد

 برم امشب دی جون اومده جلوش بازی کنه عزی افته فک می پس منهی اگه اقا جون گندم و ببيوااااااااااا.....  ما شیعمارت پ
 ما ي دوتا پسر همه نتمی من دوتا پسرم دارم عمه مهی دختر هستي نوه نها تو تی دونی کردم  مدایبراش بگم شما رو پ

 ي خب خدا نداد بهمون حاال تو دختر گل خودم شدی ولمیعاشق دختر هست
    مهردا موهاش و نوازش کرد خودشم چشاش تر شدهی گرری عموش و بغل کرد باز زد زگندم

   دنبالشونادی فردا حاضر باشن مي گندم و گرفت و سفارش کرد براي کرد و شماره ی اروم شد ازشون خدا حافظیوقت
  ؟؟؟؟می با عمو برمی کنکاریمامان حاال چ:  از رفتن مهرداد گندم کنار مادرش نشست و گفتبعد
   پدر بزرگتدنی دمی بردی دخترم بااره

  مامان ؟؟؟می کنی اونجا زندگدی  بایعنی: گندم
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  ادی سرمی کسی بنی  بالخر ه داره زمان  امیدی کشیی تنهایلی دونم دخترم اگه ازمون بخوان اره  من وتو خینم: میمر
  امشب فکر تا خوابش بردي به اتفاق های به اتاقش رفت کلگندم

  دستشو گرفتششی  نگار اومد پزدی حرف نمیشکی  با هشهاب
  می با هم برقصای بزمیشهاب جون عز: نگار
   برقصگهی دیکی حوصله ندارم برو با نگار
  من دوست دارم با تو برقصم عشقمیاااااا شهاب جون: نگار

  پروي رو ندارم دختره یکی  گفتم برو حوصله تو دی کشرونی شده بود دستشو از دست نگار بی عصبانشهاب
  ستمی نگار نرمیامشب حالت و نگ:  خودش گفتشی سرخ شده بود پتی از عصباننگار
د  حاال فقط .ده بو ساعت از دوازده گذشته بود که مهمون ها کم کم رفتند سالن خلوت شدنی رقصی از خوردن شام و  کلبعد

   ،شهاب،و مسعود بودندوای ،نگار،شنیشهرزاد و مع
  رو براتون  روشن کنمییزای چهی خوام ی امشب مدیخاله جون لطفا صبر کن:  خواستن به اتاق هاشون برن که نگار گفتیم

 .....!!!!!!!! از همهشتری از حرف نگار تعجب کردن شهاب بهمه
 بزرگش یاطی تهران هس مادرش با خنیی پاي از محله هاری دختر فقهیدم جوونِ اقا شهاب  گندی دونستیخاله جون م: نگار

 حتما ادهی هست شي اتهی دختره  چه عفرنی استی شهاب براشون گرفته معلوم ندیدی ددی هم که شما رفتیکرده اون اپارتمان
  پولدارهي پسرهاي براي زدن و دلبرغیکارش ت
   زده بودرونی رگ گردنش بتی از عصبانشهاب

  نگار درسته؟؟؟؟ي حرف هامیشهاب   ما منتظر: نیمع
   گوشش زدي تویکی وسط به طرف نگار رفتنی کنم ای رو مشخص ميزی چهی اما اول دمی محی شما توضي من براباباجون

  صورتش گذاشتي شوکه شده بودن نگار دستشو روهمه
  ستی بست نيه تو چقدر طمع داره دختر پدرت به اون پولدار اخي خوای دونم من و بخاطر پول می نمیکنیفک م: شهاب

 فردا چشمم بهت يدی برگرد به همون خراب شده  فهمرانی خونه بلکه از انی نه تنها از ایکنی جا گم منیفردا گورت و از ا
   ارمی سرت مي بالوفتهیب

  به اتاقش رفتونی گرنگار
  ؟؟؟می ما منتظرهی چانی بگو جري راحت شدی به شهاب نگاه کرد خب حاال که حق نگار و کف دستش گذاشتشهرزاد
   گندم رو بشهي بگه دوست نداشت دزدی دونست چی نمشهاب
 من ي شهاب هم بود از مشکالتش برانجای اومد اری و دزدگنی نصب دوربي روز گندم براهی: به کمکش اومد و گفتمسعود

 ي نقش معشوقه ادی داد بشنهادی و نداشت بهش کمک کنه شهاب بهش پی و اون کسمارستانهی بيدرش که توگفت از ما
 از دست دادن نی نداشت بي  اون دختر معصوم هم چاره ادیر مدت تا شماها دست از سرش برداهی ي کنه  براياون و باز

 بزرگ هست که صاحب یعی شفي نوه دی فهمدیدی امشبم که ددی دونی ماجرا  که مهی انتخاب کرد بقنوی کار  انیمادرش و ا
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  دری فکر اشتباهچی هست لطفا هی دختر پاك و خوبیلی ملک و امالك هست گندم خی بزرگ و کليچندتا کارخونه 
 خونده نشونی بتی محرمغهی صهی باهاش راحت هست دیدی دی اگه مرهی نگذاشت شهاب دستشو بگی اون حتدیموردش نکن

  اون مادر شرمنده بشهای اون دختر دی نزاردی شما هم بهش نگدوارمی مسائل خبر نداره امنی کدوم از اچیادرش از هشده که م
  گندم سوخته بودي دلش برایلی چشاش پر از اشک شده بود خوایش
 ي اما نکردی شرط مسخره ات کمک کننی به اون دختر بدون ای تونستیتوم:  از دست پسرش ناراحت شده بود گفتنیمع 

 همه ی تو هم بهتره خودت به گندم بگمی گردی بر مندهی چند روز ای طمی به ازدواج کردن تو ندارياز امروز به بعد ما کار
.....  خوشحال بودم اما حاال یلی گندم بود ختی اگه انتخاب واقعزی چهی  فقطدی کني نقش بازستی نيازی تموم شده و نزیچ
 می خانوم برمیبر

   نگفت و به همراه همسرش از پله ها باال رفتيزی چشهرزاد
   شونه اشي دستاش گرفت مسعود کنارش نشست دستشو گذاشت روونی مبل انداخت  سرش و مي خودش و روشهاب
 خداروشکر هنوز اول ستی کار درست ننی از همون اولم گفتم ای دروغ بگی خواستی می بهتر شد پسرم تا کينجوریا: مسعود

  چشدی کار سخت تر مدی رفتی جلوتر میراه بود هرچ
 اما خداروشکر که موضوع اون شب گندم باز نشد خوشحالم دی دروغ بگدیعمو جون ببخش بخاطر من مجبور شد: شهاب

  کنمی مفی رو براش تعرانی تموم شده جرزی همه چگمی کنم میخودم باهاش صحبت م....
 کرده ی پدرشه  سالها فک مي موضوع خانواده ری اون االن درگگهی د چند روزي امابزارش برایکنی میاره پسرم کار خوب 
 بهش بهش فکر نکن برو گهید...... کرده دای دوست اشنا پی عمو و پدر بزرگو کلهوی رو جز مادرش نداره و حاال ی کسچیه

  می داشتی عصبنش و استرس و تجانی پر از هی شبيبخواب خسته ا
 

 که با شهاب یی از مانتو هایکی پدر بزرگش عمه اش ،بچه هاشون دنی دي داشت براجانی هیلی شد خداری صبح زود بگندم
 اشپزخونه و صبحانه حاضر ي گذاشت سرجاش رفت توومدی بود و برداشت بهش نگاه کرد خواست بپوشه  اما دلش ندهیخر

  کرد
 شد شالشو سرش کرد و در باز کرد  کرد که زنگ در زهی و جمع مزی دخترش با هم صبحانه خوردن داشت مشی اومد پمیمر

 دیعموش پشت در بود گندم بهش سالم کرد و صورتش و بوس
  زمی عزیسالم دختر گلم خوب: مهرداد

 دی خوش امددیی عمو جان بفرمایمرس
   لطفادینبند:  گفت یی اومد داخل خواست درو ببنده که صدامهرداد

 بله امرتون؟؟:و گفت  کرد ی پشت در بود اخمی در و باز کرد پسر جوونگندم
  هستم پسر عموتونلی من سهنیسالم خوب: پسر

 دی داخل خوش امددیی دونستم بفرمای نمدی سالم ببخشيوااااا:  خجالت زده گفتگندم
   دور هم نشستنددنشی دي برای کرد  و ابراز خوشحالی احوال پرسمی بهش زد اومد داخل رفت جلو با مري لبخندلیسه
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 بفزسته دنبالتون شبی خواست همون دی شد می چه حالدی دونی کردم نمفی اقا جون تعري تمام ماجرا رو براشبید:  مهرداد
  که همه خانواده منتظرتون هستنمی بردی کردم صبر کنه  حاال زود حاضر ششیکه من راض

 ی پوستیوشت گي صورت کشده و لبای چشاش مشکستی عمو نهیاصال شب:  خودش گفتشی نگاه کرد پلی به سهگندم
  که از عمو به ارث برده قد بلندش هستيزی پرپش بود تنها چیلی مو هاش خدیسف
   اومدنییرای پذي و گندم هر دو حاضر شدند و تومیمر

  جونهزی عزهی چقدر شبيدید:  گفت لی به گندم نگاه کرد  روبه سهمهرداد
  قشنگ متوجه شدمدمی هستن لحظه اول که دهی شبیلی به گندم کرد اره بابا خی نگاهلیسه

  شد همه منتظرموننری دگهی دمیخب بر: مهرداد
 راننده بود در طول لی  عقب نشستند سهی صندلمی بود گندم و مردی سفي سوناتاهی که مهرداد باهاش اومده بود ینیماش
  کردی صحبت نمی کسریمس

  گفتیب ذکر م لری استرس داشت زیلی دست مادرش و گرفته بود خگندم
  دخترم اروم باش:  میمر

 شبه صاحب کی بعد ي رو نداری کسی سالها فکر کننکهی استیدوست دارم اروم باشم مامان اما دست خودم ن:  گندم
  یپدربزرگ و عمو و عمه و پسر عمو  بش

 زمی کنم عزیحالت و درك م: میمر
 عمارت هی شدند ی باز کرد وارد باغ بزرگموتی در بزرگ نگه داشت در و با رهی ي جلولی سهدنی ساعت رسمی بعد از نبالخره

 ی ساده نگاهیلی عمارت نشد خییبای  و بزرگ  رو به روشون بود  گندم اصال محو عظمت و زکی شیلی خيسه طبقه 
   انداختیاجمال
 ی و شکوه عمارت باز مییبای همه زنی کرد االن دهن گندم از ای خودش فکر مشی نظر داشت پری تمام مدت اون و زلیسه

  گندم باعث شد تعجب کنهی توجهیمونه اما ب
 قلبشو ي لرزون دست مادرش و گرفته  بود و به طرفشون رفتند صدایی در عمارت منتظرشون بودند گندم با پاهاي جلوهمه

  دی شنی میبه خوب
  انگار ای کردن خداهی چند قدم مونده بود خودش و رسوند و بهش و محکم بغلش کرد و شرو ع کرد به گردی تا گندم و دنیمه
  فدات شم دختر گلمی جونم زنده شده اومده الهزیعز

   بغل کرد و بهش خوش امد گفتمی مرنی مهختندی هر دو اشک ردی صورت گندم و بوسچندبار
  خانوم همسر مهربون من زن عموت سارانی  و ازمی خواهر عزشونی کنم ای میمعرف:  جلو اومد گفتمهردا
 ي خوشحالم بالخره تالش هایلیخ:  و گفتدی  سارا هم با محبت گونه  اون و بوسدی سارا رو بغل کرد گونه اش و بوسگندم

  کرددای داد و شما رو پجهیمهرداد جان نت
  نواده پسر دوم من مهندس خانای سپی اقا پسر خوش تنیخب ا: مهرداد
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   زدي گندم و نگاه کرد پوزخندي سرتا پانایس
  خوشحالمدنتونی  سالم پسر عمو از دومدی از نگاه اون خوشش نگندم

  نگفتيزی چگهی سالم داد و دي سردنابهیس
 !!!!  عجبنیانگار اومدم روسر ا:  خودش گفتشی پگندم

  جان شاعر و خوش سخننی اقا شوهر مهی هم علشونیا: مهرداد
   اقای بهش لبخند زد سالم خوشبختم علدی رو دی مهربون علي چهره ی وقتگندم

 ی دختر گل و مهربوننی چندنی خوشحالم از دشتریسالم دختر گلم من ب:  اقایعل
   سام امسال کنکور دارهری امکتی کوچي مرد بزرگ هم پسر عمه نیخب ا: مهرداد

  خوشبختمدیسالم پسر عمه خوب: گندم
 می دار شدیی خوشحالم بالخره ما هم دختر دایی دختر دایم مرسسالم:  سام ریام

 دنی به حرفش خندهمه
   خونهی تخصص مي دکتر خانواده داره براای پسر عمع بزرگت اقا پورشونمیو نفر اخر ا: مهرداد

 دی به جمع خانواده خوش ا مدییسالم دختر دا:  بود به گندم نگاه نکرد و گفتنیی سرزش پاایپور
  پسر عمهی مرسسالم

 دی داخل که سرپا خسته شدمی خانوم هم گل سر سبد خانواده برمی شما گندم جان و مري خانواده نمیخب ا: مهرداد
 !!پس اقا جون کجان؟؟:  و گفتستادی نکرد کنار عموش اي نگاه کرد به اطرافش کنجکاوي سالن شدند گندم براوارد

 دنشونی دمیری مدینی بشیاتاقشون هستن حاال کم: مهرداد
  نمشونی خوام ببی اقا جون  مشی پمینه عمو جون اول بر: گندم

 گهیاره گندم جان درست م:  تکون دادو گفتي هم سرمیمر
   اقاجون اتاقشون باالستدیی بفرمادی شما بخواهیباشه هرچ:  مهرداد
 به گندم کرد ی  نگاهشدنی که رد منای و گندم پشت سرش بودن از بغل سمی جلو  رفت تا راه و بهشون نشو ن بده مرخودش

  ههی خودت و تو دل همه جا کني چجوريخوب بلد:  گفتواشیو 
  بگه از پله ها باال رفتنديزی بود با تعجب بهش نگاه کرد اما نتونست چدهی فقط صداشو شنگندم
به طرف اتاق ها رفتند  دو طرف  راه رو بود هی شده بود  دهی چي نهار خورزی بود چند دست مبل و می باال سالن بزرگي طبقه

 ستادیچندتا در بود  کنار در اخر مهرداد ا
   اتاق اقا جون خواست در بزنهنیا: مهرداد

  و باهاشون حرف دارمنمیدخترم اجازه بده من اول پدربزرگت و بب:  رو به گندم گفتمیمر
  شمیچشم مامان من منتظر م: گندم

   در زد و با مهرداد با هم وارد اتاق شدندمیمر
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 به یی باچشامی رب در اتاق باز شد مرکی سر به اون سر بعد نی رفت از ای راه می گذشت هی مي گندم به کندي برازمان
   اومد رو به گندم لبخند زدرونی بهیخون نشسته از گر

 برو داخل دخترم پدربزرگت منتظرته:میمر
 مرد دی لرزی اتاق رفت و دربست ضربان قلبش تند شده کل وجودش مي لرزان تویی اومد گندم با قدم هارونی هم بمهرداد

 ی لرزان و چشمانیی و باصدادی کشیقی جلو رفت نفس عمی بود گندم به خودش جرات داد کمسادهی پشت بهش وایمسن
  آه    آقاجون سالم:اشکبار گفت

 که گندم خودشو وفتهی خواست بی پاهاش  سست شد مدی اون و دی وقتدیچرخ آروم به طرف گندم دی مرد لرزي هاشونه
   نشوندی صندليبهش رسوند دستشو گرفت رو

  ختی ری شده بود و اشک مرهی فقط بهش خساالر
 و من دارمتون  باورم دی شما هستشهی آقاجون باورم نمختی و اشک ردی پاهاش نشست دستشو گرفت و آروم بوسنیی پاگندم

   رو دارم پشتم باشهی منم کسای دننی تو اشهینم
 خاتون منو يخاتون من آخ بو: لرزون گفتیی آروم بغلش کرد و باصداستادی دست گندم گرفت بلندش کرد و خودش اساالر

 اونه هی صداتم شبی قشنگم دختر گلم شده خاتون حتي من سالها تنهام گذاشت و رفت و حاال دوباره نوه ی عشق زندگيدیم
 دختر مهرانم پسر گلم که بخاطر عشق از خودم روندمش حاال بود مهرداد گفت دل تو دلم نی وقتشبی چشات دتیمعصوم

 ي سالهانی اي جبران همه ي نکن بابا منو دارهی گرگهی دختی با خاتون دلم ریزنی گفت مو نمی شده وقتداشیبعد سالها پ
  کنمی رو مییتنها
 نی بشای لبخند بزنه بدی بشه فقط بای دختر من اشکي چشمادی نباگهیو پاك کرد د و اشک هاشدی گندم رو بوسیشونی پبعد

    سالها بگونیبرام از ا
 کی شهاب بعد از انی از جرری به غزی و همه چزی همه چی سخت زندگي رو به پدربزرگش گفت از روز هاری همه چگندم

 اوردن بالخره صحبت هاتون فیبه به گندم خانم تشر: بلند گفتنای سرفتی منیی اومد از پله ها که پارونیساعت از اتاق ب
 تموم شد؟

 ششونیتموم که نه فعال آقاجون خسته شدن من گفتم استراحت کنن تا بعد بازم برم پ:گندم
 پارچه هی قربونت بشم دخترم دی صورتش رو بوسنی نگفت گندم کنار عمه اش نشست مهيزی چگهی زد و دي پوز خندنایس

  کنهی داره نگاهم مزمی صورت قشنگت انگار عزي فدایخانم
   عمه جونخدانکنه

 ؟یخونی از خودت بگو درس میخب گندم جان کم: آقایعل
   گرفتم تا مراقبشون باشمی ترم بخاطر مامان مرخصهی نرم افزار هستم يبله من سال دوم رشته : گندم

 بودن و ضی خانوم گفتن بهمون که مرمیمری مادرت ارزش قائل شدي برانقدری دخترم احسنت بهت که انیافر:  اقایعل
  داشتنيویمشکل کل
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 باعث دی جدی زندگدوارمیام:  خودش گفت شی اون خوشش اومد و پی کرد از سادگی به گندم می نگاهی هر از گاهایپور
 ینشه عوض بش

 شدی مهیی بقي گذاشت و باعث خنده ی کرد و سربه سرش می متی گندم اذی سام هریام
  نمازم و بخونمدی مهر نماز بهم بدهی با شهی چادر نماز اگه مهیعمع جون :  نماز شد گندم اروم به عمه اش گفتوقت

 رمی گی االن از سارا برات مدی گندم و بوسیشونی چشاش پر اشک شد پنیمه
  به دستش دادي لبخند به لب چادر نماز و سجاده اقهی بعد از چند دقسارا

  نبود سجاده شو پهن کرد و چادرش و سرش کردو مشغول نماز خوندن شدی از پله ها باال رفت تو سالن باال کسگندم
   فک کرد رفته اتاق آقاجونستی نداشی گندم پدی دی وقتنایس
  اتاق آقاجونهی هومدهینگاه دختره چه مارموزه از راه ن:نایس
 که ي شد  از فکررهی و بهش خسادی چشش به گندم افتاد همونجا واهوی پله ها باال رفت خواست به طرف راه رو بره که از

  اتاقشيکرده بود شرمنده شد رفت تو
  نشستند و غذا خوردنزی همه دور منیی نهار ساالر هم اومد پازی مسر

 ییرای پذي خوشحال بود بعد از ناهار ساالر تودیدی که همه رو دور هم منی باعشق به تک تک شون نگاه کرد از اساالر
  نشست همه دورش نشستند

 جان رو می کردم خدارو شکر گندم و مردای خوشحالم بعد سالها آرامش پیلی خدی همه تون دور هم جمع هستنکهیاز ا:ساالر
 سوم ي طبقه دی و جمع کنلتونی خونتون و وسادی فردا بردی امروز که خسته شددی خودم باششی دوست دارم پمی کرددایپ

  ترهراحت المی خينجوری ادی اونجا باشدیونتی مستی نیکس
   بهش کمک کرد از پله ها باال رفتای زد آروم بلند شد پورینی غمگي به گندم نگاه کرد و لبخندبعد

 ي الهی به وسيازی نلهی باال تکمدیاری تون و بی شخصلی خونه وسادی برنای سای لی فردا با سهگنیآقاجون درست م:مهرداد
   خانوم و ببر باال و نشون بدهمی ساراجان شما هم بسپار باال رو مرتب کنن بعد گندم جان و مردیندار
  آقا اجازه رفتن گرفتی از تموم شدن حرف مهرداد علبعد

   خوام باهاتون صحبت کنمی مدیعمه جون بمون:گندم
 زمی هست عزادی وقت زي امروز خسته شدابونی خنی تو همنجاستی اکیدختر گلم خونه ما نزد:نیمه
 شده بود و دهی چی گوشه مبل راحتهی سالن بزرگ هی باال رو بهشون نشون داد ي و بچه هاش سارا طبقه نی از رفتن مهبعد

 ي دیال س
   شده بوددهی چی دست مبل سلطنتهی و ي نهار خورزی سمت سالن ماون

 شده دهی چی صندلزی دست مهی رونی چشاش برق زد در تراس و باز کرد رفت بدی تراس و دی به طرف پنجره رفت وقتگندم
  دی کشیقی نفس عمدی باغ رو دشدی کامال مستادیبود لب تراس ا

 ي از منظره باغ لذت ببرای ی ساعت ها به آسمون نگاه کني برادهی قشنگه جون میلی خيوا
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   جانمی مرشی راحت باش من برم پزمی دختر عزي براستنجای اتاق انی قشنگ ترنی به گندم نشون داد ای اتاقسارا
   بزرگي تخت دونفره هی بزرگ و دل باز ی تشکر کرد به اتاق نگاه کرد اتاقگندم

 نیی طرف اتاق از باال تا پاهی شکل قلب رنگ تخت خواب یشی آرازی بزرگ بغل تخت می کمد لباسهی بود زونی تور آودورش
 اتاق ي به سروروی دستدی لرزوند پنجره بست پرده هارو کشفشوی نحي شونه های خنکمی بود پنجره رو باز کرد نسشهیش

 هم گذاشت ي نفره روبه روهی مبل هت رو عوض کرد دوتا مبل يجا  کردشیری اتاق بود گردگي توی کتابخونه بزرگدیکش
  جلوشون

 کنار ی کمي بود با فاصله کی کوچزکاری مهیزرگ و گذاشت وسطشون  بزی دونفره و سه نفره رو اِل مانند گذاشت ممبل
  کتاب خونه گذاشت

 شی استراحت کرد دست و صورتشو شست دوست داشت بره پی مبل ولو شد و کمي کار کرد خسته و کوفته روی ساعتکی
 گندم رونی اومد بنای باز شد سی خواست در بزنه که در اتاقستادی راه رو در اتاق آقاجونش اي تونییآقاجونش از پله ها اومد پا

  دیو د
  آقاجون؟شی پي بریی خوایم:نایس

  هست؟یبله چطور مشکل:گندم
 ستی نینه مشکل: زدي پوز خندنایس

  در زددی کشیقی تکون داد نفس عمي از پوزخندهاش سرنمی از رفتار او تعجب کرده بود اون از حرف صبح اگندم
   داخلدییمابفر: ساالر
   لبخند زددی گندم و دی نشسنه بود وقتی صندلي اتاق در رو بست به اطراف نگاه کرد ساالر روي در رو باز کرد رفت توگندم
  آقاجون؟ستمیسالم مزاحم ن:گندم
  خواستم صدات بزنم کارت داشتمی اتفاقا خودمم مزمی عزنی بشای بیستی وقت مزاحم نچی تو هزمینه دختر عز: ساالر
 جانم آقاجون من در خدمت شمام: نشست دستشو گرفتکشی نزدگندم
 دانشگاهت و درست کن ي برو کارهاستی تنها نگهی مامانت دنجای ادی دخترم حاال که اومدنی ببزمیجانت سالمت عز:ساالر

 یعقب نمون
 ي چاره ادی بزارم ترم جددی خودمم رو به کالس برسونم بانمتوی وقت نمشتری بگهی ماه دکی ترمه بابابزرگ گهآخرید:گندم

 ستین
  براماری پاکت هست بردار بهی زی مي دخترم برو از رویچیباشه پس ه:ساالر
   برداشت به دست پدربزرگش داد و نشستزی مي گفت و پاکت و از روی چشمگندم
 کارت نی دخترم فعال اایب: کارت و به طرف گندم گرفت و گفتچی سوهی آورد و رونی از داخل پاکت بی کارت بانکساالر

 باز کنم کارتشو بدم دست خودت و ی بخر تا بعد به نام خودت حسابي مالحظه اچی بدون هی داشتازی نيزیدستت باشه هرچ
 ؟ي که بلدی رانندگی باشه نداشتی مشکلیی جاي بریی بخوانی ماشهی چی سونیا
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   هستزی همه چنجای خوام ای نميزی من که چستی نازیآقاجون کارت ن:نییت پا خجالت زده سرش و انداخگندم
 رشی بگیقرار نشد رو حرفم حرف بزن:ساالر
  و تشکر کرددی گرفت و بلند شد لپ پدر بزرگش رو بوسچی و سوکارت
   نامه گرفتمی گواهشی هم بلدم دوسال پیممنونم آقاجون بله رانندگ:گندم
  کردهتی رو تربی دختر گل و خانومنی از مادرت تشکر کنم  که چندیواقعا با:ساالر
 دی عاشق بودیلی خدمی شندی از مادربزرگ برام بگی کمشهی می آقاجون راستدیشما لطف دار:گندم
  من بودي خاتون دخترعموی دونستی بود می زندگنی اي من توی هستيخاتون همه : زدی لبخند تلخساالر
  دونستم خبی نميجد:گندم
 مث االن نبود که مردم سال تا سال از خواهر مای هم بود قدکی خونه هامون نزدمی باهم بزرگ شدیآره دخترم از بچگ:ساالر

 و برادر خودشون خبر نداشته باشن
 به آقام گفتم ی وقتدی صبر کردم تا وقتش رسنقدری خاتون و دوست داشتم ای بودن از همون بچگگهی همدي خونه یهرشب

   گفت خاتون عروس منهی مشهی خوشحال شد همیلی خوام خیخاتون م
 اولمون بود من خوشحال بودم اما ناراحتم ي ها بچه گمی مهرداد و ممی بچه دار شدی بهشت شد وقتمی اومدن اون زندگبا

 خلوتمون ساالر من چرا ناراحته هر وقت تو: نشست گفتشمی حالش خوب نبود اومد پنکهی ناراحتم باادی دیبودم خاتون وقت
 یکمی رفت بهش نگاه کردم رنگش ی مادمی داشتم ي هر غصه احرفش نی گفت ساالر من باای خواست صدام بزنه میم

 بودم که ي پدرنی مهرداده فک کنم اولی همه حواست پینی بی کمتر من و مگهیحاال با اومدن پسرمون تو د: بود گفتمدهیپر
 با یزنیم  آخههی چه حرفنیا: گفتدی کردم هههههه عاشق بودم چه کنم خاتون دستمو گرفت بهم خنديبه بچم حسود

 تو قلبم تو شهی همی توساالر منشهی مشترمی بشهیاومدن پسرش عشق من به نو چند برار شده مطمئن باش توجهم  کمتر نم
  ي نفرنیاول
   حواسش بهم بودشهی طور بود خاتون همنی گندم جان اونوقت بود که تونستم آروم شم واقعا همآه

 بود واقعا یی عشق هانیآقاجون کاش االنم چن: ازچشمش سر خورد گندم پدربزرگش و در آغوش گرفتی اشکي قطره
  دی همه سال که نبوده بازم عاشقانه دوسش دارنی بعد اشهی ممی به مادربزرگ حسودشهی ممیبهتون حسود

 ستی نیگی کنم و عشق که می می قلبم باهاش زندگي تونجامی من بوده اشی پشهیاشتباه نکن دخترم خاتون هم:ساالر
   خودت انتخابت درست باشهدیهست فقط با

  دی آقاجون خستتون کردم بازم برم که استراحت کندیگیآره درست م: زدي لبخندگندم
   نشستششونی شده گندم سالم کرد و پکی مادرش و سارا مشغول حرف زدن بودن هوا تارنیی رفت پارونی اتاق اومد باز
  اتاقي همه ساعت تونی ايکردی مکاریسالم دخترم چ:میمر

  آقاجونشی اتاقمو مرتب کردم دکورش عوض کردم بعدشم رفتم پیکمی:گندم
  کمکتادی مستخدم بیگفتی مي شدتی آخه اذیی تو زحمت تنهایچرا خودت و انداخت:سارا
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 ستی نیخودم انجام دادم عمو کجان انگار کس نداشت ي کارادینه زن عمو ز:گندم
 ي دوران نامزدگنی که ميدی بهناز دشی هم تازه نامزد کرده حتما رفته پلیعموت که هنوز کارخونه است دخترم سه:سارا
  هم فک کنم رفته باشگاهنای دورانه سنیبهتر
 نی دونست حاال با ای ازش نداشت نمي خبرگهی دشبی شهاب افتاد از دادی سارا اسم نامزد اورد گندم ی وقتدنی سه خندهر

   تموم کنهایاتفاق ها بازم به نقشه ادامه بده 
 دی رو بادشی موند کلی می خالنجای امدند ای می رو به شهاب برگردونه خونه هم وقتمارستانی داشت تمام مخارج بدوست

 بود اطرافش ي اتفاق هاجی کنه هنوزگکاری دونست چی گردوند هنوزنمیبهش برم
 کرد تا ببره ی جمع مزی مي بودند و در آرامش شامشون رو خوردن گندم داشت ظرف ها رو از روزی شام همه دور مموقعه

   دخترمای کنن بیاااتوچرا گندم جان جمع م:آشپز خونه که سارا گفت
  شمی مضی رو هم نکنم مری معمولي کارهانی کنه زن عمو من اگه ای میچه فرق:گندم

   کارانیمامان جان بزار راحت باشه دختر عمو حتما عادت داره به ا: زدي پوزخندنایس
   نگفتيزی چی اش شد ولهی کناي متوجه گندم
   بهش دادهنی ماشهی چی و سوی در سکوت کامل بود گندم به اتاق مادرش رفت و بهش گفت پدربزرگش کارت بانکخانه

  اما بازم دوست دارم بگم ی هستیونم که تو خودت دختر عاقل دی گندم جان مدنیزحمت کش: تکون داد و گفتي سرمیمر
 نی کدوم از اچی و هی  هم باخودش داره ومن دوست دارم تو همون گندم بموندی جديزهای چیلی خدی جدی زندگنیبهت ا

   ندهرتییمسائل تغ
                         حرف مادرش شدي کامال متوجه گندم
 گمی نمشمی تجمالت و زرق و برق ها عوض نمنی باادی پس مطمئن باشدی کردتمیمامان جون من دختر شمام شما ترب:گندم

 بودن چهی به دست آوردم که پول در برابرشون هییزهای چدی جدی زندگنی تو ادیبد هست نه خوبه اما مطمئن باش
  برام با ارزش ترهنایآقاجون،عمو،عمه،بچه هاشون ا

   ام بشمدهی دختر فهمي که بهت دادم حاللت فدايریش: و گفت دی صورت دخترش و بوسمیمر
 شهاب ي و نامزد سوري رفتم دزدیاگه بفهم: خودش گفتشی ام گندم عذاب وجدان گرفت  پدهی گفت دختر فهممی مریوقت

  خودت کمکم کنای خدادهی دختر فهمیگی نمگهیشدم د
 گل کی نزدمکتی ني رودی کشیقی باغ نفس عمي رفت تونیی آروم از پله ها اومد پا اتاق رفت هر کار کرد خوابش نبردبه
 خوندن ی ماه مدنی با پدرش موقه دشهی رو که همي زد شعري لبخنددی نشست به آسمون نگاه کرد ماه و دي رز هلنديها

 :زمزمه کرد
 ی ماه بلند آسمونتوکه
 نمیشی کنارت مشمی ستاره ممنم

  ینیشی کنارم میشی ستاره متوکه
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  رمیگی روتو مشمی ابر ممنم
 يریگی رومو میشی ابر متوکه
  بارمی شرشر مشمی بارون ممنم
  يباری شرشر میشی که بارون متو

  ارمی سردر مشمی سبزه ممنم
  ياری سردر میشی که سبزه متو

 نمیشی کنارت مشمی گل مهی منم
  ستادی بود به احترامش اکشی نزدنای سدی چرخدی شنیی پاي صدادی شدن شعر آروم خندباتمام

  نی بشيداریتوهم ب:نایس
  نشست گندم هم نشستمکتی ني روخودش

 ؟ي خوندی شعر میداشت:نایس
 ی و ممیکردی گرفتم هردومون به آسمون نگاه مادشی ی خوند وقتی شعر رو بابام برام منی اشهی بچه بودم همیآره وقت:گندم
 میخوند

  زد و به گندم نگاه کردي و بعد پوز خندي نکنه به تخت عادت نداريدیآها خوبه چرا نخواب:نایس
 يدی که من و دي از همون لحظه ادیکنی برخورد مينجوری دونم چرا بامن ای نمنایآقاس: اش گفتهی دلش گرفت از کناگندم

  یکنی رفتارو منی کردم که اکاری دونم چی نمیزنی پوزخند میزنی مهی کنايدار
 تو هم ادی خوشم نمکننی کارشون میرکی و زی به موش مردگزننی که خودشون و میی دخترانیاما از ا ي نکرديکار:نایس

 چه زود خودت و نشون ي خودت و تو دل بابام و آقاجون و مامانم جا کردي اومدستی روز نهی هنوز يخوب کارت رو بلد
  ههي درخواست کردنی ماشيداد

  ومدی گناه محکوم بشه بدش می و بی الکنکهی از اشهی شد همنای بود و هم متعجب چشم تو چشم سی که هم عصبانگندم
 هی چنمی نرفتم ببی نخواستم آقاجون خودشون دادن من حتنی دوما من اصال ماشدیاوال که احترام خودتون رو نگه دار:گندم

 نکهی فقط به ادی جدی زندگنی باال تره من تو انیل و ماش از پوتشی اولوزای چیلی من خي نداره برای چون برام ارزشهیچه رنگ
 که تو ییزاینکه آقاجون و دارم عمو و عمه دارم شماهارو دارم دل خوش کردم نهاون چی خانواده دارم دل خوش کردم به اهی

  فکر شماهست
 ی برات ارزشاردریلی دختر مهی ي رو شده و شدروی زتی شبه زندگهی نکهی از ای بگیی خوای میعنی  یزنیقشنگ حرف م:نایس

 شما دخترا شهی نگرفته باورم نمی وسوسه ات نکرد چشمت و نگرفت هه بگشی عمارت و بزرگنی ای بگیی خواینداره م
 دی هستزای چنی انیهمتون دنبال پول و طال و ماش

 نی کنم همی که با آرامش زندگي به قدرخوامی مازشی نه اما پول رو به قدر نادی از پول بدم مگمی پسر عمو من نمنیبب:گندم
 کم مهربون تر به اطرافت نگاه هی اگه ستنی همه دنبال پول نستنی چوب نزن همه مث هم نهی وقت همه رو به چیاما تو ه



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 62 

 ازتی کنن دوست ندارم قضاوتت کنم اما اگه تو هم به پول درحد نیبا عشق زندگ  ها از پولشون گذشتن تایلی خینیبی میکن
 ی و هي پولت بزاري پول روی هي نگاهت بد نبود اما تو دوست دارنقدری ايکردی خوب نگاه میآرامش و زندگ داشتن يبرا

   پسر عمو شبت خوشزه بااجای وقت به اون آرامش دلخواهت نرسچی هشهی حرص و طمع باعث منی و ایپولدارتر بش
 شی بد بوده پیلی به اطرافش خدشی دنایو س شوك حرف هاش بود انگار درست گفته ي هنوز تونای از رفتن گندم سبعد

 شده اگه ينجوری من ادی پول دوست هست که دي اطرافم آدم هانقدری دختر عمو اما اي زدی قشنگيحرف ها:خودش گفت
 يری مشی چطور پنمی ببدی باورت کرد باهنوز شهی نبودم پوف نمينجوری ادی شازدی مث تو برام حرف میکی
 لی شون اورده بود و جمع کرد وسایمی قدي از خونه ی شو هرچلی به آپارتمانشون رفت وسانایصبح گندم به همراه س 

 مادرش رو هم جمع کرد
   آپارتمانشونم بد نبوديا: خودش گفتشی انداخت پی به خونه نگاهنایس
 ستی آپارتمان مال اونا ننی دانست که ای نماو

 دوستش یلی دونست چرا خی کرده بودن نمی زندگنجای ای مدت زمان کمنکهی با حسرت و آه به آپارتمان نگاه کرد با اگندم
 داشت

 خونه نگاه ي باحسرت به گوشه گوشه ي جورهی دختر عمو هیچ: پوزخند زددی گندم روبه خونه دنی نگاه غمگی وقتنایس
   آپارتمان دربرابر اون عمارت مث قفسهنی خوبه انجای بد تر اي جاهی ي که انگار قراره بریکنیم

 ری نبود درطول مسشتری چند تا چمدون و کارتن بنی رو گذاشت تو ماشلی و بازم گندم سکووت کرد وساشی و نهی کنابازم
  نزدنی کدوم حرفچیه

  باهاش هم کالم نشهدادی محی ترجدی شنی رو منای سي هاهی کنای وقتگندم
 ي رو هم به اتاقش برد کتاب هاشو تومی مرلی خودش و برد به اتاقش وسالی به کمک مستخدم وسادنی عمارت که رسبه

 ی چند ساعتدی کمد چي کنار تختش لباس هاشو توزی مي از پدرش بود که گذاشت روی عکس کوچکدیکتاب خونه چ
سالم عموجون :دی کنارت نشست عموش و بوسییرای پذيخودش و مشغول کرد بعد از تمام شدن کارش مهرداد رفت تو

  دی خسته نباشدیخوب
 د؟ی و اوردلتونی و من خسته باشم وسای ازم استقبال کنينجوری تو اشهی ماهت دختر گلم مگه ميسالم به رو:مهرداد

  زحمت افتادني تونای آقا سمیبله عموجان اورد:گندم
 هم دی و دوستان آشنا بشلی با فامنکهی اي کردم برادای حاال که شما رو پخوامی اش هست مفهی وظهی چه حرفنیا:مهرداد

 ه؟ی نظرت چرمی جشن بزرگ بگهی کنم تونیمعرف
  دی افتیممنون عموجان تو زحمت م:گندم

 هی دوست داشتم شهی دختر خودم همیعنی ی کمه دختر برادر منی هم براتون بکني دختر گلم هر کارهی چه حرفنیا:مهرداد
 زمی عزدمیدختر داشته باشم و حاال خدا آرزوم و براورده کرده جونمم برات م

 دی مهرداد بغلش کرد سرش و بوسرهی خودش و بگي شد نتونست جلویاش اشک چشگندم
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 شهی آغوش پدرانه بودم  همهی سالها تو حسرت دیدی بابام و مي دوستتون دارم بویلیعموجون خ: تو همون حالت گفتگندم
 حاال دلم قرصه ی ولي اگهی مرد دچی رو نداشتم ازم دفاع کنه نه بابا بوده نه هی کسچی مزاحمم بشه هی کسدمی ترسیم

  شمارو دارم آقاجون و دارم
 حق نداره ی کسچی هي تا من و داري ماهارو داری غصه نخور همون جور که خودت گفتگهی دزمی تو دختر عزيفدا:مهرداد

  شهی متی نکن چشاش قشنگت اذهیبهت بگه تو گر
 کرده هی که گردی فهمدی سرخ گندم رو دي چشای اومد وقتنای همون موقع سدی و بوسشیشونی گندم و پاك کرد و پي هااشک

  کشونیاومد نزد
 سالم بابا،سالم دختر عمو:نایس

 ؟یسالم پسرم خوب:مهرداد
 خدا شانس بده آخه یچی هگهی افته پسرا دی دختر مهی باباجون تا چشمت به دیگفتی می خوبم عمو و برادرزاده چیمرس:نایس

  بدبختي هم باباها عاشقتونن هم پسرادی داریشما دخترا چ
 هر دی امزنی سود بعدشم دخترا عزای ها حسود هرگز نستی حسادت خوب ننایآقاس: و گفتدی جواب سالمشو داد خندگندم

  هر خونه اني هستن به قول مامانم آباديخونه ا
 ری دل پسرا گي جورنی همنیدبخت کرد زبونتون مارو بنی باهمی هم ازهم جنسات دفاع کندیااابله معلومه با:دی خندنایس
 کنهیم

 دی به زبون ما دخترا دارکاری نکنه چریااا خوب حواستون به دل هاتون باشه گ:گندم
 کار ی کارخونه کلییای بدی فردا بانای هم پسرا خوبن هم دخترا،سدی خوب حاال دعوا نکنلیخ:دی اونا خندي هر دوي برامهرداد

 عقب مونده
 امیچشم باباجون حتما م:نایس

  گندم جان؟ینی کارخونه رو ببییای بیی خوایتونم:مهرداد
  االن نهامی وقت مناسب مهی شااهللاینه عموجان ممنون ا:گندم

  شدی خنثشی منفي از فکرهایکی اشتباه کرده و دی حرف گندم بازم فهمنیباا
  کردنديزی آخر هفته برنامه ريفق بودند برا همه دور هم جمع بودند مهرداد موضوع جشن رو گفت همه موایوقت

  نداشتندقبول کردندی و گندم هم لباس مناسبمی مررنی جشن لباس بگي برادی داد فردا با هم برن خرشنهادی پسارا
جونم دخترم چرا به : زد و گفتي شدلبخندرهی آقاجونش رفت کنارش نشست ساالر به نوه اش خشی از خواب گندم پقبل
  یستی نششونی تو سالن نشستن چرا پدارنی من فک کنم هنوز همه بشی پي اومدی جوونا باششی پنکهی ايجا

  دارماروی هستم انگار دنشتونی شما رو دارم و پیآقاجون کنار شما بودن برام لذت بخش تره وقت: دی دست ساالر بوسگندم
 کنهی نمياری کتاب شعر برام بخون چشام نی از ایکمی ای بی منشی دختر مهربونم خوب حاال که پيفدا:ساالر
 دیخونی مامیچشم روچشمم به به خ:گندم
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  جهان مست مجازقتی دل چو حقيا
  رنج درازنی از اي خواري چه بونیچند
  را به قضا سپار و با درد بسازتن
  بازدی رفته قلم ز بهر تو نانیکا

 ي و شاد کردرمردی پهی دخترم دل یانگار بعد از سالها خاتون برام شعر خوند زنده باش:ساالر
  دی هم جوون هستیلیااا آقاجون شما خ:گندم
  آفتاب لب بوممگهی هشتاد سالمه دی دل من بگي خواد براینم:ساالر
   باال سرمون باشهتونی سادی سال عمر کنستی صد و بشااهللایآقاجون ا:گندم
 ي دختر گلم برو بخواب دخترم خسته ایزنده باش:ساالر
  دی جون حرف بزنزی و خودتون با عزاهی نخود سی پدی من و بفرستنی خوایم:گندم

 کهی ساعت قرارم با خاتون نزدي بردی باطونیآره دختر ش:دی او خندطنتی شساالربه
   آقاجونری شب تون بخشمیههههه چشم پس مزاحمتون نم:گندم
  زمی دخترعزریشبت بخ:ساالر
  دی زود خوابیلی خندون به اتاقش رفت خی با لبگندم
 آورد رونی بنگی رو که پدربزرگش بهش داده بود و از پارکینی رفتن بالخره گندم ماشدی و گندم به خرمی زود سارا ومرصبح

  خودش بود نشسته بودي که حاال براینی داشت پشت ماشی حس خوبی جک پنج مشکهی
 بود نشسته بود سارا اونا رو به شیحل کار قبل مي که برایی هانی پشت ماشی کرد گه گاهفیسارا از دست فرمونش تعر 

 گرفت ی امد دست گندم و به زور می هم که خوشش می هر لباسدی لباس خری لوکس و برند برد خودش که کليپاساژها
 ي و کفش ،شال و روسرفی کرد چند دست مانتو و کی مساب کرد بپوشه و همشونم حی اتاق پرو و مجبورش مي توکردیم

 بود گندم به کی  فوق العاده شی مجلسي فروشگاه بزرگ رفتن از اول تا آخرش پراز لباس هاهی به دی خریبالخره بعد کل
  خورد رفت ي اروزهی لباس فهی چشمش بههوی رفت ی جور که جلو منی بود همییبای زي طرح هاکردیهمشون نگاه م

 کوچولو ي هانی پراز نگری حري لباس رونیی پادهیبود و پوش لباس ساده ي باالری بهش دست زد جنس ساتن و حرکشیزدن
 ی بود کلوش مری حرشی لباس تا آرنج ساتن بود بقي هانی اومدن آستی منیی ها دوطرف دامن به صورت هالل پاریبود حر
  بودنی لباس پراز نگنیی مث پاری حريشد رو

  دخترم برو بپوشهیانتخابت عال: اومد کنارش و گفتمیمر 
 لباس تو تن دی دی شدن بارنگ چشاش ست شده بود فروشنده هم وقتشییبای هردو محو زمی ساراو مردی لباس و پوشوقتب

 تو دنی خانمم لذت بردم از دهی خودته من که ي لباس برازنده نی دخترم اي شدیعال: قشنگه اومد جلو و گفتنقدریگندم ا
  ونی به حال آقاي لباس وانی ايتو

 دنینده خند به حرف فروشهمشون
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 به عمارت برگشتند دی از خری هرسه راضنی بدون آستکی شیلی خی کاربنراهنی پهی ساراهم دی خریشمی کُت دامن هی میمر
  ههدی کرددی چقدر خردیچش بازار و کور کرد: زدي پوزخنددی و دست گندم ددی خري ساك های وقتنایس

   گندم جاننهی بباری محشره بدهی جشن خري لباس گندم براهی يوا: زده گفتجانی متوجه پوز خندش شد ساراهگندم
 ننی بی همون شب جشن مشااهللاینه زن عمو ا:گندم
  زمی ههه باشه عزی کنزشونی سوپراي خوای مطونی شيا:سارا

 جلف یلی لباس خهی گفت پنچر شد منتظر بود گندم رو باينجوی گندم ای اما وقتنهی کنجکاو شده بود لباس رو ببیلی خنایس
  نهیبب

  به اتاق هاشون رفتن تا استراخت کنندکردنی خسته از خرهرسه
 ی اسمش اومد اما نمي بهش زنگ بزنه چند بار روي دونست چجوری شهاب و کرده بود اما نمي دلش هوایلی خگندم

 شید که گوش نگذشته بوي اقهی هنوز چند دقدی تخت خودشم دراز کشي رو پرت کرد رویتونست دکمه سبز رو بزنه گوش
   جواب بدهي کرد به تند زدن خواست سروع قلبش شردی اسم شهاب و دی کرد وقتورشی یزنگ خورد به طرف گوش

  ي منتظرش بودکنهی ها بزار چندتا زنگ بخوره بعد االن فک میوصل نکن: درونيصدا
  ولم کن بابا بزار جواب بدمي تو باز اومداوف
  کنم جواب بده به من چه اصالکاری چگهی ديخر: درونيصدا

  الو سالم:گندم
  مادر خوبنی سالم گندم خوبشهاب

   ناخودآگاه به قلبش آرامش اومددی گندم و شني صدای وقتدی لرزی شهاب ميصدا
  خوبنواجانی باباو مامان خوبن شی تو خوبمی خوبیمرس:گندم

  رم کارت دانمتی خواستم اگه امکانش هست ببی همه خوبن میمرس:شهاب
  افتاده؟یاتفاق:گندم

  می ساعت هشت اونجا باش باهم شام بخورمی نهار خوردمی که ظهر روز اول رفتی همون رستورانای بگمی برات مایتوب:شهاب
  نمتی بیباشه پس م:گندم

 يبا:شهاب
  خدا نگهدار:گندم

 می شدن هوا به اتاق مرکی داره قبل از تارکارشی شده بود که شهاب چنی تو دل گندم نبود استرس داشت تمام فکرش ادل
  رفت
   شام منتظرمهي برم برادی انگار کارم داره اگه شما اجازه بدرونیمامان جونم شهاب زنگ زد بهم گفت شام باهاش برم ب:گندم

 وفتهی عقب بزی اتفاق ها باعث شده همه چنی اي خواستگارومدنی اونا هنوز ننی از خونه شما هنوز نامزد نشدرونیشب ب:میمر
   دخترمستیبرو اما زود برگرد درست ن
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 دیچشم مامان ممنون که اجازه داد:گندم
 و شال ی کرمي بود رو برداشت مانتودهی  که خریی از مانتوهایکی اتاقش اومد اومد دوش گرفت در کمدش و باز کرد به

 و می ساعت هفت از مرکی ساده و شختی رشیشونی ور پهی شو یی طالي کرم موهافی کي کفش پاشنه بلند قهوه ايقهوه ا
 سادوی قرمزش اومد بغلش واي کوبه نی با ماشنای سشدی منشی ماشار داشت سونیی کرد و از پله اومد پایآقاجونش خداحافظ

 يری میی جایسالم خوب:نایس
   کار دارمیی آره جایسالم مرس:گندم

 آها باشه:نایس
  خدانگهداریمرس:گندم
 آروم و شمرده وارد رستوران ي ساعت هشت در رستوران بود با قدم هاقی و رفت دقرونی اومد بنگی عقب گرفت از پارکدنده

 گندم و ي قلبش تند زد حس کرد چقدر دلتنگش بوده سرتا پادی گندمو دی به طرفش رفت شهاب وقتدی دزیشو شهابو سرم
  سادید وا بوه اون خوشش اومدینگاه کرد لبخند زد بازم از سادگ

 ی ساعت قشنگي و کفش سورمه اي شلوار سورمه ای اندامی آبي چهارخونه راهنی پهی زد دی از دور اون و دی هم حسابگندم
   کنارشدی رسدی موهاش گندم دي تودی دستشو کشیبه مچ دستش بسته بود وقت

  یسالم خوب:گندم
  مادر خوبنی تو خوبیسالم مرس:شهاب
   سالم رسوندیمرس:گندم

  نیسالمت باشن بش:شهاب
   دارهکارشی دونست شهاب چی چون نمشتری هردو سکوت کردند هردو دلهره داشتن گندم بي اقهی دقچند

   گارسون و صدا زد منو رو داد به دست گندم خودشم انتخاب کردشهاب
   لطفا دلستر و ساالدي سوخارگویم-

  جناب لطفا دوغ ممنون:گندم
  چطوره؟دی جدیخب چه خبرا زندگ: از رفتن گارسون شهاب به گندم نگاه کردبعد

   نظر بدهی از ی نظر عالهیاز :گندم
 ییخوب از چه نظرها:شهاب
 هی از هی عالیلی خنی هست پشتمون باشه و ایکی می و آقاجون و عمو رو دارمیستی من و مامان تنها نگهی نظر که دهیاز :گندم

  تمام نمی من همش دنبال اکننی فک مدی خانواده جدي از اعضای فرق کرده بعضمی زندگينظرم بده حاال که سطح اقتصاد
 . ستی نينجوری دونه ای خودش هم مخدا  خودم داشته باشم امايپول و ثروت و برا

 هنوز چهار ین ناراحت بش ازشودی شناسن نبای هست خب هنور تو رو درست نمیعی طبزای چنیا: بهش زدي لبخندشهاب
 ي شدشونی وارد زندگهویروزه که تو 
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  ی داشتکارمی چی بگي خوای صبور باشم تو نمدی بایگیآره درست م:گندم
  دی شامم رسمی کنی صحبت ممیشام بخور: دست پاچه شدی کمشهاب

   گندم موندي غذاشتری سکوت شام خوردن بازم بدر
 ؟ي خوریچرا نم:شهاب
  شدمری سگهیخوردم د:گندم

 ي خوری کم میلی غذات موند خشتری ذره توکه بهی نیهمش هم:شهاب
   کشهی قدر معده ام منی همگهی هم خوردم دادیز:گندم

   نشدمری خودم سي کشم با غذای حاال من جور غذات و مستی نيطور:دی خندشهاب
 اون و داشت با ی دهني حرکت  شهاب  تعجب کرد غذانی خودش و شروع کرد به خوردن گندم از اي و گذاشت جلوبشقاب
   شکرت غذات خوشمزه بودایخدا: کرد و گفتی خورد  بشقاب و خالیاشتها م

   و جمع کردن هر دو قهوه سفارش دادنزی منکهی نگفت بعد از ایچی خندش گرفت هگندم
 آخر شب نگار اومد و به پدر دیبگم شما که رفت شب  جشن ي تا برات از اتاقات بعد از رفتن تو توییایخواستم امشب ب:شهاب

 که ي کرده بود روزبی شمارو هم داد من و تو رو تعقی قبلي شما گرفتم و آدرس خونه يو مادرم گفت اون خونه رو من برا
  بود همه از حرفاش تعجب کردن ازم خواستن براشوندهی فهمی کمایا و از قضمی کنی رو خاللی وسامیرفته بود

  م کنفیتعر
 دنی فهمي از موضوع شب دزدکردی بود فک مدهی بود رنگش پردهی ترسیلی خگندم

 نصب کرده نی و دوربری روز گندم اومده عمارت و دزدگهی کنم که عمو اومد کمکم و گفت کاری دونستم چیمن نم:شهاب
 پول نکهی داده به گندم وبه شرط اي سوري نامزدشنهادی پدهی شهاب حرف هاشو شنکردهی من درد و دل ميبعدش داشته برا

 به ازدواج من نداره دو ي کارگهی بابام از دستم ناراحت شد گفت ديکرد عمل مادر گندم و بده و تو هم به خاطر مادرت قبول
 روز بعدشم برگشتن آلمان

 ي بهزادي تو و آقا ممنوندیواقعا با: به شهاب نگاه کردی اشکي بغض کرده بود خداروشکر کرد آبروش نرفته به چشاگندم
 م؟ی کني نقش بازستی نيازی نگهی دیعنی بره وای پدر و مادرت و ششی من پي آبرونیباشم  نگذاشت

 و بهت بگم فردا نی من اومدم همي از دست من راحت شدستی نازی نگهینه د: شدنی با حرف اون چهره اش غمگشهاب
 یستی تنها نگهی خوشحالم دی خوشبخت باشدوارمی کردم من و ببخش امتتی اذیلی مدت خنی گردم تو ای دارم دارم برمطیبل

 تو ونی کردن خانواده پدرم و مددای پی خوب شدن مامان حتي کمکم کردیلی خونمی به مدیلی زد من خینی لبخند غمگگندم
  ی کندای که باب دلت هست رو پی کسی بتوندوارمی هستم امي بهزاديو آقا
 خونه پدربزرگم می رفتمیستی ننجای اگهید: آپارتمان رو به شهاب داددی کلفشی کيه دست کرد تو کرد نتونست ادامه بدبغض

   به حسابتزمی شماره کارت تا برهی و شمی چقدر شده ممنونت می روهم اگه بگمارستانی بي هانهی هزارمی و برات بدیگفتم کل
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 بعدشم توبراش می من اون کار بخاطر تو نکردم که حاال حساب کتاب کنستی نازین: شدی از حرف آخر گندم عصبانشهاب
   تموم شد حرفشم نزن قهوه تو بخور سرد شدگهی دو ماه پس دکی نزدي کردينقش باز

 گندم بغض داشت خفه سادنی هم واي روبه رودیباری بارون نم نم مرونی از خوردن قهوه هردوشون از رستوران اومدن ببعد
 فکرش ی محکم بغلش کرد وقتارهی نتونست طاقت بدی گندم و دی اشکي چشایوقت. شدی مونهیاب داشت د کرد شهیاش م

 گندم دوست داشت دستاشو دور کمر دادی خودش فشارش مربه محکم تشدی می عصبنهی تونه گندم ببی نمگهی دکردیو م
   اونم قرمز شده بودي بهش نگاه کرد چشارونیشهاب حلقه کنه اما شرم مانع شد آروم از بغل شهاب اومد ب

  ههههي اشک شوقه از دست من راحت شده؟آهای چي براهی گرگهید:شهاب
 گندم اخم کرد 

 نکهی اي اما رونمشونی بار آخر ببي دوست داشتم برایلی خشهی تنگ میلیبه مادر سالم برسون بگو دلم براشون خ:شهاب
   صورتشون نگاه کنم نداشتميتو

   گندم و گرفت تو چشاش نگاه کرد مراقب خودت باشدست
   خدانگهداردی کشرونیتو هم مراقب خودت باش دست شهاب و فشار داد و از دست اون ب: لرزان گفتیی با صداگندم

 شد و به ی چيزدی غُرمی هی بلند دوست نداشتی شاسنیتو که ماش: رفت در و باز کرد شهاب بهش گفتنشی طرف ماشبه
  او اشاره کردنیماش

   نگفتميزی و آقاجون دادن منم چنی ماشنیهنوزم دوست ندارم ا:گندم
 پاهاش از دی دور شدن گندم رو دی کرد گندم راه افتاد وقتی زد دستشو آورد باال و خداحافظي تکون داد و لبخندي سرشهاب

 سوار دی کشریچشاش پر از اشک شد قلبش ت رفت من گذاشتم بره ای شد خدارهی کرد به آسمون خهی تکنشیرمق افتاد به ماش
  کردی خون مشتری که دل شهاب و بشدی مپخش  آهنگهی و روشن کرد نی شد پخش ماشنشیماش
 
   آخرو بخندي لحظه هانیا

   چشمات و آروم ببندبعدش
   عاشقش شدمي روزهی که یی اون چشانهی اشک هام و ببنزار

   آخرهداری دنی اامروز
 گذرهی ها داره زود مهیثان

   برهی داره مکهی تکهی و تدمی ساحل کشي که روی قلبموج
   خاطرات قبل رفتنتیعنی عشق
  رهنتی پي عطر مونده رویعنی عشق

   مونده بودرهنشی پي گندم رواسی آهنگ و که خوند شهاب بغض کرد عطر ي کهی تنیا
   قلبمهي زخمه که روهی تو تموم خنده هام پر از غمه بعد

 ی باروني هوانی اری چتر بسته زبا
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  ی دونی گونمو نمي رواشک
   دلم هنوزنی عالقه داره ابهت
 یمونی نميری میگی مبازم

 ی دلواپسي از هواشمی مخسته
 ی کسی از سکوت تلخ بشمی مخسته

  ی تو مقدسشهی تودلم همی هموني هر جا که براما
   آخرهداری دنی اامروز

   گذرهی ها داره زود مهیثان
 ی نبود کادشی شد تعجت کرد سی فرمون و صورتش خي سرش و گذاشت روسادی واابونی تموم شد کنار خکی موزیوقت

  دهی گندم چشاش باري حاال براختهیاشک ر
 بارون قطره قطره سادی بالکن واي راست به اتاقش رفت حالش خراب بود چمدونش و بست توکی دی به عمارت رسیوقت
 اتاق نگاه کرد چشمش به ي اتاق به گوشه گوشه ي چشمش به در اتاق گندم افتاد بغض کرد،رفت تودیباری صورتش ميرو

 اتاقش گذاشت ي چادر بود چادر و برد توي هنوز روعطرش ي کرد بوکیچادر نماز گندم افتاد برش داشت به صورتش نزد
  دی تخت دراز کشي چمدونش رويتو

 شهاب دنی و ندي بادوري دونست حاال چجوری کردن نمهی بلند شروع کرد به گري شهاب رفت با صداشی از پی وقتگندم
 از پشت سر گفت خوش یی نشست چشاش سرخ شده بود صدامکتی ني و پارك کرد و رونی ماشدی رسیسر کنه وقت

 گذشت؟
 یکنی همش تظاهر مادی بود؟خوشم مي خوش گذشت شام خوشمزه اکردی گندم و باپوزخند نگاهش مي بود روبه رونایس

 هیکارهات ظاهر
 ي دارنای سنآقایبب:سادی واشی قدمهی کشی نزدساد،رفتی شد وای کرده عصبانبشی تعقدی فهمی از حرفش تعجب کرد وقتگندم

 که اطرافت و یی من مث دخترای بهتره ذهن خرابت و درست کنیکنی من دخالت مي کارهاي و تویزنی از حد حرف مادیز
  دمی که دارم بهت هشدار مهی بارنی آخرانهیجر  مامانم کامال دررونی اگه امشب رفتم بستمیگرفتن ن

   نشست و دور شدن گندم و نگاه کردمکتی ني رونای ازش دور شد سعی سریلیخ
   گفت و در زدی بسم الهانهی دودل بود بره داخل ستادی به اتاقش رفت لباسش و عوض کرد پشت در اتاق مادرش اگندم

  داخلدییبفرما:میمر
  دیسالم مامان خوب: رفت داخلگندم

  ي اومدیسالم دختر گلم ک:میمر
   بزنمي بهتون سرامی گفتم بدمیتازه رس:گندم

   شدهي طودي کردهیچرا گر: بهش نگاه کردمی مبل نشست مريرو
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  کردی مي بازن،باموهاشیی سرش و انداخت پاگندم
 دمی من گوش می بهتره بگنجای اي گفتنش اومدي که برایگندم جان هرچ:میمر

 بعد از حرف هام بازم مث قبل بهم اعتماد دی قول بدستمی نيمامان من دختر بد: شدی به مادرش نگاه کرد چشاش اشکگندم
  دیداشته باش

 باشه دختر بگو:میمر
 کردی گفت هق هق ممی مري امشب برانی رفته بود و تا همي نصب به عمارت بهزادي که برای از روز اولگندم

 گوشش هردوشون شوکه ي با اخم بهش نگاه کرد و زد تومی مرسادی گندم،گندم واي بود اومد روبه روی عصبانیلی خمیمر
  ختی و پابه پاش اشک راوردی طاقت نمی گندم اوج گرفت مرهی گريشدن صدا

 من ي کارو کردنی چرا ايکردی مکاری نبود چ مردنقدری بود و اي اگه شهاب آدم بدي بود که تو کردي چه کارنیآخه ا:میمر
  توکل؟ای داده بودم ادی يبه تو دزد

 ي بهزادي بود شهاب و آقانی رو نداشتم کمکم کنه تنها راه همی کسچی من هدی نداشتیمامان مجبور بودم شما وقت:گندم
 هی اونا دوننی رفتن من نمي دزدانی که اون خونه روهم شهاب گرفت پدر و مادر شهاب از جردیدی بهم کمک کردن دیلیخ

  گمی که مدوننی داستان و مگهیجور د
 بوده تا ما به نی قسمت ادی بگم شای کارت اشتباه بود چی دخترم ولی شجاعیلی بهش نگاه کرد تو خمی ماجرا رو گفتمرهمه

 ره؟ی می حاال شهاب کمی کندایواسته شهاب خانواده پدرت و پ
 نداره فردا پرواز داره بر نهی شمارو ببادی بنکهی اي و روشهی دلش براتون تنگ میلیم خبهتون سالم رسوند گفت بگ:گندم

  گردهیم
 دوارمی مرد بوده امیلی بکنه اما نکرد خي تونست هر کاری راحت مي اش بودغهی بود تو صییشهاب واقعا پسر گل و آقا:میمر

   بشهریعاقبت بخ
  کردی بازم از مادرش عذر خواهگندم

 باغ ي سرش و رفت توي انداخت روی شالدادی آزارش مستی شهر ننی اي از فردا شهاب تونکهی تونست بخوابه فکر اینم 
 نشست بارون نم مکتی ني بغض داشت،روزدی سرد اسفند شونه هاش و لرزوند دستاشو دور خودش حلقه کرد و قدم ميهوا

   به آسمون نگاه کرددی بارینم م
 همه یکنی که احساس می درست وقتشهی چرا همای دل توهم به حالم سوخت خدایکنی مهیگر من ي برايتوهم دار:گندم

 می رو که دوست دارییزای همه اون چشهی خراب بشه چرا نمزی همه چدی باینی زمي آدم رونی خوبه و تو خوشبخت ترزیچ
  خودتی به رضمی منم راضنهیحتما صالح ا گمی بگم فقط می چدونمی حکمتت و شکر نممیباهم داشته باش

 : سوزناك زمزمه کردي شعررلبی زدی باری از چشاش ماشک
 شونهی پرت چشماتِ                         چقدر حالم پرحواسم
                         چقدر دل بستن آسونهی سخته فراموشچقدر
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  احساسنی انهیری دل بستن آسونه                        چقدر شچقدر
   نه باوسواسنهی باشم                           نه با کیکیتو  با دیبا
                           به آرامش برم گردوندی از دلشوره و تردپر

   جنگ و                     توبه سازش برم گردوننی ابازمی مدارم
  که بغلوبمبازمی روزها                  که منی دورم کن از اتو
  کوبمی مای هدف بازم                       به دری دارم بکه

 دی پراز اشک دی رو از پشت چشمانلی کنارش نشست سرش و آورد باال سهیکی هق هقش سکوت باغ رو شکست  يصدا
 نییسرش و انداخت پا

 دوست شهی من همهی چدونمی که من خوب مزنهی رو داد ميزی چهی چشمات یکنی مهی با سوز گریلی شده گندم خیچ:لیسه
 آدم ی خوبه گاهیلی خی آبجهی داشته باشم تا براش حرف بزنم با اومدن تو آرزوم برآورده شد بودن و داشتن ی آبجهیداشتم 

 تاسنگ صبورش بشه تا محرم رازش شی آبجشی پرهی لحظه اس که مون بگه ای به هر کستونهی داره که نمیی حرف هاهی
 چته دونمی کنه حاال هم متتی اذی کسزارمی نمشتمی من پیطی و در هر شراشهیبشه گندم من و داداش خودت بدون هم

دچارش  دونمینم: زدی شد  گندم سرش و آورد باال اشک هاشو پاك کرد لبخند تلخای دری که ماهي آره دچاريتودچار شد
 کشمی عذاب مشیاز دور دونمی نه اما مایشدم 

 اما خودت هنوز باورش ي تو عاشق شددونمی صبور باش بزار قشنگ احساساتت شکوفا شه من ميصبور باش خواهر:لیسه
  ی پس بزار قشنگ باورش کنيندا

  داداشی مهربونیلی حرف هات آرومم کرد خلیممنون سه:گندم
 ي در ضمن صداتم قشنگه شعر خونديزی اشک بريرنجوی انمی نبگهی قشنگ خودم دی تو آبجيفدا: زدي لبخندلیسه
 دمیشن

  لی داداش سهی مرسنیی سرش و انداخت پادی خجالت کشگندم
   خواستم بهت بگمی هست می موضوعهی:لیسه

 د؟ییبله بفرما:گندم
 بار ضربه هی ستی کنم ببخشش دست خدش نی پرونده بهت خواستم ازت عذرخواهکهی چندبار تدمی دنایدر مورد س:لیسه

 ختی عشق و خالصانه رنای بود سيری هاش شد دختره از خاناده فقی از هم کالسیکی وار عاشق وانهی وشیخورده دوسال پ
 سرزده رهی منای روز که سهی ناستی گفته بود اونم عاشق سیالک  پول گرفت ونای از سی کرد هکاری اون اما اون چيبه پا

 نی همه انای کنن سی بغل مگروی پسره جوون بوده همدهی و راننده اشم شهی مادهی پکی مدل باال و شنی ماشهی از نشیبب
 و اون پسر بوده سر پنی باای دخترا بد شده اون دخترم به خاطر پول هي نسبت به همه دشی ازاون روز دنهیبیصحنه هارو م

 فکر نی همي برانهی مخالف بد ب هنوزم نسبت به جنسی تا سرپا شد ولدی خورد چقدر طول کشي بدي شکست ضربه نایس
   آدم پول پرستهی یشی و مشهی طرز پوشش و رفتارت عوض مي شداردریلی شبه مکی چون تو کنهیم
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 که بهم اعتماد ی مرسستمی ازش ناراحت نگهی ددمیمن واقعا ناراحت شدم بهش حق م: ناراحت شدنای سي برایلی خگندم
 ی و گفتيکرد
 یلی خمی فرصت با بهناز آشنات کنم نامزدمِ عشق من تمام زندگنی در اولدی محرم اسرارم بای من هستی آبجگهیتو د:لیسه

  دوسش دارم
 دی خوشبخت باشدوارمی اميدی برات خوشحالم که به عشقت رسیلیخ:گندم

 ساختمان ي باهم تودی گندم هم خندي دماغت قرمز شده هههه بامزه شدي زدخی تو که می گلم پاشوبری تو آبجيفدا:لیسه
  گفتنریرفتن و به همه شب بخ

 ناراحت بود اصال به یلی مسعود بخاطر شهاب خنیی هم نذاشت ساعت چهار صبح چمدونش و برد پاي اصال پلک روشهاب
  بلند شددی اون وچمدون به دست دیاتاقش نرفته بود وقت

 ؟ی فکر کنشتری بي خوای نمی و گرفتمتیتصم:مسعود
 مدت نی تو ارسمی نمي اجهی نتچی به هينجوری کنم ادای برم خودم و پدی برم عموجان بادیبا:ادسی عموش واي روبه روشهاب

   من ودی کردم ببخشتتونی اذیلی بهتون زحمت دارم خیلیخ
 زیهمه چ: تونست بفمه چقدر حالش خرابه و سردرگمه آروم به پشتش زد و گفتی برادرزاده شو در آغوش گرفت ممسعود

 نباش نگران شهیدرست م
  ماشی پدییای عموجان بشهی شده بود دلم براتون تنگ می اومد چشاش اشکرونی از آغوش عموش بشهاب
   خودم بکنمیی تنهاي براي کم کم فکردی باشمی بازم تنها ميبهت عادت کرده بودم تو بر:مسعود
 خوب هم سی کدی تنها باشی چرا شما الکای کنن اون سردنی خودشون میآره بچه هاتون که دارن زندگ: زدي لبخندشهاب

  کردمیکه بهتون معرف
  ی که از پرواز جانمونمی کرد بریی توهست که من و هواریپدر سوخته همش تقص:دی خندمسعود
 رمی با آژانس مشهیعموجان زحمتتون م:شهاب
  ي و من و خوشحال کردي شدمونی از رفتن پشدی باشم شاشتی لحظات پنی خوام تا آخری کم حرف بزن ممیبر:مسعود

  کردینده بازم عموش و در آغوش گرفت و خداحافظ. به پروازش نميادی زمان زدنی به فرودگاه رسیوقت
  پر از اشک دور شدن شهاب رو نگاه کردی با چشمانمسعود

ومدم چه  ایوقت: لب گفتری زختی بغض شو نتونست قورت بده آروم اشک ردی کشری اوج گرفت قلب شهاب تمای هواپیوقت
 هی نه فقط ای دونم واقعا دوستش دارم ی بسازم هنوز نمشی با دوري چجورنجای قلبم موند اي داشتم و حاال چه جوریحال

 ادتمی و بینی تریکلمه هر کجا باشم تو برام مقدس
   از خدا خواست آرامش و به قلب و روحش برگردونهختی اشک ری شد سرسجاده اش کلداری نماز صبح بي براگندم

   گندم شدنی صبحانه نشسته بودن متوجه ناراحتزی همه سر میوقت
   افتادهی اتفاقيای شده ناراحت به نظر ميزیگندم جان عمو جان چ:مهرداد
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   زن عمو دستتون درد نکنه ممنونستی نيزینه عمو چ:گندم
 ي نخورديزیدخترم تو که چ:سارا

   ندارم با اجازهلی میمرس:گندم
 ينجوری اون ناراحته و اشبی دي کرد گندم از حرف های عذاب وجدان گرفته بود فکر منای بلند شد و اتاقش رفت سزی سر ماز

   نگاه کردلی رفتن به سهی به کارخونه میشده وقت
  گندم چش شدهیدونی تو نملیسه:نایس

   دونمینه نم:لیسه
  اونهي چرت و پرت بهش گفتم نکنه براي سرهی شبی من دنی ببگمیم:نایس
   مگهی گفتیچ: شدرهی با اخم بهش خلیسه 
 حرف بهش ي سرهی پسر جوون قرارشام داشت بعد که اومد خونه هی رستوران و باهی رفت دمی کردم دبشی تعقشبید:نایس

  شدی عصبانیلیزدم خ
 دی کرده نباي نفر باهات اونجورهی حاال که ي بردارتی منفدی دنی دست از اي خوای می به تو بگم هاکیآخه من چ:لیسه

  گفت بهتی حاال گندم چی و قضاوت کنینی چشم ببهیهمه رو با
 بودم با اجازه مامانم بوده و کامال رونمی دور و برت فرق دارم اگه بيداد زد و گفت من با دخترا: گفتنی غمگي با چهره انایس

   بعدشم رفتنی همانهیدر جر
  کنمی حاال بعد درستش مستی ني بگم آخه طوریپوف چ:لیسه
 و با خودشون بردن هرکار کردن می رفتن مرشگاهی به ارانی سارا و مهدی گذشت شب جشن فرا رسی روز از رفتن شهاب مسه

و  سه روز همه حس کرده بودن ناراحته خودش موهاش و شونه زد نی خراب بود تو ایلی خشی نشد بره حال روحیگندم راض
  شدی تر معلوم مدهی کرده بود چشاش درشت تر و کشریی تغیلیخ  سرش خط چشم و رز لب زدي جمعشون کرد باالرهیبا گ

 که دی به شکل خورشبای زی کلفت و پالکری زنجدی که شهاب بهش داده بود و پوشی کمدش گردنبني کشويدست کرد تو
   به اتاق پر بزرگش رفت در زدبای زری شال حرهی وسطش بود شالشو سرش انداخت بای زینینگ

  داخلدییبفرما
 ی بود وقتدهی پوشي دست کت و شلوار قهوه اهی نشسته بود ی صندلي در و باز کرد و رفت داخل ساالر اماده روگندم

  چشمش به گندم افتاد بلند شد به طرفش اومد چشلش پر از اشک شد
 و شیشونی اروم پزمی ماشاهللا دخر عزي شدبای زثیلیگذشته خ به ي لحظه منو بردهیدخترقشنگم قربونت بشمک : ساالر

 نیی پاییای با من بنجای اي اومددیبوس
   بشمتیبله اقا جون دوست دارم با شما وارد جمع:  گندم
 یلی معلوم بود خنیی پاي گندم از سرو صداها ي دستاي توگرشی دستش عصاش بود دست دکی می برزمی دختر عزباشه

  شلوغه اروم و شمرده با هم
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 شده ری گندم متحییبای رفتند کم کمک نظر همه به طرف پله ها جلب شد پچ پچ ها شروع شد همه از شباهت و زنییپا
 یلی کنار دخترش اومد خمی در صدر مجلس نشوند مری مبليبودن مهرداد خودش و بهشون رسوند دست پدرش و گرفت رو

   دختر گلمي شدیعال
 لی به فاممی برای بدی بعد صورت گندم و بوسادی جون داره با اقا جون مزی لحظه فکر کردم عزهی دی از پله ها اومدیوقت: مهرداد

   جووناشی کنم بعدش راحت برو پتیو دوستام معرف
    د همشون  از شباهتش مات موندندای گندم و به دختر خاله هاش نشون می وقتمهرداد

   و اشنا شدندنی دور سالن چرخی ساعتمی کرد نی میوال پرس باهاشو احیی با خوشروگندم
  شد و سالم کردکی دختر خوشگل بهشون نزذهی دست تو دست لیسه

  لی داداش سهیکنی نمی با لبخند جواب سالمشو داد به دختر کنارش اشاره کرد معرفگندم
  جانلی سهي دختر عمودی گندم باشدی شما هم بالی لبخند زد دستشو دراز کرد سالم من بهناز هستم نامزد سهدختر
 براش ي داری گفت  ماشاهللا چه نامزد خوشگللی فشرد بله من گندمم خوشبختم بهناز جان رو به سهی دستشو به گرمگندم

  دییاسفند دود کن به هم ما
 !! لی دخترا و پسرا افتاد مگه نه سهنی بي چه ول وله ای دونی نمنیی پاي اومدی وقتيخودت که ناز تر: بهناز
  دمی نمی به هرکسموی منم ابجادی بس خواستگار مشهی من تکه از فردا پاشنه در عمارت کنده میبله ابج:  لیسه
  نشستندزی رفتند سر مي بهزادي اقاشی کر و با مادرش پی گندم ازشون معذرت خواهدنی سه خندهر

   دلم براتئن تنگ شده بودي بهزادي اقادیخوب: گندم
 بازم دمتی ندگهی دل تنگ بودم شهاب که رفت تو هم که از شب جشن دشتری زد ممنون دخترم من بینی لبخند غمگمسعود

 تنها شدم
  اون خونه بزرگي بده اونم تویلی خیی تنهادمیبهتون حق م: میمر

  کنمی ممییها تني براي فکري بزودشاهللایا:  انداخت و گفتی بهش نگاه خاصمسعود
  بچه هاشی  من برم پدیاگه اجازه بد:  شد و گفتی عصبانی به مادرش شد کمي بهزادي متوجه نگاه و لحن  خاص اقاگندم

 برو دخترم:  میمر
   شدکی رفت که با چند نفر مشغول حرف زدن بود بهشون نزدلی به طرف سهگندم
   همه متوجه حضور او شدنستمیمزاحمتون ن: گندم

  کنمتی معرفای خانوم بی ابجي شما تاج سر هی چه حرفنیا: لیسه
 ی جان گندم دختر عموممانی پسر خاله ام  پمانی پشونی اما جذاب اشاره کرد  ای معمولی صورتای پسر سبزه و قد بلند هی

 زمیعز
 دی خوببایخوشبختم خانوم ز: مانیپ

 ممنونم منم خوشبختم تشکر:  گندم
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   باشنلیز گندم از شباهتش به بهناز حس کرده بود فام داداش بهناای ارشونیا: لیسه
 ای اقا ارخوشبختم

   و محترمبای با شما خانوم زییمنم خوشبختم خانوم خوشحالم از اشنا: ایار
   خوردنی هاشون با نگاهشون گندم و می کرد بعضی همشون و بهش معرفلیسه

 ختنی به درخواست جوونا اهنگ گذاشت و همه دخترا و پسرا رلی مبل نشست سهي شده بود ازشون جدا شد روي کفرگندم
  تی جمعي بود توباتری بود و از همه زدهی کرده  تنها گندم بود که لباسش پوششی اراي کوتاه و موهايوسط دخترا با لباس ها

  ودنش تعجب کرد از نبدی رو ندناینگاه نگاه کرد س
 هم از نوع پوشش شیبای بود شوکه شده بود هم از زدهی اون لباس ديم و تو گندی بود وقتسادی سالن واکی تاري گوشه نایس
 جواب ی کرده بودن بیی و اشنای که ابراز خوشحالیی دراز پسراي موهاش بوده و جواب دست هاي تمام مدت شال رودید

 هی شد ی عصبیلی رفت کنار گندم نشست خای اردی کرد که دیم   خوشش اومد همونجور داشتم بهش نگاهیلیگذاشته خ
   تونست صداشون بشنوهی که اونا متوجه نشدن کامال مکشونی خودش و رسوند نزديجور

   به افتخار شما برگزار شدهی مهموننی ادی وسط برقصدیری نمدیچرا تنها نشست: ایار
 ستمی اهل رقص نی مرسنه
  ادی بهتون نمدی کنی میاشوخیار

  دارم؟؟یمن باهاتون شوخ: گندم
   بعد دستشوبه طرف گندم دراز کرددی کنی قبول می چمیحاال اگ من درخواست کنم ازتون برقص: ارا

 رونی تند از سالن بیی بعد با قدم هادی گفتم نه دست از سر من بردارکباری محترم ي اقادینی ببسادی شده بود وای عصبگندم
  رفت

  کنم و بگم اشتباه کردمی فرصته ازش معذرت خواهنیاالن بهتر:  خودش گفتشی کرده بود پفی گندم کي از جواب هانایس
  تعجب کرددی اون و دی کرد کنارش نشست گندم وقتداشی پیشگی هممکتی ني باغ رفت دنبال گندم گشت روبه

  سالم: گندم
  یشی مضی سرما مري توی نشستنجایسالم چرا ا:  نایس

  گندمي شونه هاي خودش و در آورد انداخت روکت
  شهی بزار تن خودت باشه سردت میمرس:گندم

  زدي لبخندنایس
   بود تعجب کرددهی تا حاال لبخندشو ندگندم

  مهربون شدم ههههههوی یگی آها حتما ميچرا تعجب کرد:نایس
  قایآره دق:گندم

 . بدهستدمی دست خودم نبود بقول تو دخوامی باهات بد رفتار کردم ازت معذرت میلی مدت خنی دونم تو ایم:نایس
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  ی شناختی من و درست نمی توهم حق داشتستی نی به عذر خواهازین:گندم
 از می ما خانوادتن دختر دوستیدونی خودت مشهی ممی حسودی چقدر خوبلی با سهدمیدی می زشت بود وقتیلیاما رفتارم خ:نایس

 بهت لی سهدمیدی می خواهر وقتهی هم لی دختر داشته باشه من و سههی دوست داشت شهیاول دورمون نبوده دورمون بابا هم
 ي اتاقت بودي اما تورو رنجونده بودم چند روز بود که همش توخواستمیم  کنم منم خواهرهی دوست داشتم گری آبجگهیم

   کنمی ازت معذرت خواهيای باغ همش منتظر بودم بي تويومدی شبا هم نمیوقت
  نای ناراحت نکن داداش سگهی خودت و دستی نيطور: لبخندزدگندم

  یشی منم می آبجيدی من و بخشیعنی داداش ی گفتيوااا: چشاش برق زد دست گندم و گرفتنای حرف و زد سنی ایوقت
 یبله آبج: خندش گرفتنای سي دونست از عمد نبوده از لحن بچه گونه ی نگفت ميزی چدی کشرونی آروم دست شو بگندم

  ههههیزنی هفت ساله حرف مشی شي پسرانیش مث ا خجالت بکشمیتوهم م
 تتی اذی خودم مث کوه پشتتم اگه کسدمی تو دی اشکي چند وقت فقط چشمانی بخند اشهی گلم همی خنده آبجيفدا:نایس

 کرد به خودم بگو
   داخل زشته دنبالمون نگردنمی برای بنایچشم داداش س:گندم

 ي بهزادي آقازی هنوز سر مدی گشت دی اونا نشده بود گندم دنبال مادرش مبتی غي متوجه ی هم وارد سالن شدن کسبا
 ی کدهی کشی داره اون سالها سختی خود خواه باشم مامانم حق زندگدیچرا با: خودش گفتشی شد اما پینشسته باز عصب

   زدي هست لبخندی که مرد محترمي بهزاديبهتر از آقا
از فردا : گفتطنتی سام بعد از رفتن مهمونا باشری کرد امی مهمونا خداحافظي  گندم با همهدی رسانی به پای به خوبجشن

   عمارت ول وله اسنیتوا
   با تعجب بهش نگاه کردنهمه

 چرا پسرم؟: خندش گرفتنیمه
 ی کمر برا گندم بدی دم کردن باشیی در حال چادی همش باادی میکی رهی چرا نچ نچ نچ نچ خواستگار مدی دونینم:رسامیام

   مونهیچاره نم
 دنی از حرفش خندهمه

 اون شب مسعود ادمهی ومدی شهاب چرا نی نه راستای ازم سوال کردن گندم نامزد داره ی امشب کلنی همگهیراست م:مهرداد
  کردی شهاب برادرزاده اش معرفي ندهیتورو نامزد آ

 تموم شد عموجان به هم زیهمه چ:سادیوا ناراحت شده آروم بلند شد دنی بغض کرد اشک تو چشاش جمع شد همه فهمگندم
 خورد

 ناراحت بود دوست داشت بره اتاق گندم و باهاش حرف نای شدن سنی اون غمگی از پله ها باال رفت همه از ناراحتعی سریلیخ
  دارهازی نیی اون االن به تنهادونستیبزنه اما م
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 ی کرد می موند و کار می شرکت مي وقت توری حرف نزده بود فقط تا دی که برگشته بود درست باکسي از روزشهاب
 جا آرامش هی که برگشته ی که برادرش از وقتدی دی نگرانش بود میلی خوایخواست حواس خودش و با کار کردن پرت کنه ش

  باهاش حرف بزنه موفق نشد  هر چه تالش کردزنهینداره و مث مرغ سر کنده بال بال م
 نکهی کرد با ای میبی تنگ شده بود احساس غررانی اي برایلیش رفت دلش خ شب که شهاب برگشت خونه به اتاقآخر

   زدینی و برداشت به عکس گندم نگاه کرد لبخند غمگشی گذرونده بود گوشنجای عمرش رو اي سالهاشتریب
 دوست دارم شهی داره عمرش کم مکنمی شبا چادرت و بو مي فراموشم کردای ی من هستادی یکنی مکاری چییاالن کجا:شهاب

 مشتاق نقدری هست که تو ای چه حس و حالنمی کنم دوست دارم عاشق خدا بشم باهاش حرف بزنم ببیمنم مث تو دلدادگ
 ای باشم آه خدانجای دوست ندارم اگهی رنگ شده دیب  بدون تو برامای دنی دونی حرف زدن باهاش مي برايبود
 ي به بازار رفت برانای با سدی خري بودن گندم برادی عدی و خریونه تکون خي اومد همه در تکاپوی بهار مي بود بوکی نزددیع

 شهاب بازم آزارش ي بهتر شده بود اما دوری بهشون بده حالش کملی سال تحوي تا لحظه دی خرهی خانواده هديهمه اعضا
 خواستگار براش اومده که همشون و بدون فکرکردن رد یبعد از شب جشن کل  گردنبندش و از خودش دور نکرده بوددادیم

  کردنی گذاشتند و اعتراض می نملی و سهنای خواست دخالت کنه سیکرد هر وقت مهرداد م
 ساالرخان در راس می پسراش، مهرداد و پسراش گندم و مرنی همه دور سفره نشسته بودن خانواده مهلی سال تحوي لحظه

  گهی همدي خوند همه مشغول دعا بودن براینشسته بود قرآن م
 بود ی سالنی اولنی کل خانواده اش دعا کرد ای سالمتي نداشت براشوی تحمل دورگهی دنهی دعا کرد بتونه شهاب و ببگندم

 گفتن گندم دست کی تبرگهی شد همه به همدلی سال تحوی نشسته بود وقتی شلوغنیکه بعد از رفتن پدرش دور سفره به ا
   کردنی عموش همه روبوسزن  بعد عموش و مادرش و عمه اش ودیش و بوسآقاجون
   داديدی قرآن و باز کرد به همه بچه ها عساالر

  چندتا سکه به هر کدومشون دادي از اون مهرداد نفربعد
  بوددهی خريزی شون چتی هرکدومشون در خور شخصي پخش کرد براهی بقنی خودش و بي هاهی هدگندم

  دمت گرمی گندمیآبج: اش و باز کرد ذوق زده گفتهی هدی وقترسامیام
  دنی خندهی من عاشق رباتم گندم و بقیدونستی کجا ماز

  حدس زدم بهله باهوشم ههههگهی دمینیما ا:گندم
  کردی کرد از گندم تشکر می شو بازمهی هدی هر کسدنی همه خندبازم
   سال نوکی تبري براششی اومدن پی م داغ بود چون ساالر بزرگتر بود همهدی و بازددی دبازار

 ی تر شده بود درخت ها کمیدنی و رفت آمد به وجد آمده بود بعد از رفتن مهمونا به باغ رفت که حاال دی شلوغنی از اگندم
   پرنده هايشکوفه زده بودن صدا

 بره و سال نو ي دوست داشت به عمارت بهزاددی کشی تبر مي دوروی تنها قلبش بود که از دلتنگدادی بهش آرامش مهمشون
  بگه اون عمارت براش پراز خاطرات شهاب بودکیرو بهش تبر
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  رفتندي به عمارت بهزادمی گذشت گندم به همراه مری مدی روز از عسه
   تشکر کردی خوشحال شد و کلیلی خدنشونی دمسعوداز

 بگه ی دونست چی دل تنگه اما نمدی فهمدی گندم و دنی غمگ نگاهی کرد مسعود وقتی عمارت نگاه مي به گوشه گوشه گندم
   رنگارنگ گندم که همه رو خسته کرده بودني به خواستگارهادنی صحبت کردن تا رسي از هر درمی با مردی کشیآه

  مشکالتم هستنی ای داشته باشییبای و زی خانومنیبله دختر به ا:مسعود
   کنه ما رو نجات بدهی رو پسند نمیکی حاال گندم هم دیگیبله درست م:دی از حرفش خندمیمر

 برم سر دی ترم بانی به ازدواج ندارم درسم مونده تازه از امیمن هنوز تصم: کرد گفتي بهزادي به آقانی غمگی نگاهگندم
   هامی تصمنی ايکالس هنوز زوده برا

  دارنادی زوده هنوز فرصت زنیگیبله گندم جان درست م:مسعود
 اومد ادشی گندم خراب شده بود دوست داشت بره سفری کردن و به خونه برگشتن باز حال روحی ساعت خداحافظکی از بعد
   کردی نذرشو ادا مدی بوده نذر کرده مادرش خوب بشه بره مشهد حاال باضی مادرش مریوقت
  گفتمی موضوع سفر رو به مردی عشمی شروز
   خودت بروری با قطار بگمای هواپطی هنوز سفر بارم زوده بلامی تونم باهات بیدخترم نم:میمر

   کنمی مشی کارهیدوست نداشتم تنها باشم مامان حاال :گندم
   نشستمکتی ني برا مشهد شب روزدی حرم شده بود پر میی حاال هوادلش

 ششی اومدن پنای و سلیسه
  برامون حرف بزنمیستی ها مگه ما داداش هات نیباز چت شده تو چند روزه توهم:نایس

  شده بهمون بگويزی چیگهآبجیراس م:لیسه
 هی شمی خوشحال میلی خدیشی نگرانم منمی بی میوقت: چشماش جمع شد گفتي به هردوشون نگاه کرد اشک توگندم
   کنم شما ها رو دارمی درمونده شده بودم حاال خدا رو شکر میلی نبود کمکم کنه خی کسچی تنها بودم همی از زندگیدوران

   شدهی غصه نخور حاال بگو چمی قشنگم اشکات و پاك کن تا ما هستی تو آبجيفدا:نایس
 سفر رو نداره ی خوب دوست ندارم تنها برم مامانم هنوز بدنش آمادگیمن نذر کرده بودم مامان خوب شه برم مشهد ول:گندم

   کنمکاری دونم چینم
 ل؟ی همراهت مگه نه سهمییای از خدامونه بمای اونهی دیلی خینیتو ناراحت ا:نایس

   خوبهی تو تنها نباشادی بگمی اصال بهنازم ممییای ما میآره آبج: زدي لبخندلیسه
 می بری کنم همه دسته جمعدای پنای دختر خوبم برا سهی شااهللای گلم اي داداش های خوبه مرسیلیآره خ: ذوق زده شدگندم

  نورواونوریا
 جمع کرد دوست داشت هر چه لشوی خودشون حرکت کنن گندم وسانی با ماشگهی شد دوروز دنی و قرار برادنی خندهرسه

  نی جعبه ماشي چمدون گندم و گرفت و گذاشت تونای وقت بود مشهد نرفته بود روز حرکت سیلیزود تر برسه حرم خ
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   کردی آقاجونش رفت و باهاش خداحافظشی پگندم
   سپرد مراقبش باشنناهمی و سلی مراقب خودش باشه به سهیلید خ بغلش کرد سفارس کرساالر

   کنمی چشم مث چشام ازش مراقبت ميچشم آقاجون به رو:لیسه
  پسریزنده باش:ساالر

 هی رفت هر دو گری بار بود گندم بدون مادرش به سفر منی آب و قرآن رد کرد دخترشو بغل کرد اولری بچه هارو از زمیمر
  کردن مهرداد از هم جداشون کرد

 پسرهاشم در دی ماهم باشارهی دختر گلم نائب زدیمراقب خودتون باش:دی صورت گندم و بوسدی نکنهی گرستیااا خوب ن:مهرداد
  آغوش گرفت و سفارش کرد مراقب خودشون و گندم باشن

 هی گرگهی دی گلی به گندم نگاه کرد آبجهنی از آنای سختی شدن و حرکت کردن سارا پشت سرشون آب رنی سه سوار ماشهر
  ی کنهی گريبسه تا آخر سفر حق ندار

  یچشم داداش: اشک هاشو پاك کردگندم
   شد و منتظرش موندادهی گندم پدنی رسی دنبال بهناز رفتن وقتباهم
 ي تودی کش اخم کرده بود چند بار از حرص دستلی صحبت کردن سهواشی داد و باهم لی چمدون و به دست سهبهناز

  بچه ها اومدشی تکون داد و پيموهاش سر
 نی موافقاری کنم بگم بکاری چادی خواد باهامون بی هم مای آرگهیبچه ها بهناز م:لیسه
  نه بابا پسره کنه اس اه ولش کن بابا: کردی اخمنایس

   چند روزه همشستی ني طورشهی بهناز ناراحت مينجوری اادیبگو ب: کردلی رو به سهگندم
  ارهی باشه پس بگم چمدونش و بي خواهریمرس: خوشحال شدلیسه
 شهی سفر زهرمون مادی بیچرا گفت: روبه گندم گفتنای سلی از رفتن سهبعد

   بهتر شدينجوری اشدی و بهناز زهر ملی سفر به سهادی نمیگفتی جان داداش گلم اخک نکن اگرم منایس:گندم
   اون سه تا عقب باشنینیشی جلو مییای از االن بگم میپوف باشه آبج:نایس

   جا دارهمی بابا رو اوردي که ماشااهللا بزرگ هست جاشون تنگ نشه خوب شو پرادونمیماش
  دی شما بگی شد چشم هرچیرتیاوه اوه داداشم غ:دی خندگندم

  حرف گوش کنمی آبجيفدا:نایس
 دی هرسه آمدند گندم بهناز و بغل کرد و بوسقهی از ده دقبعد

   دلم برات تنگ شده بودی خوبزمیالم عزس:بهناز
  سال نوتون مباركنی خوب هستایسالم آقا آر:گندم

  سال نو شما هم مباركیسالم گندم جان مرس:ایآر
   نگاه کرد که اخم کرده بودنای با تعجب بهش نگاه کرد بعد به سگندم
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  دینی من شماهم عقب بششی پنهیشیگندم جلو م: سالم کردنایس
 نمیشی خانومم مشی منم پهیآره خوبه عال:لیسه
  فقط من تنهامنیااا اونوقت همتون جفت جفت هست:ایآر

  و ما جفتدی هستدتنهای تا شما هم فکر نکنمیشی جا به جا مری در طول مسدی نگران نباشایآقا آر:گندم
 مونی گندم جان ما که آبجشهیبچه پرو چه زود پسر خاله م: که فقط گندم بشنوه گفتي آروم طورنای سوار شدن سیوقت

  گندم جان واالمی هنوز نگفتیهست
   هنوز برات آرزوها دارمیکنی تا آخر سفر سکته مينجوری ایکه حرص بخور داداش:دی آروم خندگندم

  دنی خندی به کارهاش مهی آورد و بقی در مي خوند و مسخره بازی پخش و روشن کرد و خودش با آهنگ مدی هم خندنایس
  قبال همش اخم هات مال ما بودي شدطونی شیزنی شاد مي عوض شدای تازگنایس:ایآر
  نگفتيزی منظورش و گرفت اخم کرد و چنایس

  دی مناسب باهم نبودتی جان حتما موقای بود آري جورنی همشهیداداش من هم:لیسه
 توقف نکردن ادی راه خوردن و زي کنن ناهارو توی رانندگواشی جاده ها مجبور بودن کی ترافبخاطر

  می بخوريزی چي اوهی ممی کنی استراحتهی سای بغل وانی همنایس: گفتلی جاده بودن سهي توی ساعتچند
 چشم داداش:نایس
 ادی بای بغل گندم نشست تا مبادا آرنایآوردن نشستند س6 و تنقالتوهی پهن کردن و مي اندازری دنج توقف کرد زي جاهی نایس

 کنارش
  کنار خانومت در آرامش به بهی عالي داره داره هوای چه لذتشی بهناز آخي پاي سرش و گذاشت رودی دراز کشلیسه
 نای من و سستی نشتری گندم که بهی می کنکاری اونوقت چخوادی مهوی جان دلت به حال ما سه تا هم بسوزه دلمون لیسه:ایآر

 شهیدعوامون م
  رو گرفت و مانع شدنشی بگه گندم آستيزی خواست چنای و ناراحت شد سی از حرفش عصبگندم
 هم نجای کنه ای کرده فک می می وقته فرانسه زندگیلی خای که آردی دونی بچه ها مدی ببخشهی چه حرفنی زشته اایآر:بهناز

  مث اونجاست
  همه سکوت کردنبازم

 میری و چندتا عکس بگمی اطراف قدم بزننی ایکمی می برای بنایس:گندم
 مییای زود ممی بزنی اطراف قدمنی امیری بچه ها ما می آبجمیبر:نایس
  

  همه سکوت کردنبازم
 میری و چندتا عکس بگمی اطراف قدم بزننی ایکمی می برای بنایس:گندم

  مییای زود ممی بزنی اطراف قدمنی امیری بچه ها ما می آبجمیبر:نایس
  شهی جاده ها هر لحظه شلوغ تر ممی حرکت کندییایزود ب:لیسه
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 ازش نای و درآورد داد دست سشی گوشی صورتي درخت بود پر شکوفه هاهی شکوفه زده ي غرق اطرافش بود درخت هاگندم
 رهیعکس بگ

   برگشتندقهی دقستی بعد  برهی خودش و داد به گندم تا اونم ازش بگی هم چند تا عکس خوشگل ازش گرفت و گوشنایس
  عقبمییای من و گندم مششی پنی پشت فرمون بهنازجان شما هم بشنی تو بشلیسه:نایس

 میباشه پس بر:لیسه
  شناختی درآورد شماره رو نمبشی اون و از عالم خودش دور کرد از جشی گوشي محو منظره ها بود که صداگندم

  جواب بده خودش و کشت:نایس
 آخه شماره ناشناسه:گندم
  گرفته باشه اشباه دی شاهی کنی جواب بده ببحاال
 دییالوالو بفرما: وصل کردگندم

 شدمی مدی تو داشتم ناامیی سالم گندم جان کجاالو
  شما؟دیسالم ببخش:گندم
  باباجونوامی شي چه زود من و فراموش کردی نباشخسته
 ؟ي از من کرديادی شدی خانواده خوبن چی خوبواااجونیاااسالم ش:گندم

 ی از شهاب گرفتم شانسزدمی شمارتو نداشتم وگرنه زودتر زنگ ممیادتی خوبن همه ما که بزمی عزیمرس:وایش
  آقاشهاب خوبن؟يلطف کرد: قلبش تند زددی اسم شهاب و شنی وقتگندم

  شد و کنجکاو شدرهی به گندم خدی نا اسم شهاب و شننایس
 زنهی حرف نمگهی بامنم دی عوض شده حتیلی خنی همکنهی بد فقط کار مای حالش خوبه نی دونم بگم اینم:وایش

 سالم برسون بهشون: کردگندمبغض
  مبارك خانومدتی عیراست:وایش

 ران؟ی اییای توهم مبارك نمدی عزمی عزیمرس:گندم
 می گردی هم می کلنجای اایمن که تازه اونجا بودم تو ب:وایش

  مشهد با پسر عموهاممیری ممی دارمی جاده اي گلم االن هم تویمرس:گندم
 می کن سالمم برسون بهشون نشد باهاشون آشنا بشی منم خالياااا چه خوب ج:وایش

  دی رفتی خداحافظیبله شما ب:گندم
  چرای دونیخودت که بهتر م:وایش

  دونم و بابتش شرمنده امیآره م:گندم
  مراقب خودت باشدمی مزاحمت شدم خوشحال شدم صدات و شنیلی تموم شد ولش خوب خگهیدشمنت شرمنده د:وایش

   منم خوشحال شدم سالم برسون به همه خدانگهداریقربونت بشم من مراحم:گندم
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  بود؟یک: گفتنای قط کرد سیوقت
   بود خواهر شهاب سالم رسوند به همتونوایش:گندم

 ااا سالمت باشن:نایس
 ي اخم کردنش براي صداش براي تنگ شده بود برایلی شهاب خي تو خودش رفت دلش براوای بعد از تماس شگندم

 کرد تا بچه ها متوجه نشن اما ی تند تند اشک هاشو پاك مختی کرد و آروم اشک رشهی هاش صورتشو به طرف شیمهربون
 زم؟ی چرا عزیکنی مهی گريگندم دار:دی فهمنایس

  دلتنگش شدمشمی از مامان دور منقدری باره انی اولستی نيزیچ: اشک هاشو پاك کردعی سرگندم
  غصه نخورزمی عزی الهی گندم جان شما چقدر حساسيوا:ایآر
 رهی گی قشنگم چشات قرمز شده درد می نکن آبجهیگر: حرص آروم گفتي دوست داشت خفش کنه پوف از رونایس

  دی دای بهش زد که آري گندم لبخندگندم
 دی خندی گوشش گفتری زی چی گندم و آروم کني خوب بلدنایس:ایآر
  مگه نه گندم؟هی گفت خصوصی به هرکسشهی رو که نی هرچایآر:نایس

 ناجانیآره درسته س: منظورش و گرفتگندم
  خندشو گرفته بودي زور جلوبه
   خسته بود شب قبلشم درست استراحت نکرده بوددی خوابی طول راه گندم کمدر

 ؟ی آبجيدیخوب خواب: بهش لبخند زدنای شد سداری شده بود که گندم بکی تارهوا
  مونده؟یلی هنوز خمیی سرحال شدم کجایلی بودم خدهی درست نخوابشبی خسته بودم دیلی آره خیمرس:گندم

 جا هی میسی وامی کنکاری شام و چمی بوددهی وگرنه رسدی طول کشنقدری جاده ها ای بخاطر شلوغمی هستکی نزدگهینه د:لیسه
  هتل؟می برای میبخور
  بچه ها؟هی نمونده نظر شما چگهی دی بهتره راهمی هتل بخورمیبه نظر من بر:بهناز
  هتل بخورني شد شام و تونی بر امی هم با او موافق بودند و تصمنای و سگندم

 ری چشماش جمع شد زي چشمش به گلدسته ها و گنبد خورد اشک توی وارد شهر مشهد شدن گندم وقتازدهی ساعت بالخره
  الرضای بن موسی علای کیالسالم عل:لب زمزمه کرد

   خطا نبود و چشماش و بسته بودنی که اصال تو اایور به آقا سالم دادن بجز آر از دهمشون
  همشون خسته بودن چمدون به دست وارد هتل شدندنی به هتل رسیوقت
 که رزرو کرده بود گرفت به طرف بچه یی اتاق هادی گفت کللشونی به طرف رزروشن رفت اسم فاملی نشستند سهی البيتو

 ها اومد
 ينجوری اتاق اهی هم تو ای و آرنای اتاقتون من و سدی کلنمی ادیی اتاق بفرماهی اتاق هامون بهناز جان و گندم ومی بردیپاش:لیسه
    اتاق هامونمیری موقع خواب ممی کنار هم هستشتری همه حاال بي اتاق هامون روبه رومی مونی کدوم تنها نمچیه
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 می و شام بخورمیری دوش بگمی که هالك شدمی آره برگهیخوبه د:بهناز
 بود چند ی بزرگ دوطرف پر اتاق بود بعد از راهرو البي راه روهی چهارم بود ي طرف آسانسور رفتند اتاق هاشون طبقه به

  شده بوددهیدست مبل چ
  و بهناز به اتاقشون رفتنگندم
  خسته شدمیلی مردم خيواا: شالشو درآوردبهناز
  اتاق نگاه کردي به گوشه گوشه گندم
 روبه روشون به ي دی شده بود و ال سدهی دست مبل دور هم چهی بود بعد جلوتر که آمد ی بهداشتسی اتاق که شد سرووارد

 و یی گنبد طالشدی تو تراس مي برشدی در بود که مهی نفره دوطرف اتاق  وسط دوتا تخت هی زده شده بود دوتا تخت وارید
 تخت گذاشت لباس هاشو يوار بود گندم درش و باز کرد چمدونش و روی دي بزرگ  تویلی کمد خهی دیگلدسته ها رو د

  کردزونیدرآورد به چوب آو
  دراز بکشکمی ای شون بمینی چی تو بزار بعد مي داریگندم چه حال:بهناز
 نم؟ی تو رو هم بچي لباس هاي خوایم:گندم
 ي بعد تو بررمی دوش بگهی من برم نمی چی خودم بعد مشهی زحمتت مزمینه عز:بهناز

  بروزمیباشه عز:گندم 
  رونی از اومدن بهناز گندم دوش گرفت اومد ببعد

 ؟ي کوتاه نکردی چقدر موهات بلنده از کي به موهاش نگاه کرد وااابهناز
   کوتاه نکردمگهی فک کنم هشت سالم بود دستی نادمی:گندم
 رنگ ای ي موهات رنگ کردکنمی مدل دار کوتاه مرمی مشهی وام کوتاه نکنم نمی می هارهی من دلم طاقت نمهی عالیلیخ:بهناز

 خودشونه؟
 نه رنگ خودشونه:گندم
  براشونارنی تونن درست در بی بشه بازم نمی رنگنی تا موهاشون ادنی پول می ها کلیلیخوشبحالت خ:بهناز
 چادر نمازشو دی پوشی شال مشکهی وی مانتو زرشکهی دی بهش زد ،موهاش و خشک کرد و لباس هاشو پوشي لبخندگندم

  تونست تا نماز صبح صبر کنهی تا بعد از شام بره حرم نمفشیگذاشت داخل ک
   در و باز کردکی آماده و شنای دو آماده بودند در اتاق پسرها رفتن در زدن سهر
 دیی بفرمابای زيبه به خانوم ها:نایس

   بودتی واقع سو بزرگ بود دریلی و بهناز باهم وارد اتاق شدن اتاق پسرها خگندم
  مبل نشستندي و بهناز روگندم
  کجان هنوز حاضر نشدن؟ای و آرلیسه:بهناز

  انی مگهیچرا االن د:نایس
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  هردو آمدندقهی از چند دقبعد
  لرزونهی دل آدم و متییبای زي شدبایبه به گندم جان چقدر ز: به گندم نگاه کردایآر

 آدم فک کنهی جور نگاه مهی زهی پرو چقدر هياه پسره : خودش گفتشی پنیی و سرش و انداخت پادی خجتلت کشگندم
  بگم لهش کنه اهنای به داداش سگهی مطونهی شستی لباس تنش نکنهیم

 حاضر کردن و براشون آوردن پسرا با اشتها ته يذی لذي وقت بود اما غذاهاری دنکهی رفتن با اي به طرف سالن غذاخورباهم
  غذاشون موندشتریاز و گندم نصت بظرف هاشون در آوردن اما بهن

  حرممی برا نماز صبح برمی چسبه بخوابی می خواب حسابهی شام نی بعد از ايوا:لیسه
 ادی نمشی پی هم شلوغه مشکلنجای تونم تا نماز صبح صبر کنم ای خوام برم حرم نمی من االن مدیاگه اجازه بد:گندم

  تونم صبر کنمی حرم منم نمرمی من با گندم مدی بخوابدیشما بر: کردلی روبه سهنایس
 دیباشه پس مراقب خودتون باش:لیسه

  از اتاقتي برداري خوای نميزیتو چ: گفتنای کرد روبه سی بلند شد و خداحافظزی پشت مگندماز
 ؟ي برداري خوای همراه هست تو چادر نملممی ندارم موباازی نيزینه چ:نایس

 میدی راه هم به مامان زنگ بزنم بگم رس تومی برفمهیبرداشتم تو ک:گندم
   فعال بچه هامی زنگ بزنم برهی رفته بود ادمیآخ آخ پاك :نایس

  رفتنی فاصله  نداشتن قدم زنون به طرف حرم مشتری بابونی خهی اومدن تا  حرم رونی از هتل بباهم
  جواب دادعی سرمی بوق خورد مرهی شماره مادرش و گرفت گندم

  دخترم؟یالو سالم گندم جان خوب:میمر
 ؟ي بودداری بدیسالم مامان جونم فداتون بشم خوبم شما خوب:گندم

 ؟ي زنگ زدری دنقدری خوبم منتظر زنگت بودم چرا ازمیآره عز:میمر
  میدی ساعته رسهیجاده ها شلوغ بود مامان تازه :گندم

 د؟ییبچه ها خوبن مادر االن کجا:میمر
  حرمرمی رسونن االن دارم میخوبن مامان سالم م:گندم

 ؟ییتنها:میمر
  باهامهناینه مامان س:گندم

 سالم برسون:نایس
   رسونهی سالم منایمامان س:گندم

  کنارتیسالمت باشه توهم سالم برسون دخترم مراقب خودت باش از طرف منم ز:میمر
 نی طرف حرم سالم بدرمیگی رو می گوشزنمی بهتون زنگ مدمیچشم مامان حتما رس:گندم

 باشه دخترم مراقب خودت باش خدانگهدار:میمر
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 ..........خداحافظ:گندم
 مامان بهت سالم رسوند: گفتنای سروبه

  تو صحن منتظرتمی به بازرسمیدیسالمت باشن چادرت و سرت کن رس:نایس
 التماس دعا دییشو لمس کرد بفرما گشتن و بدنفشوی رفت سالم کرد کی چادرش و سرش کرد و به طرف بازرسگندمکباشه

 دخترم
  به دعامیمحتاج:گندم
   چند قدم جلوتر منتظرش بود به طرفش رفتنای رو زد کنار و وارد صحن شد سپرده

 ي گلم مث فرشته ها شدیماشااهللا آبج:نایس
 یی طاللی شدن و چشم گندم به خوض اسماعکی نزدی بهش زد و شانه به شانه هم به طرف حرم رفتن وقتي لبخندگندم

  زدی اش و سالم داد قلبش تند منهی سي دست گذاشت روییافتاد و گنبد طال
سالم آقا ممنونم که : زمزمه کردرلبی موند به گنبد زرهی الرضا چشاش پراز اشک شد خی بن موسی علای کی علالسالم

 ي عطر قشنگ حرمت دلم تنگ بود برانی اي برات برازدیپر م چقدر دلم هوا حرمت و کرده بود دلم ی دونی نميدیطلب
   نقاره خونه ات برا کبوترا حرمتيصدا

  جا منتظرتمنی همای کن بعد بارتیبرو داخل ز: کنار گوشش گفتنای سدی لرزی مهی هاش از شدت گرشونه
 ارتی داشتن زيادی زتی داد و رفت داخل جمعي رفت کفش هاش و به کفش دارحی تکون داد و به طرف ضري سرگندم

 اشک شدی تر مکی و نزدکی نزدحی رفت به ضری طور که جلو منی رفت همتی گندم آهسته آهسته به طرف جمعکردنیم
 ي اقهی و شروع به دردودل کرد چند دقحیضر  سرش و چسبوند بهدی رسحی کرده بود دستش به ضرسیهاش گونه هاش و خ

 شتی پامی امام رضا نذر کرده بودم مامان خوب بشه بای: نشست دستاشوبلند کردحی گوشه روبه ضرهیموند و باز برگشت عقب 
 وبه رشهی هنوز باورم نميدی بود اما سعادت نشد و نطلبیی سال ها بود دلم هواشتی من و اومدم پيدی مادرم و طلبيشفا داد

 نامه رو باز کرد و دو ارتی زازی ن راز وی شکرت،سرش و به سجده گذاشت و خدا رو شکر بعد از کلای نشستم خداحتیضر
   از پدرشابتی خوند دو رکعت هم به نارتیرکعت نماز ز

 هنز نکهی امامزاده صالح و اادی شهاب افتاد ادی سبک شده بود یلی خگفتی پشت سرش و ذکر مواری زد به دهی از نماز تکبعد
 ی من هستادی شهاب ییاالن کجا: خودش گفتشی نامه مونده بود و باطلش نکرده بودن بازم بغض کرد پغهی از مدت صیکل

 با ي خودت کردی و پاکی من و عاشق مهربونيقلبم و با خودت برد ی و رفتي نجات کمکم کردي فرشته هی مث ياومد
 گهی کشور دهی ي و توکردی فرق متتی و تربیدگ نوع زننکهی با ايومدی از حد جلو نشی بچوقتی شرعا زنت بودم اما هنکهیا

 ماه کی تنگ شده ات چقدز دلم بری دونی نمي بودو بزرگ شدن چشم پاك تر بودنجای ها که ایلی اما از خيبزرگ شده بود
 شهی همی و تو قلبم هستادتمی سالم بگذره بازم من بستی اگه بگذرهیاز رفتنت م

    اومد کنارشنای گذشت سي اقهی قرار گذاشته بودن رفت چند دقنای که باسی شدو به طرف محلبلند
  قبولارتیسالم ز:نایس
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  ي سبک شدی قبول حق از شما هم قبول باشه از چشات معلومه حسابیسالم داداش:گندم
   چشات خون شدني از من نداری حرف داشتم که زدم تو هم دست کمیآره حساب: زدینی لبخند غمگنایس

   نگفتيزی و چنییاخت پا سرش و اندگندم
  ی آبجمیری چند تا عکس بگای بنایس

  بعد بهم بدهریباشه بگ:گندم
   گرفتنی تا عکس تکچند

  نهگهی ددهی شد االن خوابری رفت زنگ بزنم مامان دادمیآخ آخ :گندم
 
 می برا نماز صبح سرحال باشمی استراحت کنی چند ساعتمی برایاره فردا زنگ بزن ب:نایس
  داداشمیباشه بر: گندم 
 

 نشسته دستشو به طرف ارتگاهی زهی ي سرشه و تودی چادر نماز سفهی که دی خواب گندم و دي تازه به خواب رفته بود توشهاب
   شهاب دراز کرد

 !!! اقا منتظرهمی کنارتی باهم زای شهاب بایب
   گندم اومد ازش فاصله داشتي شد باز صدابی گندم غهوی رهی جلو اومد تا خواست دستشو بگدی با تردشهاب
 !!!!!  عقبيری چرا مای بشهاب

 !!!یشی تو همش ازش دور مرمی عقب نممن
 ي رودی بار نا امنی شد ابی گندم غشی قدمکیشهاب به سرعت به طرف گندم رفت بازم .......... ری شهاب دستمو بگایب: گندم

  کنارتامی و برمی دستتو بگشهینم...  شهینم:  زانو زد رو به گندم گفتنیزم
  از اون بخواه از ته قلبت و به طرف اسمون اشاره کردشهیم
 هدف ی اونقدر بابونی خي و رفت تودی از عرق بود بغض کرد حالش خوب نبود لباس پوشسی خدصورتشی از خواب پرهووی

 کنارش نشست دستشو يرمردی نگذشته بود که پقهی پارك نشست هنوز چند دقي تویمکتی نيراه رفت که خسته شد رو
   شونه شهاب گذاشتيرو

 ؟؟؟؟ی پسرم چرا ناراحتسالم
 حس کرد کرد اشناس براش صورت دی اون و دی صحبت کرده بود وقتی مرد فارسری با تعجب سرش و بلند کرد اخه پشهاب

 دید خنی لبخند مهربون که چشاشم باهاش مهی و دی سفشی ردی سفي و موهاینوران
 ؟؟!! پسرم ی ناراحتچرا

   درمونده شدمگهی دزی چهی رفتار و عملم گهی مزی چهی دلم شونمیسردرگمم پر: شهاب
 جلو و خودت و درست تر ي برگهی دکمی پسرم فقط ي کرددای راهتو پشتری به حرف دل گوش کن  دل پاکه ، بگنی مشهیهم

  صبورهي ادم هااری نشو خدا دی صبور باش ناامشهی حل میبشناس
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  مرد اروم اروم بلند شد و ازش دور شدریپ
 با گندم رفته بود ی وقتدهی اومداون و کجا دادشی هوی کرد  ی جور که فکر منی گوش داد  همرمردی پي به حرف هاشهاب

   شونه اش و گفتهي بودتش که دستشو گذاشته رودهی مسجد داطیمسجد تو ح
  شهی االن نمازشروع مری اهللا پسرم وضو بگبسم
 ی مرد تو گوشش مری پي بازم نشست صدادی نديزی به اطرافش نگاه کرد چیدهرچی بهش بگه که اون و نددی چرخعیسر

 دیچیپ
   صبورهي ادم هااری دل پاکه صبورباش خدا گنی مشهی حرف دلت گوش بده همبه

  کردفی رو صدا زد و خوابش براش تعروای صبح شدی شد به طرف خونه رفت تا صبح نخوابری از چشاش سرازاشک
 !!!؟؟...يدی خواب رو دنیشهاب واقعا ا: وایش

 ؟؟؟..!!! چطوراره
 بوده و تو خوابشو ادتی حتما اونجا بارتی مشهد زرهی که شماره گندم ازت گرفتم بهش زنگ زدم گفت داره مروزید:وایش
 يدید

   اومد شرکتدی بگه لباسشوپوشی دونست چی نمدی شهاب لرزدل
 نشسته بود و به در مسجد نی ماشي شهرشون بود رفت توي که توي به طرف تنها مسجد رونی ظهر از شرکت زد بکینزد
 روشن نشی کرد پخش ماشی نمياری خواست بره داخل اما پاهاش ی مختی بازم اشک ردی اذان و شني شده بود صدارهیخ

  دن  اومد خواننده شروع کرد به خونی می ارومیقی موسيبود صدا
  شمی باره که عاشق منی                             اولرمی گی باره وضو منیاول
  شمی مقی مومن الي                            بنده نمی شی تو مي سجاده سر

   صورتش رون بودني اشک هاش رودی کشری داد قلبش تی اهنگ گوش می وقتشهاب
  و خستماهی قلب سنی دست گناه الودم                           با همنی همبا

  نگاهت بستمدی                             دل به امزارمی رو قبله گاه تو مسر
  دوست دارمیلی کوله باره                                         جسم گناه کارم خنی ابا

 منو ببخش  منوببخش                                 
   رو زدمای دندی قدم                                      قنی اولواسه

  تو اومدم                                      من و ببخشسمت
 شمی مصمم مری تصوهی                             من رمی گی مي توان تازه امن
 شمی هر روزم                            به خودت قسم که ادم مي سجده ي الالبه
 نمی خودم خوشبي                                 که به فردازارمی و جا مروزمی دمنِ
            نمی شی خودت مي لحظه که فرصت دارم                      سر سفره نی هماز
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 وضو ونی گري شد و به طرف مسجد رفت لب حوض نشست و با چشماادهی پنیش گفت از مای از دل شهاب مقی دقاهنگ
 بسم اهللا   رمی گی مادی رو ی و رسم دلداگشمی باره که عاشق منی اولرمی گی باره وضو منیاول:  لب زمزمه کرد ریگرفت  ز

 کرد شروع کرد به نماز خوندن در طول نماز فقط تی پر از اشک نيا با چشمستادیوارد مسجد شد مهر برداشت رو به قبله ا
 کرد سر از سجده که برداشت دلش اروم شده بود سالم نماز و داد بازم سر به سجاده ی سجده شو طوالننی کرد اخرهیگر

 ی چمی زندگي سال توه همنی ادمی گرفتم تازه فهمادی رو ی تازه رسم دلداگای العف خدای العف الهیگذاشت و زمزمه کرد اله
 ارامش داشت چون شی زندگطی شرانی ارامش نداشتم  و گندم تو بدتری زندگطی شرانی فهمم چرا تو بهتریکم داشتم حاال م
 ی داد تازه اول راهم اره اول راه دلدادگادی ی اون بهم رسم دلداگيدادی تو تو به قلبش ارامش ميدلداده بود دلداه 

  که زودتر برگردنزدی زنگ می گندم و نداشت و هي طاقت دورمیبرگشتند مر هفته گندم و بچه ها به عمارت کی از بعد
  بود از بچه ها خواست برگردنی خسته و عصبای اري هاي باززی که از دست هنایس

  برات تنگ شده بودیلی کرد مامان جونم دلم خهی انداخت گرمی گندم بدو بدو خودش و تو بغل مردنی رسیوقت
  نکنهی مادر گرزی اشک هات عزي فداامی خودم همراهت میی جاي تنها برزارمی نمگهی دختر قشنگم بشم ديفدا: میمر

 اومد و عمو و زن عموش و بغل کرد به طرف عمه اش رونیاز بغل مادرش ب........  کنم ی نمهی گرگهی مامان چشم دخدانکنه
 رفت و بغلش کرد

  قبول دختر گلمارتتیز: نیمه
 قبول حق عمه جون یمرس

 ادی من کو زود تند رد کن بي های سوغاتری بخدنی گندمک رسیسالم ابج: رسامیام
   بزار برسنيزشته پسر ابروم برد:  گفتنی مهدنی بهش خندهمه
  عجولي داداش کوچولودمی تو رو می داخل اول سوغاتمی جان بزار برریچشممممم ام: گندم

 ی ابجی به گندمک خانوم تکولیا:  سامریام
  کردنی هم باهمه رو بوسلی و سهنایس

  به اتاق اقاجونش رفت در زدگندم
  توایب

 یلیسالمممم اقا جون دلم خ:  خودش انداخت تو بغل ساالر و گفتعی داخل در و بست چشاش پر از اشک شد سررفت
 براتون تنگ شده بود

 قبول دل منم برات ارتتی زری بخدنتی ماهت دختر گلم رسي  سالم به رودی محکم گندم و بغل کرد  سرش و بوسساالر
    باهام حرف بزنه برام شعر بخونهشمی اومد پی نمی همدم شده بودم کسی بادی زیلیتنگ شده بود خ

 زارمی تنهاتون نمگهی اقا جونم بشم خودم هستم ديفدا
 هم اومدن و به ساالر سالم دادن و بغلش لی و سهنای در اومد سيهمون موقعه صدا.........قربون تو دختر مهربونم : ساالر
  کردن
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   زرنگ تر از ما بوده زودتر خودش  و رسوندهشهی گندم همنیا: نایس
 تنها رفت اقا ي کرد و چندباری تنها نرو گوش نممی گفتی هم می به حرم هر چرسوندی تند خودش  ممی هم که بوداونجا

 دی  کنهشی تنبدیجون با
 !!د؟ی کنهی من و تنبادیدلتون م:  و ساالر نگاه کرد گفتنایبه س صورتش و مظلوم کرد گندم

   از حالت مظلومانه گندم خندشون گرفتهمشون
 از سفرشون ی ساعتکی و از اتاق برون اومدن دنی کنه خودم پشتتم بازم خندهتی تنبی کسزارمی من نمينه خواهر: لیسه

 اش نوشته بود تک تک هی هدي رو ی همه رو کادو گرفته بود اسم هر کسي هایحرف زدن گندم چمدونش و باز کرد سوغات
   کردی تشکر میبهشون داد هر کس

 نشست اونقدر خسته ششونی پی گذاشت و تعارف کرد کمزی ظرف اورد سرمي توختی اشپزخونه ري برد توشیشمی و کنخود
 بود چهره اش پژمرده شده بود

 اصال حواسمون دی عمه جون خسته راه هستدی استراحت کنی کمدیگاه کرد بر خسته هر سه تاشون ني به صورت هانیمه
  کردن و به اتاق هاشون رفتنی حرف بودن عذر خواهنی اونها که منتظر ادی پاشستین

 دی دوش گرفت و خوابگندم
 

 ي ها پر از غنچه صدا سبز شده بودند و گلي درختها  چر از برگ هادی هاش از راه رسییبای دوم از فصل بهار با تمام زماه
 انتخاب واحدشو انجام ي کالفه شده بود رفت دانشگاه و کارهايکاری کردن گندم از بی رو خلق مییبای زیقیپرنده ها موس

 هراز وای مدت شنی ترم بشه تو اکی برداشت تا جبران اون نی سنگیی هاشو خوحد  نمونده بوددی تا شروع ترم جديزیداد چ
 گفت اونقدر ازش ی منای سي براوای نشست و از شی کرد گدم شب ها تو باغ می و باهاش صحبت مزدی بهش زنگ میگاه
  کنجکاو شده بوددنشی دي برانای کرد که سفیتعر

 نم؟؟ی خانوم من ببوای از شيگند عکس ندار:      گفتنای تراس نشسته بودند سي شب که توهی 
 !!!!ير داوای به عکس شکاری زد چي داری لبخند معنگندم

 نمشی دوس دارم ببي کردفیخوب اربس ازش تعر: نایس
 می با هم عکس انداختي بهزاديچندتا عکس دارم ازش شب جشن اقا: گندم

 نمی بباری بنی بهتر از ایخوب چ: نایس
  شد بفرمادای کردااهااااا پدای و گشت  تا پلشی موباي گالري اهی کنم چند ثانداشونی بزار پمی جاست تو گوشنیهم:  گندم

 هر کدوم چند ي شد چندتا عکس بود همشو نگاه کرد و رورهی خزدی که بهش لبخند مي رو گرفت به عکس دختری گوشنایس
 چشاش خوشش اومد ي که نگاه کرد از خنده وای شي لباش به چشاي اومد روي موند لبخندی مرهی کرد و خی مکث مقهیدق

  رو به طرف گندم گرفتیگوش
   بر طرف شدتیخوب کنجکاو: گندم

 اره: نایس
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 ؟؟!!خب:  گندم
 ؟؟؟...یخب چ: نایس

 ؟؟...هینظرت چ: گندم
 که کودك درونشون هنوز زنده اس یی از اون دختراطونهی بود از چشاشم معلوم بود شییبایم خوب دختر ز.ا... نظرم :  نایس

 يشاد و پر انرژ
 !!!يدی رو از چشماش فهمنای داداش اولی اقایاره دق: گندم

   شدروقتی دگه دمی بخوابمی تو بري هافیهم از چشماش هم از تعر: نایس
 چشماش بود ي جلووای سرش صورت خندون شری دستشو گذاشت زدی تختش دراز کشي گفت و به اتاقش رفت روری بخشب

  فکر کنهتشی خواست به چهره اش و شخصیدلش م
  کردری ذهن منو درگی الکی الکنی از دست گندم ببپوف

 ی گذاشت کالس هاشو به سختی رو پشت سر می سختي قرار تر از قبل روزهای و دل گندم بشدی مي به سرعت سپرروزها
 از ي اون شده بودن کاری بازم انتخاب واحد کرد همه متوجه افسردگدی پاس کرد ترم جدی رفت و امتحان هاشو به سختیم

 نگرانش یلی کردخی اون قبول نمختی ری مي هر برنامه انایبهش دادن قبول نکردس سفر شنهادی اومدپی برنمیدست کس
 دی خودش فک کرد شاشی رو برداشتتا بهش زنگ بزنه پوای جا گذاشت بود شماره شیییرای پذي گندم که تویبود بار از گوش

  اون بتونه بهش کمک کنه
  و گرفت چندتا بوق خورد تا جواب دادشمارش

 Hi: وایش
  هول شد الوو سالم نایس
 !؟؟؟...سالم شما..... پسر بودنکهی بود و هم ایرانی طرف انکهی تعج کرد هم از اوایش
  گندمي هستم پسر عمویعی شفنای مزاحمتون شدم من سدیببخش: نایس
  گندم جان خوبنیعی شفي اقادیاااا خوب هست: وایش

 دی تشکر شما خوبیمرس
  نگران شدم؟؟؟؟دی با من تماس گرفتیعی شفي افتاده اقای منم خوبم اتفاقیمرس: وایش
 من مزاحم شما شدم گفتم می نداره همه ما نگرانش هستی خوبی هست حال روحی ارا راتش گندم چند وقتیعنینه : نایس
 ادی حال دربنی تا از ادی براش انجام بدي کاردی شما بتوندیشا
 دونم تنها ی کنم فقط مکاری دونم چی حال گندم رو داره نمقای داداش منم دقنایچرراااا اخه چش شده راستش اقا س: وایش

 هر دوشون به هم عالقه دونمی با هم رو به رو شن من ممی کني کارهی که نهی امی دو نفر کمک کننی به امی که بتونیراه
 دارن اما خودشون قبول ندارن

  خانوموایش گمی  منم حس کرده بودم مدی گیاره کامال درست م: نایس
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 جانم: وایش
 کنم ما ی فک نکنم بتونم گندم و راضرانی ادییای بدی کني کارهی دی تونی جانتون سالمت مختی قلبش تند زد و دلش رنایس
 کنم شی تونم راضی دونم نمی مشناسمی اما من چندماهه گندم و مدی با داداشتون بوديشتری به هر حال شما زمان بمییایب

  کنم زن عمو رو چه کنمیاون و راض
 شماره زنگ نی به همرمی فقط خواستم باهاتون تماس بگدمی کنم بهتون خبر میباشه چشم من تمام تالش خودم م: وایش

 بزنم
 دمی  منتظرتون هستمخوشحال شدم صداتون شندی شماره زنگ بزننی ازتون ممنونم بله به همیلیخ: نایس
 ي بانی همچنیمرس: وایش
 ی دختر شدم اخرش چنی اریصداشم قشنگ بود مث صورتش چندماه درگ....... داد رونیرده بود نفسشو ب عرق کی کلنایس
  دونهی خدا مشهیم

 ترم ازش جلوتر هی اونا دی دی نمشوی قبلي های هم کالسگهی رفت دی گندم شروع شد هر روز سر کالس مي هاکالس
  مرموزيبای کالس اسمشو گذاشتهبودن زي دوست شه و ارتباط برقرار کنه دخترای کرد با کسی نمیبودن سع

  خوردی به سنگ مرشونی کردن اما تی شدن بهش استفاده مکی نزدي برای هم از هر راهپسرا
 ی سام هم اون و نمری امي های شوخگهی تراس دي وقت نشستن توری ساالر و شبا تا دي گندم شده بود شعرخوندن براکار
 گهی سخت سال قبل افتاد چندماه دي روزهاادی دلش گرفت شتری گندم بدی که از راه رسزییندوند از همه فاصله گرفته بود پاخ

 ای قابل تحمل بود  که اشک هاشو مث سری و غنی اونقدر براش سنگزیی پاي هاب با شهاب نمونده بود غروشیتا سالگرد اشنا
   کردی صورتش رون ميرو
 

 ي و دوری گذاشت دلتنگی مونی شده بود حاال تمام حرف هاشو باهاش درمکی به خدا نزدیلی چندماه خنی در طول اشهاب
 می گندم اون نخواد مانع شده بود تا بتونه تصمنکهی ترس از اکارکنهی دونست چی پژمرده اش کرده بود اما نمیلیگندم خ

 و غصه ینی بشای سر دننی ای تونیخر عمرت که نم من تا اداداش:  باهاش حرف زد بهش گفتیلی خوای شرهی بگیدرست
 تو گندم و رانی امی بریی دوتاای بای دلتو بزن به درباری ونمی شباری نداشته باشه مرگ ای گندم دوستت داشته باشه اای ايبخور

 نه خوی اونم عاشقت بود بقول اون خواننده که مدی شادی خدا رو چه دي بهش بگو دوسش دارنیبب
  شدزدلمی عمر عزکی بعد دی عاشقم شد              شادی شايدی چه دخدارو

 دی بلند خندي با صدابعد
 دارم مانی حاال که به عشقم اهی انتظار الکنی به نظر خودمم ای تو بگی از ته دلش زد باشه هرچي بعد مدت هالبخندشهاب

 شهی خدا بخواد همون می برم جلو هرچدیبا
 مییای ممی هامون به عمو مسعود هم زنگ بزن بگو دارطی بلي دنبال کارهاوفتی خودم پس  از فردا بی داداشنیافر: وایش
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 زنگ بزنه و حال گندم و نای مدت به سنی دوست داشت تو ایلی کنه خی بعد از دو هفته تونسته بود شهاب و راضبالخره
 یلی ویلی بود دلش قی حسهی حرف زده بود اما تو دلش ای با سکباری فقط نکهی اومد با ای نمیبپرسه اما بنظرش کار درست

  یوم رو گرفت  منتظر موند بوق سنای شماره سرفتیم
 دی خانوم خوبوای جواب داد الو سالم شنایس

  خانواده خوب هستن گندم جان بهترهدی شما خوبی مرسنای اقا سسالم
 حرف ی هم درست حسابیشکی خونه با هادیگا و م دانشرهی نکرده فقط ميریی شکر خدا همه خوبن گندم تغیمرس: نایس
 دی کني کاردی تونستشدی چزنهینم
  میرانی دنبال کارهامون تا اخر هفته امی افتی کنم از فردا مشیاره بالخره تونستم راض:   ذوق زده گفتوایش
  ی بود مرسی خبر عالدی خوشحالم کردیلی خی تو موهاش چه عالدی کشی خوشحال شد تند تند دست میلی خنایس
  نجوری که ادی حد نگران گندم بودنی تا ایعنی دی ذوق زده شده خنده اش گرفت شما چقدر خوشحال شدنقدری ادی دی وقتوایش

 يذوق زده شد
 پروازتون و بهم خی بحث عوض کرد  حاال قبل از حرکتتون تارعی اره خوب سرزهی صاف  ام چنشوی کرد سعی ضادی فهمنایس

  می دوتارو رو به رو کننی تا امی هماهنگ کنمینی ببگروی همددی بادی اومدرانی ادیخبر بد
 شده نیی تعشی و از پییهوی داری دهی خواد با گندم صحبت کنه یباشه حتما اما من با شهاب صحبت کردم خودشم م:  وایش

 دمیهم خوبه براشون من خبرشو بهتون م
  بازم ممنونم منتظرتون هستم خدانگهدار: نایس

 اره شهی میعنی نمتی بی مکی تخت خودش و انداخت اووففف بالخره از نزدي قط کرد شروع کرد ذوق کردن و رویشگو
 ای خداشهیم

 خواست بهش زنگ بزنه و صداش بشنوه اما ی همش دلش منای گذشت سی موای نبود چهار روز از تماس شنای تو دل سدل
   زدامکی بهش پاوردوی نداشت اخرش دلش طاقت نيبهانه ا
 !!د؟؟ی پروازتون و بهم خبر بدخی قرار بود تارشدی چدی خانوم خوبوای شسالم
 ی باز گوششدی مدی نا امستی اون ندی دی می روش وقتدی پری اومد می در میی رو گذاشت کنارش تا ازش صدایگوش

  گذاشتیکنارش م
   رو باز کردامی ذوق زده پدی رو دوای اسم شی وقتی گوشي رودی اومد پرشی گوشامکی زنگ پي ساعت صدامی از نبعد

 نمتونی بی ممی اومدنمون بودم ما فردا صبح پرواز داري کارهاری غراموش کردم بهتون خبر بدم درگدی ببخشنای اقا سسالم
  اونجا

  وللللللی اهووووووووووی دی بلند کشغی جهی نایس
 !!!!؟؟.. حالت خوبهشدهی اتاق چي حراصون اومد تولیسه
 دی  اره خوبم ببخشدنی کرد به خند شروعنایس
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 ی رواني زدادی گفتم چ شد فرسادی پسر قلبم وايریکوفت نگ: لیسه
  بشهری غافلگداری باشه تا لحظه دي خبری خواست به گندم بگه اما صالح دونست فعال تو بی دلش میلی خنایس
  ؟رانی انهیشی پروازتون میچه ساعت.....  زدامکی پوای به شنابازمیس
  نداشته باشه عصرریاگه تاخ: وایش
 دی خری تو هم کمدمی وقته برا خودم لباس نخریلی خدی خرمی باهم برییای می گند رفت ابجشی ننوشت پيزی چگهی دنایس
 شهی حال و هوات عوض میکنیم

  شمی حاضر مگهی دقهی چند دقامیباشه م....  دلش سوخت دی رو دنای سمظلومی افهی قی خواست قبول نکنه اما وقتی مگندم
   منتظرتمنیی گل خودم پای ابجولیا:  نایس
  حرکت کردنکی شي شدن و به طرف پاساژهانی رب بعد هر دو سوار ماشهی

    گندم کالفه شده بوددی خری نميزی  چرفتی مکی به اون بوتکی بوتنی از ای هنایس
 رو به رو نگاه شلوار کتون کی بوتنی امی برای بيری مغازه به اون مغازه منی از ای هی چرا الککی همه لباس شنی انایس

  ادی تن مانکنشه بنظرم بهت میقشنگ
 می برای بدی ببخشیگیاره راس م:  نایس

 با چهار خونه دی سفی ساده اندامراهنی  پشرتی تهی و راهنی پهی دی خری لی شلوار مشکهی با ي کتون سورمه اهی شلوار دوتا
  دو جفت کفش هم با لباس هاش ست کردي ساده سورمه اشرتی وتی مشکزیر

   شده بود به عمارت برگشتندکی هواتاردی خري سورمه ای دستفی کهی خودش دو رنگ شال و ي براگندم
 پاساژ هی خسته از دی کمدش چي تودشوی خري هاشو به مادرش و زن عمومش نشون داد به اتاقش رفت بسته هادی خرگندم
 بود تنش دهی که براش خریی کردنش با شهاب افتاد مانتو هادی خرادی بهتر شده بود ی دوش گرفت حالش کمی طوالنيگرد
  فکر کرد تا خوابش بردهاب دوسشون داشت اونقدر به شیلی کرد تا خراب نشن خینم
   رفترونی نکرد و از اتاق بدارشی خوابه بدی شام صداش بزنه که دي اومد برامیمر
 بغلش انداخت و ي شدن مسعود به استقبالشون اومده بود شهاب خودش تورانیگاه ا و شهاب چمدون بدست وارد فرودوایش

   دلم براتون تنگ شده بودیلیسالمم عمو جون خ: گفت
 چشمش از ي تمام خاطرات شهاب اومد جلودنی به عمارت رسی رفت وقتی لباشون نمي رو هم بغل کرد لبخند از رووایش

 توش ساکن بود برد اشفت بود حاال که ی که گندم مدت کمیمدونش و به اتاق روز  بغض کرد چنیاون نصف شب تا اخر
 امامزاده صالح افتاد ادی هوی که دی چرخی هدف می زد  برونی برت شده بود از عمایی هواشتری گندم بود دلش بکی و نزدنجایا
 لب ری شد زسی وارد صحن امامزاده شد چشاش خی و پارك کرد وقتنی تاب شد و به طرف امامزده حرکت کرد ماشیب

 ی میسبک  کرد دو رکعت نماز خوند احساسارتی بار نه رفت داخل و زنی ای بودم ولبهی غریلیزمزمه کرد اون بر اومدم خ
   زدي اون و گندم رو خونده بود لبخندنی بتی محرمغهی افتاد که صییکرد چشمش به به حاج اقا

 نمتی ببدی بای تموم شه هنوز تو شرعا همسر منزیه چ چندماه مونده تا همهنوز
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  رو گرفتنای بعد از رفتن شهاب شماره سوایش
  جواب دادعی زد و سري لبخنددی دی صفحه گوشي رو رووای تا اسم شنایس
 دی خانوم  خوبوایسالم ش: نایس

   مزاحمتون شدمدی ببخشدی شما خوبی مرسسالم
 !!د؟؟یدی رسدیی کجادی شما مراحمهی چه حرفنی اناكیس

  هستی دو ساعتبله
 دوتا مرغ عشق و با هم رو به رو نی امیزی برنامه برهی دنبالتون تا با هم امی من بدیستی خوب اگه خسته نی هم عالیلیخ: نایس
 میکن
 دی کنادداشتی منتظرتونم ادرس و دییای بستمینه خسته ن:  گفتنای سدنی دي که خودشم کنجکاو شده بود براوایش
  کردی ادرس و نوشت و خدا حافظنایس

 هی به خودش نگاه کرد نهی اي موهاشو مدل داد استرس داشت چندبار جلودی کرم رنگ پوششرتی و تي کتون قهوه اشلوار
 قهی حرکت کرد چهل و پنج دقي قرمزش شد و به طرف عمارت بهزادي سوار کوپه کی و پکیدوش با ادکلونش گرفت ش

  رو گرفتوای شماره شبعد پشت در عمارت بود
  من شت در منتظرتونمدی خوبسالم

 ي بود کوله دهی پوشدی و کفش اسپرت سفی و شال کاربنی کاربني مانتوهی اومد رونی بکی شیلی خوای شقهی از چند دقبعد
   نگاه کردنای شد به سنی هم رو شونه اش انداخته بود  سوار ماشيدیسف

  درسته؟نای اقا سسالم
 عرق کرده بود اب دهنش و قورت داد  سالم بله خودم ی حسابزدی دست و پاشو گم کرده بود قلبش تند موای شدنی با دنایس

  به کشور خودتوندی خوش اومددیهستم خوب
  ابرو دهی برق خاص تو چشاش صورت کشهی داره ییچه خوشگله چه چشا:  خودش گفتشی مونده بود پرهی خوابهشیش
 ی فکر می االن پسره چزمی  ههههه خاك بر سرم چقدر هزنهی لباش چه تو چشم می گوشتي لبای معمولینی کلفت بییها

 دی شما خوبیمرس:  خولم کنهی بدبخت و بدم االن فک ماب ادکلونش مستم کرد بزار جوي هم زده اوووف بویپیکنه اوه چه ت
   ترهقی عمیلی دارم خنجای که به ای سالها اونور بودم اما حسنکهی تنگ شده بود با انجای ايدلم برا

 م؟ی صحبت کنی شاپ کمی کافهی می وطن شماست  خوب برنجای طور باشه در هر صورت انی هم ادیبله با: نایس
 شمی ها باشه ممنون میکی نزدنی زود برگردم اگه همدیبله فقط با: وایش

 دمی دکی نزدنی شاپ  ای کافهی حتما اتفاقا چشم
 به هم نگاه ی چشمری زی بودن هگهی همدزی نزدن و هر دوشون در حال انالی کدومشون حرفچی شاپ هی به کافدنی رستا
   کردنیم

  و هات چاکلت دادنکی دنج نشستند گارسون اومد هردوشون سفارش کي دو نفره گوشه ازی مهی پشت دنی رسیوقت
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 دی من مزاحمتون شدم خسته هم بوددی ببخشدیممنون که اومد: نایس
 میزی برنامه برهی تا هرچه زودتر امی خودمم دوست داشتم بهی چه حرفنی کنم اینه خواهش ک: وایش
 می پژمرده شده همه نگرانش هستیلیگندم خ: نایس
 ی با تمام دوستاش قط رابطه کرده فقط سرکار ممی درست کثل شهاب که همه ما نگرانش بوددیگی می فهمم چیم: وایش

 م؟ی گشت خونه حاال بنظر شما چطور با هم رو به روشون کنیرفت و برم
 ي پاساژی مکان مشترك مث رستورانهی بوده ی اس که ساختگعی ضایلی خشهی که نمابونی خيتو: نایس
 بود به نظرم همون ی قشنگي جامی شام خوردمی رستوران رفتهی روز من و گندم و شهاب هی رستوران خوبه هیفکر خوب: وایش

  خوبه؟؟مییای ما هم مدییای و گندم بخوبه شما
  باشه؟ی زمانش کی عالهیاره فکر خوب: نایس
  شامي فردا شب چطوره حدود ساعت هشت براانی در بیشونی پرنی دوتا از انیهرچه زودتر بهتر ا: وایش
    که سرد شددی کنلی بفرما  میعال: نایس

  دی خودتونم بوریمرس
 خوشش اومده بود درست همون وای از شیلی رو رسوند خونه و خودش برگشت عمارت خوای ساعت صحبت شکی از بعد
  کرد بودی که فکر ميزیچ

  ادی شد همراهش بی به گندم در مورد شام گفت قبول نکرد اونقدر التماسش کرد تا بزور راضنای بعد سروز
  باشنرونی هم از شهاب خواهش کرد شام و بوایش

 ش و ندارم دل و دماغواینه ش: شهاب
 طشمی خوب بود محیلی غذاهاش خمی با گندم رفتدی که شب بعد از خری همون رستورانمی برگهی دمیاااااا شهاب بر: شوا

 قشنگ بود
 میری باشه مدی اسم گندم اه کشدنی با شنشهاب

 ی داداشی و صورتش بوس کرد مرسدی پروایش
 لباس هاش ی پوشه کلی شب چي دونست برای اومده بود نمی خوشش اومده بود به نظرش پسر مهربون و خوبنای از سوایش

  انتخاب کرد کفش اسپرت قرمز هم ست کرد باهاشونی و شال مشکی مانتو قرمز  شلوار مشکهی و رو کرد تا بالخره ریو ز
 شیشونی پي توختی هاشو ري دوش گرفت موهاش و با سشوار خشک کرد  چترشی استراحت کرد ساعت شی از نهار کمبعد
:  به ساعت اسپرتش نگاه کرد ساعت هفت بود در اتاق شهاب رفت در زد و گفتدی کرد لباس هاشو پوشیمی مالشیارا

  ؟؟يشهاب حاضر
 هاشو تا ارنج تا زده بود موهاش و نی بود استدهی پوشیشمی راهنی و پی مشکي شلوتر پارچه اهی درو باز کرد شهاب
  اومدرونی زده بود از اتاق بشونهیمعمول

  میاره حاضرم بر: شهاب
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  کردن و به طرف رستوران حرکت کردندی مسعود خداحافظاز
 ی مشدی وارد رستوران می بود که هر کسیی جازشونی نشسته بودن و سفارش غذا داده بودن ميزی و گندم پشت منایس
 نگذشته بود که در باز ي اقهی کرد و چشمش به در بود هنوز چند دقی به ساعتش نگاه می هنای منظر شامشون بودن سدنید

  برق زد صبر کرد تا اونا نشستنشاش که همراهش بود شد چي و پسروای شي متوجه نایشد و س
   کردی تمام مدت تو خودش بود و اصال به اطافش توجه نمگندم

 !!!خواهر شهاب؟؟!! ؟؟ستی نوای اون دختر شنی و ببزی صداش زد گندم اون منایس
 و شهاب و وای شی اشاره کرده بود نگاه کرد  وقتنای که سيزی زود سرش و اورد باال و به همون مدی حرف شننی ای وقتگندم

 سادی بلند شد واتهی واقعستی که توهم ندی شد و سرش تکون داد درهی باورش نشدفکر کرد توهم زده اما بازم بهشون خدید
  زدیقلبش تند تند م

 مث هوی گذرا بهش انداخت اما ی نظر شهاب به طرفش جلب شد نگاهستادی گندم ای و شهاب منتظر گارسون بودن وقتوایش
  شدرهی و به گندم خسادیبرق گرفته ها وا

 ؟!!!!ي شدرهی خی به چشدهیشهاب چ:  که توجه شده بود خودش و زد به اون راه و گفتوایش
 اشک تو چشاشون جمع شده بود  دی کوبی منشونی وار به سوانهی و شهاب هر دو محو هم شده بودن قلب هاشون دگندم

    اومد و محکم بغلش کردزشونی به طرف مدی گندم و دی وقتوایش
   دلم برات تنگ شده بودیلی خدمتی بازم دشهی گندم جووونم باورم نميوااااااااااااااااا

 ران؟؟؟ی ادی اومدیک.... دل منم برات تنگ شده بود زمی از اشک شد سالم عزسی صورتش خگندم
  کرد دستاش و مشت کرده بودی نگاه منای بود با اخم به سشی قدمکی تو شهاب

  گندم دستشو به طرف شهاب دراز کردي هستم پسر عمویعی شفنای بهش زد  سالمم من سي لبخندنایس
   هستم خوشبختمي با اکراه بهش دست داد  شهاب بهزادشهاب
 !!!!  تعجب کردمندنتوی از ددی چشم ازش  برنداشت سالم اقا شهاب  خوبگندم

 رهی گندم خدهی تموم داشتم اومدم تمومش کنم  به صورت رنگ پرمهی کار نهی می اومدروزی دی تو خوبیسالم مرس: شهاب
 معصومت ي چقدر دلتنگ چشای دونی شم نمتی اشکي چشمای فداغی الهزمی عزيچقدر الغر شد:  خودش گفتشیشد و پ

 بودم
 دی خسته شددینی بشدییبفرما: نایس
 میشی ما مزاحمتون نمگهینه د:  وایش
 میشی گندم هم خوشحال می من و ابجدی مراحمهی چه حرفنیا: نایس

  عوض شدنای نسبت به سدشی ددی کشی نفس راحتی به گندم گفته ابجنای سدی دی وقتشهاب
   داشتی گندم  چشم ازش برنمي مونده بود رورهی نشستند شهاب همون جور خزی مهی سرهمشون

  کرد لپ هاش سرخ شده بودی نگاه اون و حس می گرمگندم
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  دنی خندی میرکی زری نگاهشون کن بعد هر دو زیعنی اشاره کرد که وای به شنایس
 مادر چطوره بهتر شدن؟؟: شهاب
  شما بودي بهتره همشم بخاطر کمک هایلیخداروشکر خ:  گندم

  ام بودفهی کردم وظيمن هرکار: شهاب
 دیی بفرمادیبه به شامم رس:  نایس
 نای اقا سدی گرسنه ایلیمعلومه خ: وایش
 ؟؟!! دونم چرا ی امشب اشتهام باز شده نمبیاصال عج: نایس

  کردوای به شی لبخند زد فک کنم  من بدونم چرا نگاهگندم
 نیی متوج نگاه گندم شد هول شد و سرش انداخت پاوایش

   نزدنی کدومشون حرفچی شام خوردن  سکوت کرده بودن هموقع
  تونم باهات صحبت کنم؟؟یم: بعد از شام شهاب روبه گندم کرد 

   کرد اون سرش و تکون دادنای به سی نگاهگندم
   کارشما طول بکشهدی خونه شارسونمی خانوم موای منم شدیاگه اجازه بد: نایس

  خودش راحت ترهوای هر جور شتی نسی داشت  باشه  از نظر من مشکلي بهش نگاه کرد  حاال نسبت بهش حس بهترشهاب
 ستم؟؟یمزاحمتون ن:  وایش
 شهی ز عمو نگران مدی نکنری دی فقط ابجدی پس شما راحت باششمی خوشحال مدی مراحمهی چه حرفنیا: نایس

  شما بهشون بگو با اقا شهاب هستمامیچشم زود م:  گندم
  جونیباشه ابج: نایس

 زدی بلند مي رفتن قلب  هر دوشون با صدارونیب و گندم و شونه به شونه هم از رستوران شهاب
 ه؟؟ی نظرت چمی قهوه بخورهی شاپ ی کافمی رفتن ما هم برخونهیخوب هنوز زوده برا: نایس: نایس
 می بهش زد موافقم بري لبخندوایش

  گندم باز کردي و برانی در ماششضهاب
  تشکر کرد و سوار شدگندم

 رو شهی نفس گرفته بود شی داشتند گندم تنگجانی پشت فرمون نشست و راه افتاد هر دوشون سکوت کرده بودن و هشهاب
    داد تا راحت تر نفس بکشهنییپا

  ؟می قدم بزنی کممی  برسادی پارك واهی کنار
 میبر: گندم

 ؟؟؟؟!!دی بگيزی چدی خواهی نمدی حرف داردی گندم بهش نگاه کرد گفتزدنی سکوت قدم ميتو
 نیبش:  نشست و گفتمکتی ني روشهاب
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  کنارش نشستگندم
 !! بودينجوری رفتم ای می وقتیزنی حرف میچقدر رسم: شهاب
 ی شبهی غری و خواستیتو رفت!! ...  ی رفتی وقتیگیخودتم ن: گندم

 رو که سالها  ییزهای اون چرمیگ بادی رو ی کنم رفتم تا رسم دلداگدایاما من رفتم تا خودم و پ... دونم اشتباه کردم یم: شهاب
  فرق دارهیلی خيدی دشی که هفت هشت ماه پی که کنارته با اون کسی االن شهابارمی بادیفراموش کردم به 

 دختر شجاع و فداکار و مهربون که حاضر هی شی جا گذاشتم ، چون قلبم و جا گذاشتم پنجای چون نصف وجودم و ابرگشتم
 دنتی ازت ندي چقدر سختم بود دوری دونی کنه من قلبم و به تو دادم گندمم نمي خودش بازي ندهیشد بخاطر مادرش با ا

  بودمادتی چندماه بنی اهی ثانهی صدات ثاندنینشن
   هردوشون اشک بودي گندم و گرفت تو چشادست

 درست ی کنی مهی گری قشنگت وقتياومدم دنبال خانومم تا ببرمش خونه ام تا بشهتاج سرم هم نفسم قربون چشا:شهاب
 ؟؟یکنی قبول می من حاال من و به غالمزدلی نکن عزهی گرشنی می طوفانيای درهیمث 
 !!!!! کنمی قبولت نمی بهش اخم کرد نه به غالمگندم

 ..!!!! کرده بودخی چند لحظه قلبش نزد دستاش ي و مات موندبرختی قلبش رشهاب
 ی کنم تو سلطان قلب منی قبولت ميبه سرور:  گندم

 سهی خواست وای مي با قلبم چه کردنی کوچولو ببووونهید.... فرستاد و گندم و محکم بغل کرد رونی نفسشو بشهاب
  منياخخخخخ فرشته 

  شنیاااا زشته شهاب مردم رد م: گندم
 یف تالدی مونده پس حرف نباشه باتمونی محرمي غهی که نرفته هنوز چندماه ازصادتی ی خواد زنمیخوب بشن دلم م: شهاب

  نفس من گندمک منتی چندماه و بکنم دق کردم از دورنیا
   سرخ شده بودی اومد حسابرونی از بغل شهاب بی وقتگندم

  بشم مندنتی قربون خجالت کشی الهدی کشدلپشوی خنددی گندم دي صورت سرخ مث لبوشهاب
 مکث کرد باز ی کمنمتی کردم بازم ببی فک نمي کردم من و فراموش کردی چندماه همش فک منیخدانکنه تو ا: گندم

   برات تنگ شده بودیلیادامه داد دلم خ
 گندم.... مورچه هی خانومم بشم دل منم تنگ شده بود قد کی دل کوچيدورت بگردم فدا:شهاب
 جانم: گندم

 ی دوستت دارم خانومیلیخ: شهاب
 !!!شهاب: گندم

 زدلمیجون شهاب قربون شهاب گفتنت بگو عز: شهاب
  مني دوستت دارم اقایلیمنم خ: گندم
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  شهی شکرت باورم نمای من بغلت کنم اخ خدانی تو ماشمی برای برمی خودم بگي تونم جلوی نمگهی گندم ديواااااااا: شهاب
 ي شدونهیااااااا د: گندم

  منه بله رو از خانومم گرفتمی شب زندگنی مردم امشب بهتري شدم دوس دارم داد بزنم بگم اااااونهیاره د: شهاب
 شهی مامان نگران مشی مری من و برسون دمیپاشو بر: گندم

 خونتون هم با خانواده پدرت امی مادر تنگ شده فردا با عمو مي نگوووو اصال دوس ندارم ازت جدا شم دلم برايواااااا: شهاب
 دی باشهی همي بسه دورگهی پرواز خودشون برسونن دنی با اولدمی امشب خبر منی همنای به بابا انمیاشنا شم هم مادر و بب

 ی باششمیپ
  تویچقدر هول:  کردن گفتی خندش گرفته بود تو دلش قند اب مگندم

   خوامی صبرم تموم شده من گندممو مکنمیبله  هولم اعتراف م: شهاب
 می برای بخدا بي اونهیهههه د: گندم
 دشی بوسی بار مهی قهیگرفته بود تو دستش هر چند دق شدن شهاب تمام مدت دست گندم نی سوار ماشباهم
 دی لرزی دلش می از خوشگندم

 ؟؟يایفردا که م... شهاب جان ی خوش گذشت مرسیلی گندم بهش نگاه کرد خدنی رسیوقت
  نرووووی چه کنم گندمتی ببرمت عمارت عمو اوووف با دورشدیکاش م.....  امی نشهیمگه م: شهاب
   با عموای خوبه صبح زود پاشو بمیزنیفدات شم تا صبح با هم حرف م: گندم

 امی قابلمه کله پاچه بهی ساعت شش با ي خوای مگمی منجامی باشه اما صبح ساعت نه با ای لوسیلیخ: شهاب
  بخدا  منتظرتم فرداي اونهی دیلی خدی خندگندم

  دنی گندم و اروم شروع کرد به بوسيبا. ليباش و گذاشت رو. اومد جلو لهووی شد رهی بهش خشهاب
 زدی وار موانهی شوکه شده بود نفسش گرفت قلبش دگندم

  اون دل بکنه با اکراه عقب رفتيبا. تونست از لی نمشهاب
  به شهاب نگاه کنهشدی لپاش سرخ شده بود روش نمدی کشی تند تند نفس مگندم

 نگاه کرد شهاب نهیبه س: گندم خانومم به من نگاه کن گندم: شهاب
 !! تو چشام نگاه کن: شهاب
  گرفته بودشی بهش نگاه کرد از حرارت و گرما اتگندم

 دست خودم نبود لبات بدجور ي ازم که دلخور نشدمی و قانونی زن شرعی لرزونش و گرفت تو خانوم مني دستهاشهاب
  هههههزدیچشمک م

 !!! ادبیب...  محکم به بازوش زد گندم
   بوسمی دوس داشتم اصال بازم  مهی ادب چیب: شهاب

  نی شهاب زشته تو ماشاااااا
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 ی نداشته باشی بوسمت تو هم نگرانی بوسمت تو خونه می نمنی تو ماشگهی جونم باشه دفعه ديا: شهاب
 !!!!!!!!!! نبودنی شهاب منظور من ای لوسیلیخ: گندم

 شنی شد نگران مری برو برو تو که دی دونم خانومیم: شهاب
  خداحافظنمتی بیچشم مراقب خودت باش فردا م: گندم

 لی هاااا خواب تعطمی حرف بزندی تا صبح بازنمی بهت زنگ مدمیاالن رس:شهاب
  در و باز کرد شهاب بوق زد و رفت گندم لبخند به لب وارد باغ شددی شد با کلادهی پنیچشم از ماش:  گندم

  خوش گذشتیسالم ابج:  گفتدی د صورت خندون گندم وی نشسته بود وقتمکتی ني رونایس
  بد نبودی مرسی داداشسالم

 دیاز لبخند رو لبات معلومه حرف هاتون زد: نایس
  انداختنیی سرش پادی خجالت کشگندم

  عروس خانوممی بخورینیری شی کشاهللایخوب ا: نایس
  نکنتمیاااااا داداش اذ: گندم

  شمی ندارم فداشم مشتری که بی ابجهی می بفکر سورسات عروس باشدی که قربونت برم باستی نتیاذ: نایس
 انی پرواز بنی با الوگهی خانواده امشبم به بابا و مامانش مهی مامان و بقدنی دانیخدانکنه داداش فردا قراره با عموش ب: گندم

  کنهی خوشختت مهی شهابپسر خوبی برات خوشحالم ابجیلیخ: نایس
 ؟؟ی کجا رفتوایتو با ش..... داداشیمرس: گندم

 داری دنمی کنم ای ازش خوشم اومده ماه هاست دارم بهش فکر ممی وجه اشتراك داریلی خمی شاپ حرف زدی کافمی هم رفتبا
 دوممون بود

 !!!! دوم؟؟دارید..... یییییچ:  گندم
 شام و نیالبته فقط در مورد تو و شهاب ا حرف زدم وای با شی تلفنی من کلی ابجي کاري دوم کجاداریبله د: دی خندنایس
 کنم اما ی پوستشو منمی رو ببوای بزار من شنی کلک شدیلیخ: مگندمی بود تا شما دوتا رو به رو کنوای هم نقشه منو شدارید

 از دستت نپره اما از نگاه هاش ي ها زود بهش بگو دوسش داریه  دس دس نکنی دختر فوق العاده اوایبرات خوشحالم ش
  به تو دارهیی حس هاهیمعلوم بود اونم 

 دوارمیخدا از دهنت بشنوه ام: نایس
 یمن برم اتاقم شبت خوش داداش:  گندم

 و گفت و زی لباسشو عوض کرد شهاب بهش زنگ زد تا صبح با گندم حرف زد از شناخت خدا و نماز خوندنش همه چیوقت
 اذان بلند شد هردوشون تعجب کردن چند ساعت حرف زده بودن ي صدای کرد  وقتی مهی حرف هاش گرونی میگاه

  گشته بودقهیبراشون اندازه ده دق
  ی خستت کردم نزاشتم بخوابرمی بميوااا: شهاب
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 کنم همه ی چون هنوزم فک مبردی خوابم نمزدممیبا تو حرف نم....  ی نگذاشتي کردي اتفاقا خوب کارزمیخدانکنه عز: گندم
  نهیری خواب شهی نای اي

 قضا می ملوس خانوم حاال پاغشو نمازمون بخونیستی خواب نی فهی فردا که اومدم میستیقربونت بشم من خواب ن: شهاب
 نشه

 ریچشم التماس دعا اقااا شب بخ: گندم
 ی خانومری تو فرشته خانوم شبت بخيمحتاجم به دعا: گندم
  برگشتهششی و داده و شهاب پشی کرد خدارو شکر کرد که جواب صبورازی با خدا راز و نی سرسجاده کلگندم

 معجزه هر روز دی لب زمزمه کرد اسمون و طلوع خورشری شده بود زشیبای از نماز تو باغ قدم زد به اسمون نگاه کرد محو زبعد
   هاییبای زنی شکرت بابت همه اای خدامی کنی و بهش توجه نممشینی بیخداست که ما نم

 
  رانی اانی زود میلی گفت خنی خوشحال شدن معیلی به پدر و مادرش خبر داد اونا خشهاب
 اشک تو چشماش جمع شد می که زده بودن و براش گفت مریی و تمام حرف هادهی کرد شهاب و دفی مادرش تعري براگندم

  کردی خوشبختي دخترش ارزوي خوشحال شده برایلیخ
   شدی چشاش اشکي تودی دستشو بوسدی  خانوم دمی مری گندم امدند شهاب وقتي خانواده دنی به دي بهزادي و اقاشهاب

  براتون تنگ شده بود مادریلی خدلم
  پسر می شونه اش زنده باشي دستشو گذاشت رومیمر

 ساالر نشسته بود  مبل نشست  گندم ذوق زده کناري رودی کرد دست ساالر رو بوسی با مهرداد و ساالر رو بوسشهاب
  کردی به شهاب نگاه میدزددک
  به عموش نگاه کرد و اشاه کرد صحبت کنهشهاب
 از گندم جان ي خواستگاري برارهی عجله داشت تا اجازه بگیلی بود همم پسر ما خداری ددیغرض از مزاحمت هم تجد: مسعود

  االنم پسرمون عجول بودمیشی و ما رسما مزاحمتون مانی مگهی داداشم چند روز دشاهللایا
 گهیادم عاشق د:  خودش افتاد گفتادی نهی شهاب ببي چشاي تونست عشق رو توی خان با لبخند به شهاب نگاه کرد مساالر

 اومده جون دوباره گرفتم ی من حکم نفس داره از وقتي کنم پسرم گندم برای نداره و من خوب درکت میصبر براش معن
 ی منو قبول کني شرط هادی داشتنش بايبرا

  کنمی قبول مدهی باشه نشنی انداخت هر شرطنییی سرش و پاشهاب
 !!! قبول نکن پسردهی رو نشنيزی وقت چچیه: ساالر
 دمی گندم مي برادیاگه جونمم بخواه: شهاب

 دنی خندهمه
  اوردممانی به تو پسرم به عشقت انیافر: ساالر
 شدی مرهی بهش خزی رکی هم ذوق زده از بودن اون نای با گندم حرف زد سی حسابوای رو موندن شنهار
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 شهی تونست حدس بزنه پسرش داره عاشق می شد موای پسرش به شي نگاه هاي متوجه سارا
 بودن و گردش رونی هفته گندم و شهاب همش با هم بکی نی اومدن تو ارانی هفته گذشت پدر و مادر شهاب هم به اکی
  کردنی قلبشون احساس مي عشق رو تويهاشون همراه بودن هردوشون جوونه ها وسط بانی اواهمی و شنای کردند سیم
 

 بود که نی از شرط هاش ایکی ساالر شرط هاشو به شهاب گفت دی حاضر شد و درخششهی همباترازی گندم زي خواستگارشب
 نجای اونجا داره رو انتقال بده ای کنن و شهاب سر فرصت هر چی زندگرانی ادیب

 که به عنوان ییبای گذاشت شهاب با احترام قبول کرد  و گندم موافقت خودش و اعالم کرد  شهرزاد انگشتر زی شرطهر
 ي که شهاب عجله داشت و طاقت دوریی هم گذاشته شد  از اونجاینشون براش اورده بودن دستش کرد قرار عقد عروس

   اخر ماه افتادي برایروس عخیتار  شب باشه وکی با هم در ینداشت قرار شد مراسم عقد عروس
 ی بر مدی بودن هر روز خسته از خرگهی دزی چی شهاب و کلي طال و لباس عروس و کت شلوار برادی روز بعد دنبال خراز

  رفتی لب هاشون نمي همه شاد و خوشحال بودن لبخند از رو دادنی نشون مهی و به بقدهاشونیگشتن و با عشق خر
 دار و مهره دنبالهی و دامندهی پوشي اقهی با بای زیلی دار خنی لباس عروس استهیط هست  مختلی دونست عروسی که مگندم
 ذوق کرد و ی لباس و به شهاب نشون داد اون کلی گرفت وقتکی شیلی کاله خهی پوشش موهاش ي برادی شده خريدوز

 دی گندم و بوسیشونیپ
 ي که موهاش تویی شده بود از اونجاشی  و ساده ارابای زیلی گندمخدی فرا رسی زحمات و انتظار شب عروسی بعد از کلبالخره

 ور اورده شده بود کی به صورت شیشونی پي توی موهاش کمي شده بود فقط جلودهیجی ساده پشدیکاله بود و مشخصنم
ک  تیلی از لباس خودشون خوششون اومده بود خشتری لباس گندم بز اگهی دياونقدر حجاب لباسش قشنگ بود که عروس ها

 رفت دسته گل و ادشی محوش شده بود سادی گندم واي رو به روی شدن هوا شهاب اومد دنبالش وقتکیشده بود قبل از تار
 يدست ها  کرد گندم خنده اش گرفته بود دست گل و خودش ازی بردار هم از تمام صحنه ها  رو ضبط ملمیبهش بده  ف

  تازه اون موقع بود به خودش اومددی کشرونیشهاب ب
 تا اخر شب صبر ي دوستت دارم اوف من چجوریلی گندم خانومم خي قسمت من کردي چه فرشته انی خدا ببيوااا: شهاب

 کنم
   لپ هاش سرخ شد و تنش داغ شددی شهاب خجالت کشي از حرف هاگندم

  خورمت سرخ نشوی می گندمدی اروم لپشو کششهاب
   شدری دهی اتلدیبهتره بر اخر شب اقا داماد ي برادیاونارو بزار:  بردارلمیف

 شده بود ساده و نیی و قرمز تزدی  بود با گل رز سفی مشکي سوناتاهی عروس نی رفتند ماشهی  و به طرف اتلدنی سه خندهر
  کیش
 همو ببوسن گندم ي عکس ازشون خواست لبانی گرفت اخری و عکاس تند تند عکس مدنی ژست گرفتن و خندی کلهی اتلتو
  بودری کشم در گی تونم خجالت  می گفت نمیم
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 بوسه هی گندم و دستاشم دور کمرش حلقه کرد به خودش چسبود ي صورتشو اورد جلو لباش و گذاشت رو لباهوی شهاب
 هی بو کافیعال:  عکس گرفت و گفتی عکاس هم از فرصت استفاده کرد کلنیری و شقیعم

   انداختنییسرش و پا هر دوشون خمار شده بود گندم ي اروم عقب رفت چشاشهاب
 من شوهرتم ها از من ي کنار بزاردی خجالت و باگهی شد درهی چونشو سرش اورد باال تو چشاش خری دست گذاشت زشهااب

 ی خجالت بکشدینبا
  دی اروم خندگندم

  دی شهاب و بوسيبا. قدم شد اروم لشی بار پنی اولي کشم برای خچالت نمگهی چشم دستی دست خودم ندیببخش-
   محکم به خودش فشارش دادشهاب

  خوادی می تر از عسل بود دلم هنیری لبات شي واااانهیری شنقدری قربون خانومم بشم ایاله-
  همه تاالر منتظرموننمی برگهیااااا لوس نشو د: گندم
 زدنیم گفتن و هماهنگ با شهاب بوق ی مکی اومدن بغلشو ن تبری ها منی ماشزدی بوق می شدن شهاب هنی ماشسوار

 چشاش پر از اشک شد رفت جلو و دی لباس عروس دي دخترشو توی وقتمی مهمونا اومده بودن مرشتری بدنی تاالر رسبه
 گندمو بغل کرد

  مادر فدات شهی الهي شدبای قربون بشم دخترم چقدر زیاله
   خدانکنه مامان جونمرونی بغض کرده بود از بغل مادرش اومد بگندم

  دختر گلم شهاب جان گندم اول به خدا بعد به تو سپردمیخوشبخت ش:  میمر
  مراقب گندم هستمشتری من از چشام بدی نکنهیچشم مادر شما گر:  شهاب

 امانتت نمی دخترمون و مثل فرشته ها شده انی اره ببیینجایمهران تو هم ا:  لب  گفتری لبخند زد و ازشون دور شد زمیمر
 ت راحت شد سروسامون گرفالمیحاال خ

  خودش و بهشون رسوندوای کردن شی عروس و داماد نشستن از دور با همه احوال پرسگاهی ت جایوقت
 دی خوشبخت شدوارمی براتئن خوشحالم امیلی گندم جان خي چه ناز شديواااااا

 کت ي شهاب اخرش کار خودت کردنی هم بهشون ملحق شد سالممم به به عروس داماد ماشاهللا چه خوشگل شدنایس
 !!!ی گرفتدیار سفشلو

  عشقمونی پاکتی باشه به ندی خواستم منم مث خانومم لباسم سفگهیاره د: شهاب
 ي ابرومون بردگهی نباش دلی هم زن زلیلی خدیی فرمایاوه بله بله درست م: نایس

  فداش بشمسی نلیااااا اصال هم اقام زن زل: گندم
 ادی دماغ سوخته مي بونای اقا سي داری حرفگهید:  گفتنای رو به سشهاب

 دنی چهار نفرشون خندهر
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 راهنی کرده بود پیمی و مالبای زشی بوداراختهی شده بود موهاش و فر کرده بود دورش ربای زیلی کرد خوای به شی نگاهنایس
  محوش شده بودنای لخت بود سی بود پشت کمرش کمدهی که جلوش پوشيبلند پسته ا

  باشنجای اییالو اقا کجا:   شد از نگاهش عشق رو خونده بود گفتنای سي متوجه نگاه هاشهاب
   رقص دونفرههی دی کنی می خانوممن و همراهوایش!!!!  با اجازه شهاب :  به موهاش زد گفتی چنگدی اروم خندنایس
  ر گرفت با هم وسط رفتندنای زد و دست سي لبخندوایش

  کنم به هم عالقه دارنی کنن حس میم نگاه م به هي چجوري بهشون نگاه کرد شهاب دقت کردگندم
  انی به هم میلی هر دوشون خوشحالم خياره منم متوجه شدم برا: شهاب

 وای شي  تو چشانیی رو گرفته بود سرش و اورد پاوای دست شگشمی حلقه کرده بود با دست دوای دستشو دورکمر شهی نایس
  شدرهیخ
  شده بودنای سي هم محو چشاوایش
 ي کردونهی من و که دییبی زیلی خی دونستی کرد مکی سرش و به گوش شوا نزدنایس
  شدرهی خورد بهش خکهی وایش
 که گندم از ي ذهن و قلبم از روزي کلکه ي بگم ماه هاست دوستت دارم و شددی بارمی خودم بگي جلوگهی تونم دینم: نایس

 ییییلی خوای دوستت دارم شیلیخ دمتی که دی از روز اولدمی که عکست دیتو برام گفت از وقت
 یلی خدمی که صدات شني رو دوست داشت اروم گفت  منم از روزنای از گرما و خجالت صورتش سرخ شد اونم سوایش

 که فکرش يزی از اون چشتری بیلی منم دوستت دارم خدمی شدم و کم کم فهمرتی درگدمتی که دی وقتنمتیکنجکاوبودم بب
  یکن
  شد دورت بگردممی شب زندگنی عشقم بشم امشب بهتريفدا: محکم به خودش فشارش داد و گفتنای حرف اون سنی ابا
 خندنی چطور از ته دلشون منی خودش افتاد رو به همسرش کرد ببادی شد رهی به گندم و شهاب خستادی کنار شهرزاد انیمع

 چشاشون ستاره بارونه
  بودروزی دنی خودمون افتادم انگار همادیاره: شهرزاد

  دستشو دور کمرش حلقه کرد و به خوش فشارش دادنیمع
 شدی مرهی به گندم و شهاب خی کرد هر از گاهی کردن و رقص جوون ها نگاه مي بود و به شادستادهی تنها اي گوشه امیمر

 می خودمون باشیی وقتشه به فکر تنهاگهیبچه ها هم خوشبخت شدن د:  اومد کنارش و گفتمسعود
  نگفتيزی خجالت زد و چي از روي لبخندمیمر

 دلم ي انگار تو دوباره متولد شددرخشهی چطور منی قشنگمون  رو ببي نوه ینی بی نشسته بود خاتون می صندلي روساالر
  سخت شدهتی تحمل دورگهی دشتی پامی بدیبرات تنگ شده خاتونم کم کم با

 
   عاشقانه شون شروع شدی گندم زندگي بله با

  دادنادی رو ی رسم دلدادگگهی شدن و به همدری هر دو عاقبت بخ ماي و شهاب قصه گندم
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 انیپا
  
  می بهتر شدن کار بعدي براکنهی بهم کمک میلی نظرهاتون خدی دی و نظر مدی خونی و مدیزاری همتون ممنونم که وقت ماز
   ادامه دادني داد برايدواری رمان بهم کمک کرد بهم امنی ممنونم که در تمام مراحل نوشتن ازمی اخر از خواهر عزدر
    کرديادی رمان به کمک زنی اپی معصومه جان که در تازمی سپاس گزارم از خواهر زاده عزو
  هر دوتون ممنونم و دوستتون دارماز
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  نام خدابه
 .......... ادامه داره منم هستم تا اخرشیزندگ  
 
  ای خدابار
  نکند فرق به حالمالمی خي نرود پارونی تو بي که از کومن
 ی چه به خاکم بکشانی چه به اوجم برسانی چه بخوانی بدانچه
 ی و برانی که نبخشی من انم که  برنجم  نه تو اننه
 
 

 کس و جز چیمن ه.  کمکم کناین؟خدای چرخ نشنیچقدر گفتم پشت ا. بگو يزی چهی تو رو خدا ؟مامانيشدی جونم چمامان
 .مامانم ندارم

 ...... ابانی خدی کنادداشتی ادرس و دییایالووو اورژانس اقا مادرم تو رو خدا زود ب-
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سال دوم رشته نرم .  بزرگ کرد با زحماتش تونستم دانشگاه برمیاطی نه سالم بود پدرمو از دست دادام مادرم من و با خیوقت
 کنه زیالیمجبور هر ماه د. کرده دای ها ش مشکل پهی کنم تا کار مامان سبک تر شه چند ساله کلدای تونستم کار پیافرازم تازگ

من پولم کجا بود خرج و مخارج  حاال دی براش جور کنهی کلهی دی حداقل باغدهی جواب نمگهید زیالی بهم گفت دیدکتر به تازگ
 .یچی که ههی پول کلگهی دمی توش موندزنهیدانشگاهم اجاره خونه دارو ها و دکتر مامان سربه فلک م

  دی اورژانس رسبالخره
 .....  مامانمدییایاقا زودتر ب-
   کناردی خانوم بردیاجازه بد-

 :  گفتنهی از معابعد
 دییای بدی و بردارشونیمدارك پزشک. مارستانی بمی منتقلشون کندیبا-

 . شخصسوم
 

کنار . سرخ شده بودهی قشنگش، که از پدرش به ارث برده بود از شدت گری ابيچشما. شده بود سی گندم از اشک خصورت
 خانوم انشااهللا که دیاروم باش: شد پرستار اورژانس گفت رهی اش خدهیمادرش نشست و دستش و گرفت به صورت رگ پر

 .ستی نشونیزیچ
 
 :  گندم و گفتشی اومد پنهی بود دکتر بعد از معاژهی کردن و تحت مراقبت وي و بسترمی مردنی رسمارستانی ببه
 دای پهی که کلی تا وقتدی کنهی تههی کلهی زود براشون یلی خدی  بادهی مادرتون جواب نمي هاهی کلگهی متاسفم دیعیخانوم شف-

 . باشهی بردشون خونه برو دنبال کلشهی وجهه نمچی باشن  به همارستانی بدیبشه با
 

 مادرمم ي خوای من مي بود جواب دعاهانی اایخدا: شد و گفترهی نشست به سقف خنی زمي پاهاش از رمق افتاد روگندم
 از هم سن یلی بودم مث خی کردم نماز خوندم دختر خوبی که گفتيهرکار. به من نگاه کنمی گوشه چشمکی؟؟ .. اره يریبگ

 بزار ی راههی نکن دمی تو بود حاال نا امي نگاهم در خونه شهیهم  نرفتمگهی دوست پسر و صدتا کار خالف دیو سالهام پ
 ....  من که بهش نخوردی گروه خونارمی رو از کجا بهی ندارم بفروشم پول کلیچی پام هيجلو

 !!!! ماهکی تای نهاي وقت ندارهیدنبال کل اس برو دهی فای موندت بنجای پاشو ایچرااااااا نشست: دکتر
 گردم ی زود برمیلی خي هرکارکنمی بتونم ميمامان هرکار:  لب گفتری زختی به مادرش نگاه کرد و اشک رشهی پشت شاز

 با دست پر
 سرد زمستون باعث شد بدن يهوا.  رفتی راه مابونی خي تورونی زد بمارستانی پر از غم از بی افتاده و دلي شونه هابا

 و ستادنی کنارش انی شده بودچندتا ماشسی بارون خيصورتش از اشک و قطره ها. دی باری گندم بلرزه بارون نم نم مفینح
 ....  خودش بوديایاما اون تو دن.زدندیبوق م
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 ای دننی برو طرف اصال تو ای اسالی خیب: رو کرد به دوستش و گفت.....  ی عاشقي آهااااااااامی خوشگله در خدمتت باشخانوم

 .ستین
 شد و از کوچه ادهی خونشون بود پری مسنی سوار شد اخردی اتوبوس رسی اتوبوس نشست و منتظر شد وقتستگاهی ای صندليرو

 کرد اونقدر اشک هی بلند گري قفل و رفت تو چادر نماز مادرشو بغل کرد و با صداي و انداخت تودیتنگ محلشون رد شد کل
  که خوابش بردختیر
 کولشو از ي انداخت روفشوی شد ساعت پنج صبح بود وضو گرفت و چادر نمازشو سر کرد نمازشو خوند و کداری اذان بي صدابا

 .  رفترونیخونه ب
 
 ی کنه به بدبختي باهاش هم فکرای رهی هم نداشت تا ازش کمک بگی دوستچیه.  بودری محل کارش هم ذهنش درگيتو

 کردن که اصال ی رو مشخص مرهای دزدگي جاي بود طورری و نصب دزدگی کنه کارش طراحدای کارو پنیتونسته بود ا
 بهش سپرده يادی زي بود؛ کارهاي حرفه ایلی بود اما خده کار شنی تازه وارد انکهیگندم با وجود ا.مشخص نبود کجا هستن 

 بود همراه یز همکارهاش که پسر خوب و چشم پاک ایکی نصب ادرس و بهش دادن با ي رفت برای میی جادیبودن امروز با
 !!!  زدی راه اصال حرف نميشد ؛تو

 !!!!؟؟؟ی توهمیلی خیعی شده خانم شفيزیچ: به او نگاه کرد و گفت همکارش
 .... ششهی فکرم پمارستانی حال مادرم بد شد بردمش بشبید-
 شش؟ی بمونه پي نداری کسي ا،عمهیی ،عمويتنهاست االن ؟؟؟؟خاله ا!!!!!!شش؟؟؟ی پيپس چرا نموند-
 . داشته باشمی منم مجبورم سرکارم باشم تا پولییییی لعنتيای دننی اي از من نداره توری و غی کسچی هنه
  بره بهش سربزنه؟زنمی من به خانومم زنگ ممارستانهیکدوم ب-
 . پرستارها مراقبش هستنستی نازی نشهینه ممنون زحمتش م-
 . بگوی داشتازی نيزی چی پولي خالصه کارمی تو هم مث ابجهی چه حرفنیا-
 .گمی داشتم مازی حتما نینی اميممنونم آقا-

 هم مث من یکی به ينجوری ايدی میکی شکرت به ایخدا:  رو به روش نگا کرد و گفتدی گندم به عمارت سفدنی رسیوقت
 پووف بازم شکرت

 
 

 .گندم
 کار؟؟؟؟ی خوان چی درندشت و مي خونه نی قشنگتر بود ارونشی برداشتم و رفتم تو عمارت توش از بنی ماشي و ازتولیوسا

  خدمتتونانی االن آقا مدیسالم کارتون و شروع کن: خانوم مسن اومد جلو هی



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 109 

 تند تند برام نی نصب کردم امراشوی کار گذاشتم دزدگنی چهارتا دوربنیی پاي همشون و مشخص کردم طبقه ي جاخودم
  کردیامادشون م

 پنجاه خوردی بهش منیی عمارت اومد پاچی مارپي پوش قد بلند از پله هاکی و شانسالی مي اقاهی ساعت کار پت هم کی بعد
   داشته باشه  اومد جلو ويو خورد

 .دی کارتون  رو با دقت تمام انجام داده باشدوارمی امدیسالم خانوم و اقا خسته نباش-
 ي و دم و دستگاه براری همه دزدگنی استی نیحاال اگه فضول... کارمون حرف نداره دیسالم اقا مطمئن باش: زد يخند لبگندم

 !!!د؟؟ی داشته باشی بزرگنی به اي هادخونهید؟مجبوری خوای میچ
 . اون توجه نکرد و حرفشو زدی نگو ولیچی اومد که هی براش چشم و ابرو مینی امزدیحرفشو رك م! بدش بودعادت

 از دوستانم یکی هست که ی بخاطر امانتستی کارها بخاطر خودم ننیحرفت کامال درسته دختر جوان ام ا: و گفتدی خندمرد
  ها دنبالش هستنیلی مجسمه اس که خهی دشینی بیداده دست من چند وقت نگهش دارم حاال م

   کردی عمارت و نگاه ميشتریشد با دقت ب ذهنش زد ي توي حرف جرقه انی ادنی با شنگندم
 ي دونه مونده بود که آقاهی و گندم کار گذاشت ری ها  دزدگنی باال رفتند تا اونجا کارشون و شروع کنن دوتا از دوربي طبقه
   صداش زد ويبهزاد

 .دین ها رو مشخص کنی دوربي  تا اتاق  رو بهتون نشون بدم  جادییایخانوم جوان شما لطفا با من ب 
 

 من برم اتاق و دی و نصب کندی رو خودتون  جاشو مشخص کني اخرنی رفت شما اینی بهش گفت و به طرف امی چشمگندم
 . نمیبب

 مجسمه چشاش برق دنی بود گندم با دزی مي روي استوانه اي شهی شهی ي اتاق و بهش نشون داد مجسمه توي بهزاديآقا
  زد و
 !!! بدهیلی که خينطوری ادیچرا داخل گاو صندوق نذاشت: گفت

  اتاقنی گاو صندوق همي توزارمی مدهی هست رسی تازه دوساعتزارمشیم
 دیبهتره االن بزار:  انداخت وگفتی به گاو صندوق نگاهگندم

 ي بهزادي آقانهی راحت تونست ببيای مجسمه رو برداشت رمز گاو صندوق و زدگندم با دقت بهش نگاه کرد و خي بهزاديآقا
 دهی نديزی چیعنی کرد خودشو مشغول نشون داد که بهش نگاه

  باغ رو هم نصب کردي در  ورودي هانی دوربرونی کار گذاشت و از اتاق اومد بنی دوربچندتا
  باغتون قدم بزنمي توی من کمدیاگه اجازه بد:  گندم
 .برو خانم جوان راحت باش:  با لبخند بهش نگاه کرد و گفت يبهزاد
 واری داره به دي باغ و چک کرد چندتا در ورودي زد و تشکر کردهمه جا رو با دقت نگاه کردپشت عمارت جلوي لبخندگندم

  هم مصمم بودیلی خودشو گرفته بود و خمی کرد انگار تصمی منی تمری کلدی بلند بودن بایلیها نگاه کرد خ
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 فشی داره تو کسی سوسچی ساندوهی اومد ادشی شم باهاش قی رفدی اه از نهادش بلند شد و گفت بادی پارس سگ شنيصدا
 سی سوسکهی تهی مانع شده بودرشی خواست به طرفش حمله کنه اما زنجی کرد و می سگه پارس مکشیدرش اورد رفت نزد

 نیافر  بخورای پسر خوب بنیاروم باش افر: انداخت جلوش و گفت 
 . کار و تکرار کرد تا پارس سگ تموم شد نشستنی بار خورد چندبار انی انداخت جلوش اسی سوسکهی تهی بازم

  مگه نه؟می پسر خوب ما باهم دوستنی زد و آفري لبخندگندم
 . کرد و زبونش و در اوردی پارس ارومسگه

  هستن ؟نجای خوابن و چند نفر ای می کنمی و چک کم ببامی بي چند باردیبا
 ي بهزادي آقادی دارییبایعمارت ز:  شد و گفت کیبهشون نزد خورد گندم با لبخند ی موهی داشت ابمینی سالن برگشت امبه

 !!!! ؟ستی طور ننی ساکت و خلوته؛ايادیاما ز
بعد فوت همسرم بچه هام همه رفتن خارج از کشور من . شلوغ بود حاال فقط خودم هستم نجای ای زمانهی ساکته یلی خاره

 و دادمه داد کار منم دی کشیقینفس عم... دهی کارهارو انجام مادی خانوم منی همی عمارت بزرگ فقط گاهنیموندم  تنها تو ا
  کردوت و سکدی کشیاه.......شده مرور خاطراتم  

 ي گذاشتم عجب بچه های هم تنهاش نمهی ثانکیاگه پدر من زنده بود :  خودش گفت شی اون سوخت پي دلش براگندم
   بودني عاطفه ایب

 بعد از ظهر شده بود هر دو خسته دنی به محل کارشون رسی کردن وقتیخدا حافظ ي بهزادي از اتمام کارشون  از اقابعد
  نشستندزهاشونیپشت م

 نی دوربي تونست اون و برداره چون هم جای تو فکر مجسمه بودبنظر خودش  راحت مي شده بودبدجورری  گندم درگفکر
 واری باال رفتن از دي کردن برانی باشه و تمرلی وساهی به فکر تهدی ها رو فقط باری دونست هم دزدگیهارو م

 به مادرش نگاه کرد بازم شهی از پشت شمارستانی و رفت باوردی طاقت ندادی خسته برگشت خونه سکوت خونه ازارش مشب
 .  شدی چشماش طوفانيایدر

 نی تو اامایکنیرزنشم م سدونمی میستی نی راضدونمی کار بزنم منی داشتن تو دست به اي مجبورم بخدا مجبورم برامامان
 ی میی برام الالی قشنگت تنگ شده  وقتي صداي تنها راه هست نگران من نباش مامان دلم برانی که دارم ایوقت کم

  خونم گوش کن مامان قشنگمی میی حاال من برات الالي کردی و موهام و نوازش ميخوند
   شب بويبای ال کن دختر زال

 قی شقاي زانوي کن روالال
 ینی نبي مهری تا رنگ ببخواب

 قی که تلخ حقاهیداری بتو
 ی مونی مثل التماس من متو
  امدهی شونه هاش چکي شب روکی که
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  اون بودي گرم نوازش هاسرم
 دمی خوابم برد و کوچشو ندکه

  کنج خلوتکی من موندم و حاال
  چکه کردهیبی از سقفش غرکه

 یی امواج جداي هاتالطم
 کرده کاشونم و صد تکه زده
 نیری خواست پس از اون خواب شی مدلم

 شدی وا  نمای  چشمم به دنگهید
 شدی نمدای از خاطره پگهی دی قلب متروکم نشونونیم

  کردمهی از بس گرنهی غمگصدام
 ستی ني اوازه اچی اسم و هچی هازم
 ی در چه حالی هی پرسه کسینم

 ستی ني تازه اي از اشناخبر
  پروانه صفت ها گفته بودمبه

 ستی من نی خاموشلی شمعم مچه
  کنونی ام رو درخت اشپرنده
 ستی من نی وقت فراموشحاال

 
  کرد و رفتی بازم خداحافظشهی پشت شاز

 دست بلوز شلوار مردونه هی دی و خرازشی مورد نلی گرفت و بازار رفت وسای عصر مرخصي بازم چند جا رفت نصب براصبح
 شده بود به طرف کیهوا  تار.  خونه گذاشتلشوی کوله وساهی با گهی دلهی وسیکل....  نقاب ،طناب،  قالب و ،یراحت مشک

 موند ی عمارت خاموش شدچند شب پشت هم رفت و منتظر ميها  رفت چند ساعت منتظر شد تا المپي بهزاديخونه 
 . بابت راحت شدنی از الشای به عمارت رفت و امد نداره خی خوابه و کسی میمتوجه شد ساعت خاص

 شده بود اشک ی سر زانوهاش زخمنی باال رفت  چند بار محکم خورد زمواری از دنی به خونه برگشت شروع کرد به تمریوقت
 تونست درست راه بره تا صبح از درد پا خواب نرفت باز هم کار و کار ی چشماش جمع شد و به پاش چسب زد نميتو

 تمام گهی دبردنی نداشت اگه مجسمه رو ميادی کرد وقت زی منی تمری حسابدیمادرش با شی پمارستانینتونست بره ب
 دوباره شروع کرد به باال رفتن و بالخره تونست چند بار تکرار کرد و موفق شد با طناب هم امتحان رفتیزحمت هاش هدر م

بست،   رفت طناب و به کمرشي شب به عمارت بهزادمهی راحت شده بود بازم نالشی کرد خی منیکرد هشت روزمدام تمر
   کردهری تا مطمئن شد گشیدی کرده بود محکم چند بار کشریقالب و محکم پرت کرد به نرده ها گ
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 اماده بود تصمم خودش و گرفت فردا شب نقشه رو زی همه چنیی زد و اومد پادی تونست بره باالقشنگ باغ و دعی سریلیخ
 ادی نشی براش پیحل کارش استعفا داده بود تا مشکل کنه از قبل از میعمل
 خودت و ری رو هم غی کسچی ندارم هی راهيدی خودت دایخدا: شد نمز خوند و دست هاشو برد باالوگفتداری نماز صبح بيبرا

  خطا کارت رويبنده . تنها راه هست ببخش منو ببخشنیمادرم ندارم چه کنم ا
 جا نگذاشته يزی کوله گذاشت چند بار چک کرد تا چي تولشوی استرس داشت وسایلی تا شب سرحال باشه خدی نماز خواببعد

 در یکی تاري شب بودمانتوش و تومهی ساعت دو ندی به عمارت رسی رفت  وقترونیباشه بالخره ساعت دوازده شداز خونه ب
 و جمع کرده بودنقابشو زد طناب و بست به کمرش قالب  بود موهاشدهیوش مانتوش پری بود زدهی که خرياورد و بلوز شلوار
 نی و محکم تر پرتاب کرد ادی کشیقی شده بود نفس عمی عصبانیلی نکرد خری بار دوم پرتاب کرد بازم گيو انداخت نشد برا

  فت باال  رواری از دعی سریلی و چک کرد محکم باشه خدی کردگندم خوشحال شد طناب و کشریبار گ
 که ینی چمی رفت با سنی و دوربری زانوش نشست به طرف دزدگي رونیی اروم با طناب اومد پاواری دنوری اومد ا نرده هايرو

 که براش ی پارس سگ اومد گندم ،گوشتي به طرف عمارت رفت صدااطیهمراهش بود هر دوتاش و قطع کرد اروم و با احت
  اورده بود بهش داد

  ؟قی رفيچطور-
 عمارت رفت اروم در و باز کرد ي بود به طرف در ورودی کارش عالنجای پارس نکرد تا اگهی گندم و دي نشست جلوسگه

 اول رفت سربختشون و از کار ي ها رو که خودش  مشخص کرده بود طبقه ری و دزدگنی دوربي راحت رفت تو جایلیخ
 هیم و شمرده از پله ها باال رفت  عرق کرده بود ارواسترس  گرمش شده بود  از ترس ویلی خدی کشیقینفس عم. انداختشون

 نصب ي اگهی دری دزدگومدی نادشی فکر کرد ی طبقه دوم دوتا رو از کار انداخت هرچری ها و دزدگنیراست رفت سراغ دورب
 بلند ریزدگ دری آزي صداهوی رفت که ی داشت به طرف اتاق مستی نینی ودوربری دزدگگهی راحت شد که دالشیکرده باشه خ

 به طرف پله ها رفت و چندتا چندتا پله هارو عی کنه دست و پاشو گم گرده بود سرکاری دونست چیشد گندم هول شده بود نم
  دی پاشو گرفت و کشیکی هوی خواست بلند شه که نی رفت خورد زمیاهی از استرس چشاش سنییاومد پا
  اخش در اومدي طرف صدا زد به دستي ازادش لگدي هرچه تقال کرد نتونست با پاگندم

   طرف شده بودي دستاری حاال اون اسدی گندم رو کشي پايشتری با قدرت ب؟یزنی منو مکشمتیم-
 
 !!! ستی ادم پنجاه ساله نهی ي صدا برانیدای داره  اما دقت کرد ديعجب زور:  خودش گفت شیپ

  المپ ها رو روشن کنایعمو جون عمو جون ب:  گندم ومحکم گرفته بود گفت طرف
  اومدری دزدگي پسرم چرا صداشدهیچ:  اومدییصدا

 !!!!!!!!دی عمو المپ ها رو روشن کنمی دزد دارهیچون -
  رو به روش بودي بهزادنهی تونست صورت اونارو ببی تمام المپ ها رو روشن کرد حاال گندم کامال مي بهزادياقا

 !!!!!؟؟؟ی منو گرفته لعنتهی کگهی دنی اپس
 سی پلدی بعد زنگ بزنمشی ببنددیاری جون طناب بعمو
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 فکر يدی ترسهیچ: گرفته بودش گفتی که همونوفتهی خواست بی رمق از دست و پاش رفت مسی اسم پلدنی با شنگندم
 !!   هه؟یوفتی بری گي کردینم

  بستنی طناب دادو  با کمک هم گندم و به صندليبهزاد
 خودش شی شده بود پرهی شده با اخم بهش خی بدبختنی باعث ای کنهی تونست ببی گندم حاال راحت مي اومد رو به روپسره
 ..... گهی مطونهی شیختی منو بهم ري برنامه هاي کجا بود همه گهی خوشگله دنیا: گفت
سه برابر تو  بگه نگاش کن  يزی غلط کرده چطونهی بعدشم شزای چه کارا چه چیاوه تو و چش چرون:  درونش گفت يصدا

 !!!!!  جووندهنی پس بشکنهیهست لهت م
  اومدن نبودي برای درون االن وقت خوبي صداخفه

 !! مینی رو ببی شد خب حاال وقتشه صورت دزد گرامکی به گندم نزدپسره
 ختی نقاب باز شد و دورش ردنی گندم با کشي موهادی نقاب و از صورت گندم کشهوی

 ....!!!!!!!!!!!!!  دزد دختره تعجب کرده بودندنی دی و پسر جوان وقتيبهزاد
 !!!!!!!!! دخترررررررههی اون اون شهاب
  شدی تونست ازش چشم برداره باورش نمی گندم شده بود نمي محو صورت و موهاشهاب
 شهاب حواست کجاست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:  يبهزاد

 !!  دخترهدمی عمو دبله
 ممکنه دزد خانوم هم هست با همون پوزخند  نگاهشو به گندم یهر چ بی غربی عجيای دننیتو ا:  زد  ي پوز خندبعد

  دوخت
  ستمیحرف دهنت و بفهمممممم من دزدددد ن:  کرد  ی اخمگندم
 دی بلند خندي بدر با صدازدهی سي نکنه اومدیکنی مکاری من چي عمارت عموي االن نصف شب تویستی اگه دزد نااااااا

  بگهی دونست چی درمونده شد نمگندم
 اومد تو همو دختر نصاب ادمیاهااااااااا !!! ادی نمادمی کجا دم؟؟؟امای جا دهی کنم تو رو یحس م:  شدو گفترهی بهش خيبهزاد
 دختر ي کارو کردنی کردم اخه چرا ای توووو اصال فکر نمشهی باورم نمی ها هستنی ها و دوربریدزدگ

 !!!!!!!!!!چرااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

 شبه راحت پولدار شن هلو بپر تو گلو اره   پدر و مادرشم هی خواستن یحتما خانوم م:  گندم شد و کیند زد نزد پوزخشهاب
  کاره هستننیحتما ا
  شدی عصبدی حرف و شننی ای وقتگندم
 اررررررری شوووووووو اسم پدرو مادر من نخفه

 ی کاره هستنی احمق  معلومه اي خفه شو دختره تو
 شهاب بسه:  يبهزاد
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 ی پولدار شدن داشتي شبه پولدار  اره عقده هی خواد ی فک کرده جوجه می چنی عمو جان انه
 :  بهش حرف بد نزده بودن گفتنقدری و بغض سرخ شده بود تو عمرش اتی از عصبانگندم

 ناز ي که توی وقتی چیعنی ی پولی بیفهمی چه میبافی مسمونی برا خودت اسمون ري که داریدونی من می از زندگی چتو
 ينعمت  و غرق در پول بزرگ شد

 هی که براش کلي نداری پولچی داره و تو ههی به کلازی ني داری لعنتيای دننی اي که توی مادرت تنها  کسی وقتیفهمی میچ
 پرت کنه تو کوچه  لتوی و وسادی و بگه پول اجاره رو ندادادی صاحب خونه بنکهی از ایدونی مدنی کشی از گرسنگی  چيبخر

 ی و گرنه ميری بگهی مادرت کلي براي ماه فقط وقت دارکی  که دکتر بگه یفهمی می چی مادرتو نداشته باشيپول دارو ها
  رهی می میییییفهمی مرهیم

 پولدار ي نزن من نه عقده ی خودت حرف الکي پس براي لمس نکردي رو تجربه نکردنای کدوم از اچی هچونیفهمی تو نمنه
 ماه وقت دااره تا کی داره دکترا گفتن هی به کلازی نمارستانهی بي کار بکنم  مادرم تونی اومدم ای خوشيشدن داشتم  نه از رو

  کارنی نداشتم جز ایه راگهی روزش گذشته دجدهی هفدهیاالن ه
 ي کرده بود براهی گررهیدشو بگ خوي بزرگ نتونسته بود جلوي کرد بهزادی شده بود  و هق هق مسی گندم از اشک خصورت
  دخترك
 ياری بود اشکمو در بکی خوب بود نزدیلی خلتی تخيشدی مسندهی نودی بود  باینیداستان غمگ:  شهاب
 بود به خدا که اون باالست و نگذاشت با پول حروم مادرم و خوب قتی گفتم  همش حقیمن هر چ:  بلند گفتي با صداگندم

  بودقتیکنم همش حق
 میبخور دخترم اروم باش ما باورت  دار: بهش داد ی ابوانی به طرف گندم رفت دستاشو باز کرد و  ليبهزاد

    به فکر فرو رفت گفتی کمشهاب
 د؟؟؟؟؟؟؟ی تماس گرفتسی جون با پلعمو
  اومد با التماس به شهاب نگاه کردسی اسم پلی وقتگندم

 می کنین حلش م خودمودیری خواستم بگم تماس نگدی نگاهشو  دی وقتشهاب
    ممنونم ازتونختی اشک ری از خوشحالگندم

  نگفتيزی زد و چي بازم بهش پوزخندشهاب
 زندان  راه ي و برسی به پلمی زنگ بزننکهی راه اول ايتو دوتا راه دار:  ساعت گذشت شهاب سکوت و شکست و گفت مین

   مني نامزد سوری و بشی کني من و بازي نقش معشوقه ی تو قبول کنایدوم 
 !!!!!!!!  از حرفهاش تعجب کرد و دهنش باز موندگندم
 !!!!  عمو اگه پدر و مادرت بفهمني شدونهی اخه شهاب مگه دهی چه کارنیا: يبهزاد
   فهمهی نميزی چی کسدی جان اگه شما راز دار باشعمو

 ستی اما بدون کارت درست نمگی نميزی چی  باشه من به کسگذرهی تو سر تو می دونم چیواقعا نم: يبهزاد



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 115 

 کنمی خونه هم براتون رهن مهی يری بگهی مادرت کلي براکنمی منم کمکت می من بشي خانوم اگه نامزد سورنیبب: شهاب
  من شدن و خوب شدن مادرتي نامزد سورای با خودت هست رفتن به زندان و میخب حاال تصم

  نبودي جز خود بهزادی دادم کسکی اومدمن که چند شب کشهوی اخه از کجا نی خودش گفت اشی بود پی عصبانیلی خگندم
 هم ی هم فکر کني اتاق نشون بدم برهی با من تا بهت ییای مای ینی بشنجای همي خوای می فکر کني صبح وقت دارتا

  یاستراحت کن
  اتاق و باز کردهی بلند شد و همراه او از پله ها باال رفت شهاب در گندم

 ؟ی  اوکی بهتره به فکر فرار نباشی فکرات و بکنی تونیم نجایا
 ی صندلهی دی خواب سفسی سروهی گذرا به اتاق انداخت ی اتاق در و بست نگاهي و رفت تونیی سرش و انداخت پاگندم
   کی کوچي کتاب خونه هی  یراحت

 سی سرودی کنه شالش و از کوله اش دراورد و پوشکاری دونست چی دستهاش گرفته بود نمونی تخت نشست سرش و ميرو
   دو رکعت نماز خونددی اتاق بود وضو گرفت مانتوش و پوشي تویبهداشت

   سجده و با خدا حرف زدرفت
 اخه ادی کارا از من برنمنی پسره انی اي بشم معشوقه دی برم زندان قبول کنم بادی کنم قبول نکنم باکاری افتادم چری گایخدا

  و به خواب رفتدی تخت دراز کشي شد روری درمونده شدم اشک از چشماش سرازيزی چي نشونه اهیکم کن خودت کم
 

 ..... بغلمای بزمی عزیکنی مهی گندم بابا  چرا گردخترم
 چقدر پژمرده نی مشکالت کمرم خم شد نگاه کن بهم بنی بار اری من زيبابا جونم کجا بود: بغلش ي و رفت تودیی دوگندم

   خوان منو ببرن زندانی ممی دارازی ما بهت نمارستانهی بيام مامان تو
 اخر هر شهی درست مزی دخترم صبور باش همه چيریتو زندان نم:  و گفتدی بلند و قشنگش کشي به موهای دستپدرش

  هست فقط خدا رو فراموش نکنی خوشیسخت
 ممنونم از ایخدا: از اشک  شد دستاش و برد باال و گفتسیفتاد چشاش خ خوابش اادی زدی نفس نفس مدی از خواب پرگندم

 رمی بگمی تونم تصمی حاال راحت مي که برام فرستادينشونه ا
  خونددر اتاق باز شدی داشت نماز مستادی اذان صبح بلند شد وضو  گرفت و به نماز ايصدا

 رفت گند م نمازش رونی زد و از اتاق بیقی شد لبخند عمرهی بهش خدی قلبش لرزدی اون و درحال نماز خوندن دی وقتشهاب
  نیی از پله ها رفت پارونیکه تموم شد از اتاق اومد ب

 نهی بشادی بهش اشاره کرد بدی گندم رو دی نشسته بود وقتییرای پذي توشهاب
  نیی م کرد و روبه روش نشست سرش و انداخت پاسال

  خانوم؟؟؟ی گرفتمتویتصم:  بهش نگاه کرد شهاب
  کنم فقط قبلش چندتا سوال دارمی سرش اورد من شرط شما رو قبول مگندم

 شنوم؟ی مبپرس
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  ؟دی کنی کار انتخاب نمنی اي دختر از اشناهاتون براهی چرا
 کنه دی هست و نبایچی اخرش هیدونی و مي ابهی غرهی تو نه شنی نمهی ول کن قضگهی زد چو ن اونا دي پوزخندشهاب

  براتشهی چون بعدش دردسر میباش
   شده بودی عصبیلی خگندم
 ت؟ی سوال بعدخب

 !!! عمارت؟ومدی نیشکی دادم هکی شد و من چند شب کشداتی از کجا پتو
 قسمت بوده من دی عموم هه شاشی پرانی صبح زود از المان اومدم بعد از سالها اومدم اروزی من ددی بلند خندي با صداشهاب

 وفتهیاتفاق ها ب نی و انجای اامیب
 ی منو خراب کني و تمام برنامه هاییایاره قسمت بود ب:  گندم
 و پولدار کلی نامزد خوشگل و خوش ههی صاحب ی مفتی خودتم مفتشهی مادرت مشکلش حل می هستی ناراحت چحاال
  بده؟ی گرافوی بهی؟ی اسمت و بهم بگي خوای ههههههههه خب  نميشد

 ندارم یشکی  جز مادرم هیعنی نرم افزار خواهر و برادر ندارم ي سال دوم رشته ي ساله دانشجوکی و ستی بیعی شفگندم
 بود از اون ی کمیدی وقت نفهمچی بهش زده بود و فرار کرده بود هنی نفر با ماشهی  نه سالم بودپدرم و از دست دادم یوقت

  می کردیشب به بعد من و مادرم تنها زندگ
 

 !!!!؟ی نداشتیی داییعمو
 خدا تنها ي شهی همي و پدر بزرگ و مادر بزرگ هم ندارمی گفت من و پدرت تک فرزند بوددمیهر وقت از مادرم پرس: گندم

  خودمي دوست هم نداشتم براهی یبودم حت
  چشماش جمع شدي تواشک
 ه؟ی مامانت چلی و فاماسم
 د؟ی نداری سوالگهی دیعی بابامم مهران شفی رسولمیمر
 بخوره خودمونم دوتا ادی عمو جون بمی صبحانه حاضر کنهی می پرسم پاشو بری رو بعد ازت مهی فعال البته بقستی نی سوالنه

  میلقمه بزن
 دم کردشهاب کره و مربا و ظرف هارو رو یی دنبالش رفتکمکش داد تخم مرغ درست کرد قهوه وچای حرفچی بدون هگندم

  زی مي رودیاماده کرد چ
 !!!  بچه پولدارهام کار کردن بلدن بهش نگاه کرد مگهگندم

 خودم مستقل بودم و ستمی سوسول  ني دختر کوچولو من از اون بچه پولدارهانی بسادی واکشی زد اومد نزدي پوزخندشهاب
 ... من نبودهي دست و پاي توی مستخدمچی خودم و داشتم هیزندگ

 
   گفتن نداشتي برای حرفگندم
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 چه نی دخترم ببيدی زد و رو به گندم کرد زحمت کشي لبخنددی صبحانه رو دزی می وقتي عموش رو صدا زد بهزادشهاب
   خونه باشه  اون خونه بهشتهي خانوم که توهی زی داره میرنگ

 دنی زحمتشو کشي بهزادي نکردم اقاي زد سالم من کاري لبخندگندم
 خسته شدم می صبحانه دور هم بخورهیا  که بعد مدت هدینی بشدییایشهاب جان دست تو هم دردنکنه عمو جان ب: يبهزاد

   غذا خوردمییبس تنها
 

  بود امدهی به خانه او ني دزدي گندم براشبی رفتار کرد که انگار دي شرمنده شده بود او  طوري بهزادي اقاي از رفتارهاگندم
   باهاش بر خورد کرده بودکانشی از نزدیکیدرست مثل 

  خورد و تشکر کردي چند لقمه اگندم
 !!! یکنی دخترم ضعف مي نخورديزیتو که چ:  گفتي بهش نگاه کردند بهزادي بهزادي و اقاشهاب

  خورمی قدر منی هم خوردم کال همادیممنون ز: گندم 
 زمی جانت دختر عزنوش
 .  زدي از لحن او خوشش امد لبخندگندم

 ای تو زحمت نکش بیی ظرفشونی ماشمیزار ی ممییایبزار بعد م: گفتي از صبحانه خواست ظرف هارو بشوره که بهزادبعد
 مارستانی بمی و باهم برمی تا ما حاضر شنیبش

 يری از خونه می وقتگهی مشهی بهتره مامانم همينجوری  تا شسته بشه انی ماشي تونمی پس ظرف هارو بچدیاجازه بد:  گندم
 یشی خجالت زده نمينجوری ای برگشتی بعدش با مهموندی خونه مرتب باشه شادی بارونیب

  شدی اشکچشاش
 حرف ها رو بهت زده درست گفته  ، باشه پس تا ما نی هست که اي ادهی زن فهمیلی زد مادرت خینی لبخند غمگيبهزاد

 ي وقت دارمیشیحاضر م
  نشست و منتظر شد  اول شهاب امد گندم بهش نگاه کردییرای پذي تورونی اشپزخونه رو مرتب کرد و اومد بگندم

 پوست ی وزشکلی ه185 داره قدش حدودي چه قد بلندارهی خواد چش دخترارو دربی زده میپیاوه چه ت: خودش گفت شیپ
 انگار جنگل رو به یکنی تو چشماش نگاه مرهی درشت و سبز تي چشاکی مدل ساده اما شادی خوشم میلی موهاش خدیسف

   نردبوم باشمنیداشتم قد بلند باشم مث ا  دوستشهی پوووووف قدم کوتاهه همرسمی اش منهیروته من تا س
  بزنمگهی چرخ دهی ي خوای ميپسند کرد: شهاب
 ي سه ساعته زل زدگهیحقته خوب راست م:  درونش گفتي کرد او متوجه شده باشه صدای از خجالت سرخ شد فکر نمگندم

 ی نشعی ضاينجوری اری اون چشات و بگي جلوشی خوری با چشات ميبهش دار
 !!!!!!!  کنمی لهت مامی درون ميخفه صدا: گندم

 ینی ماشنی سوار چندی دی گندم تو خوابشم نمی بلند مشکی شاسنی ماشهی شدند نی هر سه سوار ماشي بهزادي امدن اقابا
 شد نور افتاب رهی کرد بهش خمی صورتش تنظي و رونی ماشنهی شده بود شهاب ارهی خرونی به بنی ماشي شهیبشه از ش
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 شده رهی بخاطر غم  درونش تشی ابي چشازدی گندم برق مي خورد درست مث خوشه های گندم میی طاليموها به یوقت
 دونست ی همشون شهاب و جذب کرده بود خودشم نمشی و استخوندهی و صورت کشی قلمینی و بکی کوچی صورتيبود لبا

 !!!!!!!!!!!  چرا
 نتونسته بود او ن و به طرف خودش بکشه نگاهشو از گندم ي دخترچی کرده بود هی که زندگی و هشت سالستی بنی اتو

  گرفت
 دلش ي بهزادختی مادرش دوباره اشک ردنی رفتند با دمی کرد با هم به اتاق مرشونیی گندم راهنمامارستانی بدنی رسیوقت
   او سوختيبرا

 دکتر شی بزنه پيبه هرکار هست تونست به گندم حق بده که دست مارستانی تخت بي روهوشی بمی مردی دی وقتشهاب
 قرار شد در مارستانی به حساب بختی رهی کلي برايادی زود مبلغ زیلی خدی پرسمی مریرفت و سوال کرد در مورد گروه خون

  فرصتاون و عمل کنننیاول
تو هم : شونه اش و گفتي دستشو گذاشت روي بهزادي کرد آقای و همش خدارو شکر مختی ری اشک می از خوشحالگندم

 ی بزني کارنی بخاطر مادرت دست به همچي که حاضر شدی شجاعیلی کنم تو خی من بهت افتخار میمث دختر خودم
  کردمی کارو منی کنه هممکم نبود کی تو بودم و کسي اگه منم جادیدرسته کارت خوب نبود اما شا

 که تا اخر عمرم شرمنده دی با من رفتار کرديمنونم شما طور ازتون ممیلی شد ،من خرهی بهش خی اشکي هاي با چشماگندم
 هستم
 عمو جون گهی دي دنبال کارهامی بهتره خودمون برکننی کارها رو دادم شب مادرتو عمل مبی شد ترتکی بهشون نزدشهاب
 می برسونمتون خونه ما چندجا کار داردیایشما ب
 رمی بعد منجای بمونم ای من کمدی خواد شما برینه پسرم نم: يبهزاد
 .... گندممی برمتونینی بی پس فعال مباشه
  نهی بشه در عقب باز کرد بشنی خواست سوار ماشیدنبالش راه افتاد  وقت!!!!!!!!!!چه زود پسر خاله شدواال :  تو دلش گفتگندم

 !! ستمی ها رو بلد نابونی خادی بعدشم من زستمی جلو رانندت که نایب:که شهاب گفت 
 !!د؟ی بردی خوای اومد جلو راه افتادن بهش نگاه کرد کجا مدی حرص کشي از رویقیم نفس عگندم
 ي کم کم برادی عمارت باییای و میکنی جمع ملتوی خونتون وسامیری بعد ميری گی می ترم مرخصکی دانشگاهت میری ماول

 مینقشه اماده بش
 ؟؟؟؟؟؟!!!! اخه ی چي برای ترم مرخصکی: گندم
 پول رمی نشده مری هنوز دی من اگه ناراحتشی هم پی هم مراقب مادرت باشدی و باي سرکالس هات بریکنی وقت نمچون

 هاااااااا ؟؟؟؟!! سی اداره پلبرمی تو رو هم مرمی گی و پس ممارستانیب
  نگفتيزی شد و چنی چهره اش غمکگندم

 .ادرس دانشگاهت رو بده: شهاب
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 کردن دخترا با حسرت ی دانشگاه شدن همه بهشون نگاه مي با هم وارد محوطه دنی رسی و ادرسو بهش نشون داد وقتگندم
  کردندی کردن و به گندم حسادت میبه شهاب نگاه م

 هم ي از پسرایکی کردند ی به شهاب متی گندم داشتن با عصباني برایی هاشون نقشه های دانشگاه هم که بعضيپسرا
 یعیخانوم شف: و گفت کی گندم که بهش عالقه داشتاومد نزديرشته 
 ی رحمتي سالم بله اقاستادنی و شهاب هر دو اگندم
  شده ؟؟؟يزی چمی نگران بوددی چند وقته سرکالس ها نبوددیسالم خوب: یرحمت
 مونی نامزدری درگی کمدفقطی نگران شددی نشده لطف کرديزینه چ: خواست جواب بده که شهاب دستشو گرفت و گفتگندم

 !!!!!!!!! با اجازتونمیبود
  افتاده دور شدنشون و نگاه کردیی شهاب شوکه شده بودبا شانه هاي که از حرف هایرحمت
 !!!!!؟؟ی بود گفتی مزخرفات چنی شده بود  دستو ول کن ای از دست شهاب عصبانگندم

 دختر خوب هی پس مث ستی هم توش نی حرفیشی نامزد من مي تو بزودستی محکم تر دستشو گرفت  مزخرف نشهاب
 !!!!!!رفتار کنننن

 
 ی نامحرمچی بود تا حاال هی اون دستشو گرفته بود عصباننکهی شدن گندم هنوز انی گرفت سوار ماشی مرخصنکهی از ابعد

 دستشو نگرفته بود
 ؟؟؟؟؟!!!!ی بهش گفتم نامزدمی ناراحتي بودی رحمتي نکنه عاشق  اقاهیشهاب بهش نگاه کرد چ 
 

 يری نداره دوست ندارم دستمو بگتی برام اهمي اگهی کس دچی نه اون نه هستی طور ننید  نه ا شی عصبانشتری بگندم
  ستمی راحت ني نامحرم بهم دست بزنه من از اون دختراهی تونم اجازه بدم ی من نمی که نامحرمیحداقل تا زمان

 تو ی وقتشهی که نمينطوری شده خوب ایگفتم حاال چ!!!!!!!!!!!!!  یی نارااااحتنی ايبرااااا: گفتدوی بلند خندي با صداشهاب
   ببوسمتدمی بغلت کنم شای حترمی دستتو بگدی من بای کني من و بازينقش معشوقه 

 زدی کردن گندم متی اذي حرف ها رو برانی امخصوصا
 زد ي سرخ شده لبخندينجوری ا اون با حرف زدن  در موردشونيدی دی او ازخجالت سرخ شد شهاب وقتي با حرف هاگندم

  و
 دور و برم بود همشون از ی خجالت بکشه هرچينجوری مسائل انی اي بودم برادهی نديتا حاال دختر:  خودش گفت شیپ

 !!!!! خانوم کوچولو چون فقط دستشو گرفتم دعوا و سرو صدا راه انداختهنیخداشون بود بهشون دست بزنم حاال ا
  نداشته باشه؟؟ی بگو من راحت بتونم بهت دست بزنم و مشکلی راههیخب حاال :  شهاب
 ی خونده بشه تا مشکلنمونی بتی محرمي غهی صهی دی کنه مجبور شد بگه  باکاری دونست چی با اخم بهش نگاه کرد نمگندم
  نباشه

 !!ي نداریی  دعواگهیخونده بشه حله تو د:  شهاب
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 .ستی نی مشکلگهینه د: گندم
 می خونی هم متی محرمغهی صمیری ممی تو رو اوردلی وسامی  رفتنکهی بعد از اباشه

   به خونه گندم اصال حرف نزد و فقط ادرسو به شهاب گفت باهم وارد خونه شدندنی رستا
  نشست و منتظر شدنی زمي بود رودهی ندیکی کوچنی به اي خونه تعجب کرده بود تا حاال خونه دنی از دشهاب
 اسشوی ساك عطر ي چادر نماز و مقنعه و سجاده شو کرد توکی کوچی به اتاق رفت لباس هاش و کرد تو ساك دستگندم

 گذاشت کنار سجاده
  بو بهش ارامش دادنی ادی به مشامش رسی خاصي بودی در اتاق و باز کرد اون مشغول جمع کردن دشهاب
 میری گی ممیری مياری لباس بادی خواد زیتموم نشد ؟نم: شهاب
   بهش برخوردگندم

 خرمی میگی نمنقدری اینی ببی که خودم دارم بهتر از بازاره همشون و مامانم دوخته وقتیی اما لباس هامی بودریدرسته فق -
 خرمیم

 !!!!  زودتررررر ظهر هم گذشت ساعت دو شددی حرص کشي از روی نفسشهاب
   حالي ساك به دست اومد توگندم

 ی اپارتمان خوب براش اماده  مهی به مراقبت داره ازی نادی مادرت بی وقتمی کنی می خونه رو خالنی امییایبه وقتش  م: شهاب
 یییی بابا مردممم از گرسنگمممی برای برمی گی پرستار هم براش مهیکنم 
 يجورنی چرا ادی شد شهاب خندنی سوار ماشی به سختنی ماشي به خونشون نگاه کرد در و قفل کرد ساکشو گذاشت توگندم

 !! ؟؟یشیسوار م
  اهنی شد ماشنمیخب بلنده ا: گندم

 بزار دهی منو ندي اخماکنهیاز دست تو من چقدر بخندم دختر تخس چه اخمم م:  خودش گفت شی تکون داد و پي سرشهاب
  ي کالس اخم کردن نذارنقدری اگهی اخم کنم تا دباریبرات 
 !!!!! ی کني کاری دختر بهت اخم کرده نتونستهی زورت داده هیچ:  درونش گفتيصدا

 ...ستی نیشکی بد اخم تر از من هیدونی من و رو لج ننداز میگی چرت مي من زورم بده داریچ-
 رهی گی ملی خوووب حاال چه خودشم تحولللللیخ:  درونيصدا
  بابا حوصله تو ندارمممممبرو
 

 رمی می می دارم از گرسنگمی نهار بخورمی شو برادهی  پسادی واکی رستوران شهی يجلو
 دی بخوردی ندارم خودتون برلیمن م: گندم

 ییای ندارم زود مدنی ناز کشي بهت نگفتم پرو نشو حوصله یچی دختر جون هنیبب:  بلند گفتي شد با صدای عصبانشهاب
  و حی سه ساعت توضيار هر کي دوست ندارم برايدی هم بدرك فهمي  نخوردي خوری غذات و و مثل بچه آدم منییپا

  نیی کنم حاال هم برو پاریتفص



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 121 

  شدادهی سرش داد نزده بود بغض کرد اروم پی تا حاال کسدنی دستاش شروع کرد به لرزدی بلند شهاب ترسي از صداگندم
 هردوشون غذا سفارش داد گندم بلند شد ي نشستن  برازی مهی با اخم اومد کنارش  و با هم وارد  رستوران شدن سر شهاب

 شهاب با اخم بهش نگاه کرد
 کجااااااا؟؟؟؟

 !!!! دستامو بشورمرمیم
 ای بمیریبا هم م: شهاب

  گارسون غذاشون و اوردزی رفتن هر دو دست هاشون  شستن و برگشتن سرمی بهداشتي هاسی هم به طرف سروبا
 خوره حس ی داره با اشتها مدی دی کردبه اون نگاه کرد وقتی ميغذاش باز با اشتها شروع کر به خوردن گندم فقط با شهاب

   به غذا نداشتلی قاشق خورد اما بزور قورتش داد مهیکرد گرسنه اش شده 
 ي غذا رو دوست ندارنیای خوریچرا نم: شهاب
 !!  خورمی دارم مممنون

   خورد بزور چند قاشقدنیی قاشق غذا کرد دهنش  و اروم شروع کرد به جوهی
   شدم چقدر گرسنه  بودمری سشی کرد  اخی کل بشقابشو خالشهاب

 خودش گفت تا حاال چند بار بعد از خوردن غذا گفتم شی و پدی شکرت قلبش لرزای لب گفت خداری زدی گندم نگاه کرد دبه
   شکرتای سرراه من تا شرمنده بشم خدای دخترو گذاشتنی اای  خدامی شکرت واقعا چندبار ما ادم ها چقدر فراموش کارایخدا

   شدننی و سوار ماشرونی از رستوران اومدن بباهم
  ؟؟می کجا کجا بردی باتی محرمغهی صيبرا: شهاب
   خونن بعد ادرس و بهش گفت و حرکت کردنی امامزاده صالح اونجا حاج اقا هست ممی بردی کشی اهگندم

 پخش شد تو هوا بازم شهاب اسشی عطر ي چادرش و باز کرد بوی و در اورد سرش کرد وقتدشی چادر نماز سفدنی رسیوقت
 . شددمحوشی ددی گندم رو با چادر سفی وقتدی بو دلش لرزنیبا ا
 
  

 سالم داد شهاب از فرصت استفاده کرد و ستادی کرد و رو به امامزاده امی شانه به شانه هم وارد امامزاده شدن گندم تعظبود
 .بشی گذاشت تو جشیاون حواسش نبود ازش عکس گرفت و گوش یوقت

 و چشماش به اشک نشست و دی و بوسحی کرد ضرارتیشانه به شانه هم وارد صحن شدن گندم از شهاب جدا شد و رفت ز 
 . خودت کمکم کنکنمی مادرم مي کارو برانی اایخدا:گفت
 :کردی اش بلند شدو هق هق مهی گريصدا

 .امی برونی سربلند بشی آزمانی خودت کمک کن حالش خوب بشه بهم قدرت بده از اخوامی مادرم و از خودت مای خداـ
 به گنبد نگاه کرد ی داشت حالش دگرگون شده بود وقتیبی بود حس عجومدهی فضا و مکان ها ننی تو ای که از بچگشهاب

 .دی از ته دل کشی آهدیدلش لرز
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  حاج آقا رفتنشی شهاب و باهم پشی برگشت پگندم
 ي غهی صهی راحت باشن شونی انکهی اي و برامی نامزد کنمیخواهی خانوم منیشهاب سالم کرد حاج آقا راستش من و ا 

 .می بخونمی خواهی متیمحرم
 ؟ی چه مدتي بهتون براگمی مکی پسرم تبری انشااهللا به سالمتـ
 : گفتکشهی طول می دونست نقشه اش تا کیشهاب به گندم نگاه کرد خودشم نم 
 .دی سال بخونکی ي حاج آقا فعال براـ

  نگفتيزی چگهی بزنه که حاج آقا گفت مبارکه واون دی با تعجب بهش نگاه کرد خواست حرفگندم
  شدری اشک از چشماش سرازدی خونده شد گندم بله رو گفت دلش لرزغهیص

 . خانوم توندی االن بدنی و همدی کننیی تعهی مهري برايزی چهی دیبا: آقاگفتحاج
 کار گُر گرفت و سرخ شد شهاب نی بود باز کرد و دست گندم و گرفت گندم باایی طالری گردنش زنجيشهاب دست کرد تو 

 . زد و گردنبند و گذاشت کف دستشيبه صورتش نگاه کرد لبخند
  رونی نامه رو از حاج آقا گرفتن و باهم اومدن بغهی صبرگه
  شهاب االن شوهر منه؟یعنی داشت  یبی حس غرگندم
 . توهم نزنيادی همش نقشه اس زیدونی نشو شوهرم خوبه مریاوهو جوگ: درونيصدا

 . اخمو االن شوهر منه واالنی باشه بازم ای هرچيدی متی پارازییای می خفه لطفا هي تو باز اومدـ
 خوردی صورتش غلط مي آروم اشک هاش روشی کسی وبیی تنهانی بغض کرد از اهوی شدن گندم نی سوار ماشباهم

 !!؟یکنی مهی بهش نگاه کرد چراگرشهاب
 دنده ي دست خودش روری شهاب دست گندم و گرفت گذاشت زدنی باری مانع شد جواب بده اشک هاش تند تند مبغض

 فشار داد
  بگهيزی تونست چی نمی معذب شده بود ولاو

 چششات ری حاال آبغوره نگمی نقشه مون رو اجرا کنم تا از شر هم راحت بش زوددمی نکن قول مهی دستش و فشار داد گرشهاب
 . شهی ناراحت مي کردهی گرنهی بی خونه،عمو ممی برمی خواهیقرمز شده م

 گندم بازکن ي پاي گرفت،گذاشت رووهی و چندتا آبمسادی مغازه واهی تکان داد اشک هاش و پاك کرد شهاب در ي سرگندم
 .دهیبخور رنگت پر

 .  خودتم باز کني برایمرس..... زد ي باز کرد و گرفت طرف شهاب اون بهش نگاه کرد،لبخندوهی آبمهیگندم  
 اومد ي بهزادي نا نداشتن آقادنی به خونه رسی خسته شده بودن وقتیلی خودشم باز کرد و خورد،هردوشون خي براگندم

 استقبالشون هر دو شون بهش سالم کردن
 د؟ی نهار خورددیسته نباشسالم بچه ها خ:يبهزاد

 . دست گندم و گرفت و باهم از پله ها باال رفتنمی استراحت کنمی برمی خسته ایلی خمی آره عموجان خوردـ
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 سادنی اتاق وايجلو
 ی اتاق بغلنی تو همیتونی مومدنی که پدر و مادرم نی تا وقتیستی راحت ندونمی اما چون می اتاق من بخوابییای بدیبا:شهاب 

 بهت بگم تا دی حرف هست بای کلمی کار داریلی خمارستانی بمی بردی صدام بزن استراحت کن بای داشتي کاریباشخودم 
  برو اتاقتدار حاال ساکتو بري ندی پدر و مادرم سوتيجلو

 پنجره رو به باغ هی بزرگ تر بود ی اتاق از اتاق قبلنی  تخت اي اتاق ساکشو گذاشت روي رفت توی حرفچی بدون هگندم
  کی کوچونی اهیداشت و 

 . هم بود که مال اتاق شهاب بود تراسشون مشترك بودگهی در دهی در و باز کرد،رفت تو تراس گندم
  بغل تختزی مي کمد چادر و سجاده شوگذاشت روي تودی اتاق لباس هاشو چي تواومد

 .  کمرش بودنیی موهاش و باز کرد و شونه زد موهاش تا پادی پوشی دست بلوز شلوار راحتهی تخت ری گذاشت زشوی خالساك
 دست و صورتشو شدی مکی شد هوا داشت تارداری بی وقتدی خوابی زود خوابش برد دو ساعتیلی و خدی تخت دراز کشيرو

 ياد بهزي آقانیی ،موهاش وجمع کرد و شالش و سرش کرد،از پله ها اومد پادی پوشی آبکی تونهیشست موهاش و شونه زد 
  خوند گندم بهش سالم کردیداشت کتاب م

 ؟يدیسالم دخترم خوب خواب:   مسعودـ
 د؟ی دوست داری شام درست کنم چي برايزی چخواستمی بله ممنون راستش مـ
 .ارنی برونی ازبزنمی زنگ مشهینه دخترم زحمتت م:   مسعودـ
 مارستان؟ی بمیری چرا درست نکنم هنوز که نمکارمی من هستم و بی وقتـ

 . هستخچالی ي تویی بخوایباشه دخترم هرچ: مسعود
 خچالی وقت نشد چی هست هیی بخواینگاه کن هرچ: لبخند زد و گفتدی رو دزری فری آشپزخونه وقتي رفت توگندم

 درست کنم انگشتاشونم یی غذاهی بذار رنی غذا بگرونی از از بخوانی هست حاال مزی همه چنی باشه اينجوریخونمون ا
 .خورنب
 . کنمی درست می مشتي قورمه سبزهی درآوردم دوتا پاکت گوشت ي پاکت سبزهی

 :گندم
 داشتم زی مي رودمی ساالد و چلی مشغول بودم برنجم دم کردم وسای ساعتکی کردم و گوشت و تفت دادم سی و خبرنج

 اومدن جلو ی بازم مکردمی موهام و فوت می هرچکردی متمی صورتم،اذي شالم رفت عقب موهام توکردمیساالد درست م
  فت آشپزخونه و گي شهاب اومد توهوی بودم باهاشون ریچشام،درگ

 
 .ادی می خوبيچه بوها:شهاب
 کرد و موهام و از کی تو چشماش خنده بود،دستشو به صورتم نزدسادی واکمی شهاب اومد نزددمی کالفم کرده بود دموهام

 .ی کرد و گفت خسته نباش صورتم کنار زد شالمم مرتبيتو
  چرامن گُر گرفتم پوفي رفت  وااارونی از آشپزخونه  ببعدهم
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 :شهاب
 

 و  چقدر بانمک شده بود تا دست زدم به موهاش لپ دی کشیقی باغ نفس عمي اومد رفت تورونی از آشپزخونه  بی وقتشهاب
 . دختر برام جالبهنی ازیهاش سرخ شد هههههه همه چ

 : شخصسوم
   نشستندزی و شهاب رو صدا زد هر دو سر مي بهزادي و آقادی و چزی مگندم

 . تنگ شده بودیرانی اي غذاهاي دلم براییبه به چه بو:   شهاب
 . کردهتی تربي دخترنی دخترم دستپختت حرف نداره احسنت به مادرت که چنهی قاشق خورد و  اوووم عالهی ي بهزاديآقا

 . خوشمزه،چشاش به اشک نشستدیگی نمنی به ادی زد نوش جانتون اگه دستپخت مامان و بخوري لبخندگندم
 مینی برامون درست کنن ببي قورمه سبزهی میکنی و ما ازشون خواهش مشنی زود تر خوب مشااهللای متوجه شد اي بهزاديآقا

 .شونی اایاز تو خوشمزه تره 
 شااهللایا: و گفتنیی سرش و انداخت پاگندم

 . دی حاضر بشدی شما برکنمی و جمع مزیمن م: از شام شهاب گفتبعد
 . چادر نمازشو سرش کرد و نماز خونددی از پله ها رفت باال،وضو گرفت لباسشو پوشی حرفچی هی بگندم

 ي بازم بودی قلبش لرزدی و درحال نماز خوندن ددی اون و با چادر سفی اتاق وقتي شهاب در زد اومد توخوندی نماز مداشت
 . شدرهی گندم بهش آرامش داده بود لب تخت نشست و بهش خاسیعطر 

   نماز گندم تمام شد سرش و چرخوندیوقت
 ؟ی داشتيبامن کار-
  نه؟ای می بري حاضر شدنمی ببخواستمی آره مـ

  حاضرممی و برداشت برفشیز،کی مي پاشد سجاده اش رو جمع کرد،چادرش و از سرش در آورد تا زد گذاشت روگندم
 نیی و باهم اومدن پادی کشیقی انداخت نفس عمی بهش نگاههابش
 بودن تا ببرنش اتاق عمل می پرستارها درحال آماده کردن مردنی رسمارستانی به بی ساکت بودن وقتنی ماشيهرسه تو 

 . تو ندارمری و غی کسیدونی باش بخاطر من ميمامان قشنگم قو: لب گفتری آروم زشهی شيگندم دستشو گذاشت رو
 هم بهش نگاه کرد و ي بهزادي شد آقارهی خمی مری و با تختش به اتاق عمل بردن شهاب به چهره معصوم و نورانمیمر

 . زدیلبخند تلخ
 . بودنیی بود سرش پاستادهی پشت در اتاق عمل نشست شهاب روبه روش ای صندلي روگندم

 . نکنهی باشه گر به خدادتی به شونه گندم گذاشت ا می دستي بهزاديآقا 
 ي دونه هاي بود در آورد و شروع کرد ذکر گفتن صدادهی سبز قشنگش و که مادرش از امامزاده صالح براش خرحی تسبگندم
 رهی شد خي جورهی دی گندم دفی ظري و تو دستاحی تسبی باال و به گندم نگاه کنه وقتارهی باعث شد شهاب سرش و بحیتسب
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 ارهی صورتش نگاه کرد غرق در اشک بود نتونست طاقت بح،بهیتسب  و قشنگکی کوچيشده بود به دست گندم و دونه ها
  رفت کنار گندم نشست

 دی مادرت خوب شه بای مونه وقتی ازت نميزی چیکنی متی خودت رو اذينجوری تو اشهیآروم باش حالش خوب م:شهاب
 .نیهمش نگران تو باشه پس آروم باش آفر

 
 عی گندم سررونی تکون داد  اشک هاشو پاك کرد چند ساعت پشت در منتظر بودن تا دکتر اومد بي بهش نگاه کرد سرگندم

   جلودیپر
  دکتر حال مادرم خوبه ؟؟؟؟ي اقاشدیچ:گندم
 رو بازم وندی جواغب بده و قبول کنه پوندی بدن مادرتون به پدوارمی بود امی زد اره دخترم خوبه عمل خوبي لبخنددکتر

  توکلتون به خداباشه
  شکرتتتت هزاررررر مرتبه شکرتاااای دستاشو رو به اسمون کرد خدادی کشي نفس اسوده اگندم

 کنار گندم رفت  بازم دی اسم خدا رو به زبون اوردقلبش لرزی شکرت وقتایخدا:  لب گفتری گندم شاد شد زي از شادشهاب
 !!!!هی چي براهی گری خوشحال باشدی باگهی حاال دهیگر

  از ته دل بهش زد اشک شوقهي لبخندگندم
 و منتظر می بخوريزی چي قهوه اهی می برنییای بانی بهوش بمی منتظر باشدیخب حاال با:  شد ی چشاش اشکي بهزادياقا
 میباش

   گرم سفارش دادنیدنی رفتند هوا سرد بود همشون نوشمارستانی شاپ بی به کافباهم
 ي رو از کجا اوردهی کلنکهی ای بهش بگي خوای می چادی به گندم و شهاب نگاه کرد خب حاال مادرت بهوش بي بهزادياقا

 ه؟؟یو شهاب ک
   بگه به شهاب نگاه کرددی بای دونست چی خودش هم نمگندم

 شما ي خونه ي هست باهاش اشنا شدم و توی هستم که گندم دوسم داره و چند وقتیخوب من کس: لبخند زدو گفت شهاب
 که می به مامان بگمی خواستی گندم شدم تا اونم عاشقم شده مچی پا پنقدری و خوشم اومد ازش و ادمیعمو جون گندم رو د

  و عمل خب چطور بود؟هیه ماجراها کلی و بقمارستانی بارنشونی و مشهی حالشون بد مشونیا
   واالشششششی  اخم کرده بود تو دلش گفت من عاشق تو بشم چی کمگندم

  دی بلند خندي با صداي بهزادياقا
  ي رو هم کردی فکر همه چنیخوبه افر-

 امیبه مامانت  بگو من هم م- گفتم بعد ی تو هم هر چدی باشيزی خواد نگران چی اصال نمدی فکر کردیبله پس چ: شهاب
 شتری بیی و اشناادتی عي براششیپ

   تکون دادي سرگندم
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 پدر و مادرتون می ،چند سالتونه ؟ادی کاره هستی چنکهی دونم ؛ای از شما نمیچیط من هفق.  گمی ها رو منیباشه هم -
 ؟؟؟!!! دونم ی نمیچی ؟ههی چالتتونینحص" دی خواهر برادره؟چندتایچ

  عالمت سوال شده هههههههی شبافتی قگمی باشه همشو مدی خندشهاب
 دی هم خندي بهزادياقا

 نیی از خجالت سرخ شد سرش و انداخت پاگندم
  نکن شهاببببتی اذدخترم
 و ستی بي شهاب بهزادي کنم بنده اقای عموجان خب حاال خودمو و معرفمیچشممممم تسل- دستهاشو اورد باال شهاب

 تک پسر  شرکت دارم خارج از کشور وهی ارشد ی در مقطع کارشناسوتری سخت افزار کامپي رشته لیهشت ساله فارغ التحص
 داره و استاد دانشگاه اسمش و ی فارساتی ادبي مامانم دکتراشه و دو سالستی بواستی خواهر دارم اسمش شهیخانواده ام  

 بگم؟  اووومم ااااهاااا ی چگهی دي بهزادنی داره معي شرکت ساختمان سازهی شهرزاد مقدم پدر مهندس ساختمان و لشیفام
 خودمون ای کن یمعرف  روی خودت کسای ازدواج کنم بهم گفتن دی داده بودن که من باری مامان و بابام گرانیچرا اومدم ا

 ی داد چند وقتشنهادی از دوستام بهم پیی نداشتم ی راهگهی شدمدی ناراحت و عصبانیلی منم ازشون خمی کنیبرات انتخاب  م
  اتفاق ها افتادنی و انجایبرم سفر منم اومدم ا

 یشگاهی علوم ازماپلمی بابامم فوق دیاضی رپلمی داره مامان من فوق دی باکالسيه خانواده  خودش گفت اوه چشی پگندم
  داشت
 ؟ي و چطور باهاش اشنا شدهی گندم کیگیشهاب به پزر و مادرت م: يبهزاد

  لبخند زدشهاب
 ازش خوشم اومده دمشی و منم ددی از پدرش براش بگی شما تا کمشی دختر دوست شماست که بعد از سالها اومده پگمیم -

 شتری بییو اشنا
 فکر زهای چنی اي به همه ی روز تونستکی نی خوب تو ای بگي داريزی چهی تو باز گمی من میاز دست تو هرچ: يبهزاد

  نهای مامان گندم بهوش اومده مینی ببمی بردی اشدی پاشیکن
 اتاق چندتا دستگاه بهش وصل يود بردنش تو بهوش اومده بمی رفتند  همون موقعه مرمارستانی هم به طرف  سالن ببا

  اتاق رفت اروم مادرش و صدا زديکردن گندم تو
   جونم مامان قشنگم چشمات و باز کنمامان

   زدي لبخنددی اروم چشماش و باز کرد گندم و که ددی دخترشو شني صدای وقتمیمر
 دورت بگردم ی قشنگت بشم  مامانم الهي  قربون چشادی و بوسمی شد لبخند زد صورت مرری اشک از چشماش سرازگندم

 يخداروشکر چشاتو باز کرد
  مادر من خوبمزی نکن عزهیگر:  گفتیفی ضعي با صدامیمر

   هستمشتی بخواب مامان من پدی و بوسمی مامانم چشم دست مرچشم
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  رونیومد ب تو بدنش بود گندم از اتاق  ای هوشی  بي اروم چشاشو بست هنوز اثرات دارو هامیمر
  مونمی ممارستانی خونه من بدیشا لطفا بر: گندم

 مییای خونه فردا با هم مای تو هم بهیچه کار:شهاب
 فردا شهی کنارش خوشحال منهی بمونه اگه مادرش چشاش و باز کنه و اون و ببدی باگهینه شهاب جان گندم درست م: يبهزاد

  خونه و استراحت کنهادی دنبالش تا بمییایم
  شهازی ندی شاری پول به طرف گندم گرفت بگي بگه مقداريزی نتونست چگهی دشهاب
  مقدار دارمهینه ممنون خودم : گندم

  بدم به توحی ده بار توضدی من بايزی هرچي باشه براشتی پنمی اگمی مي داردونمیم
 ی کرد مرسی پوفگندم

  ي بخرم برات بخوري خوای ميزیچ: شهاب
  خرمی ممارستانی داشتم از فروشگاه بازی نيزی چی مرسنه

  ي پس تا فردا باباشه
 خدانگهدارتون: گندم
 یلی خمی داره خودموني چه جذبه اییخدا:  گفتدی شهاب و دکلی از پشت هی به دور شدن شهاب نگاه کرد وقتگندم

  خدادی شدم ببخشای حیخوشگله اوف چقدر من ب
 گندم چادر ونی گري کرد به گندم به خونشون به مادرش به امامزاده به چشمای و ساکت بود به امروز فکر مری کل مسشهاب

   امامزادهيسر کردنش تو
  عمو جون ؟؟یکنی فکر می به برادر زاده اش نگاه کرد به چمسعود
 ،عمو جون کارهاش دهی رو به من نشون ميدی جديای اومد توعمارت شما داره دنهوی دختر که نیبه امروز به ا:شهاب

 وقته دنبالشم رفتارش برام گنگ و مبهمه یلی که خيزی چهی حس ناب هی دختر برام تازه و قشنگه  نی ازیارش همه رفت
 ي کردينجوری چرا اگمی کرده بود من فقط دستشو گرفتم بهش مم راه انداخت  برام اخییامروز دستشو گرفتم چنان دعوا

   نداشتهیتی اصال اهمزای چنی بزرگ شدم و اای اون سر دنی که از بچگی ، منی تو نامحرميری دست منو بگي حق ندارگهیم
 می محرم بشدی کنه بهم گفت باينجوری گرفتن دست اي برای کسشهی مدای کم پگهی جاهم دنی همی حتهی چنای ادونمی مچه

 ستمیمن راحت ن
 در برابرش تی حس مسئولهی ستی ها عشق ندی دارم بهش اشتباه نکنی حس خاصهی از اون لحظه می و محرم شدبردمش

 هی شده ی حس کردم صورتش نوراندمشی تو اون حالت دی وقتدی خوند دلم لرزی داشت نماز مدمشی امشب دیوقت
  ارامش خاصهی تو صورتش بود یبی عجتیمعصوم
ا خدا حرف  بي خاص و پاك اون طورتی معنوهی می ما سالهاست فراموشش کردي داره که همه ییزهای دختر چنیا:  مسعود

 اون می خدا گندم و برامون فرستاده و فرصت دوباره داده تا بتوندی شامی کارو کننی امی وقت نتونستچی که منو تو هزنهیم



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 128 

 نجای اما من که ازهای چنی به دور از اي کردی سالها اونور زندگزهای چنی از ای ندوني تو حق دارمی کندای و پمی که بوديخود
   مقصرم هنوزم فرصت هستشتری بیلیبودم نه من خ

 اتاقش قدم زد در تراس و ي تونست بخوابه چند بار توی گفت و به اتاقش رفت نمری شهاب به عموش شب بخدنی رسیوقت
 گل ي طور که وارد وارد اتاق شد بونی چشمش به در تراس اتاق گندم خورد در و باز کرد رفت تو همرونیباز کرد رفت ب

 بهش داد چادر ی کرد حس خوبکیگندم و برداشت به صورتش نزد  چادر نمازدی کشقیتا نفس عم چنددی به مشامش رساسی
  و برداشت به اتاق عموش رفت و در زد

 
 دونم ی شد وضو گرفت رو به قبله نشست نمری کرد اشک از چشماش سرازی شهاب فکر مي بود به حرف هاداری بمسعود

 دختر جوون که سن دختر منو هی  دارم در قبال تو حاال یفیده بودم منم وظا همه سال که فراموش کرنی بگم خدا بعد ایچ
 فراموش کارو خطا کارتو ي بنده نی  ببخش اای بودم خداي بدي بنده ازه بندادمی تا می زندگي خونه ام توي اومد توهویداره 

   بسه غفلتگهید
   خوب حس کردي بوهی چادر دستشه هی که دی اشک هاشو پاك کرد  در و باز کرد شهاب و ددی در و شنيصدا

  ؟ی داشتيجانم عمو کار: مسعود
 عطر ي چه بودی عمو جون بوش کندینی کرده چادر و به طرفش گرفت ببهی گردی شد فهمرهی عموش خي به چشماشهاب
  دهی داره بهم ارامش  می نابي قشنگ تره بوای دني عطر هانی و بهترنی داره از گرون تریقشنگ

  چادر نماز گندمِهی قشنگي بویلی مستش کرد اره خاسی عطر گل ي چادر و ازش گرفت و بو کرد بومسعود
  مال اونهاره
  دارهی قشنگي بزارش اتاقش عمو جان واقعا بوبرو

  مزاحم خوابتون شدمدی چادرو گرفت ببخششهاب
 نشونه بود برام ممنون پسرم برو خواب هی ي عطر به قلبم ارامش دادنی بودم پسرم اشکال نداره با اداریبه ب: مسعود

 ریچشم عمو شبتون بخ 
   به گندم فکر کرد تا خوابش بردنقدری گندم و سر جاش گذاشت به اتاقش رفت اچادر
 گندم رو کنار خودش ی چشم هاش و باز کرد وقتي دوبارمی هم نگذاشت چشمش به مادرش بود  مري تا صبح پلک روگندم

 رفت بعد از نماز خدا رو شکر کرد مارستانی بست وقت نماز به نماز خونه بی بازم چشماش و م وشدی راحت مالشی خدی دیم
   نجات براش شده بودي فرشته هی مث  کهشی زندگي خوب شدن مادرش و اومدن شهاب تويبرا

  رفتندمارستانی با عموش به بدی و کمپوت خروهی اب می گندم نهار گرفت و کلي براشهاب
   بود هر دو وارد اتاق شدنددهی خربای  دسته گل زهی مسعود

   اونا نگاه کردي با تعجب به هر دومیگندم به احترامشون بلند شد مر 
 !!!! دخترم؟ی کنی نمی گدم جان معرفدییسالم  بفرما: میمر
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 دیاگه اجازه بد عموشون هستن شونی و اي شهاب بهزادي به شهاب اشاره کرد اقادی کشیقی نفس عمدی لرزی دستاش مگندم
 دمی محی و براتون توضزیبعد همه چ

  دینی بشدیی ممنون بفرمادیدیزحمت کش: میمر
  دی گذشته بهترریسالم به خ:  تخت نشست و گفتکی نزدمسعود

   زد ممنون شکر خداي لبخندمیمر
 می مسعود ، شهاب بلند شد و اومد کنار تخت مری اتاق بود نشستند بعد از احوال پرسي که توی مبلي و گندم  روشهاب
 ؟ی خانم رسولدی بهتردیخوب: شهاب

 شمیممنون پسرم خدا رو شکر بهتر هم م: میمر
 که شاهللای هم استراحت کنن ای تا خانم رسولمی رفع زحمت کنگهیبهتره ما د:  بودند که مسعود گفتي کنار مري اقهی دقچند

 دیبهتر باش
 دیدیتون زحمت کشممنونم از لطف:  میمر

  زنمی بهتون سرمامی بازم مدی بهتر باشدوارمیام: شهاب
  ی پسرم زنده باشممنون
  کرد در اتاق و بست بازم تشکر کردشونی و همراهگندم

  دخترمی خونه استراحت کنییایتو نم: مسعود
  امی مگهی دو ساعت دیکی بدم حی مامان تضي و برازی همه چدیبا

 ؟؟ي دارلیموبا: شهاب
 ! اره دارم: گندم

  بدهشمارتو
  شمارشو به شهاب دادگندم

 نیی پاییای بزنمی دنبالت زنگ مامی خودم مگهی کن دو ساعت دوی بهش زد شما رمو سی تک زنگشهاب
 باشه ممنون: گندم
ار  اتاق کني رفت تودی کرد و اسمش و گذاشت جذبه خندوی شهاب و سي کردن و رفتن گندم شماره ی ازش خدا حافظهردو

 تخت مادرش نشست دستشو گرفت
  بودن؟؟؟ی کی بهم بگي خوای به دخترش نگاه کرد خب نممیمر

 ......ي خواستگارانی خواستن بی اون از من خوشش اومده مزهی من و اون چیعنی ي بهزادي اونا چطور بگم اقاراستش
  مادرش گفتي رو که شهاب بهش گفته بود رو برایی حرف هاتماما

 ی بود خب خانواده اش چیتی به صورت سرخ از خجالت دخترش نگاه کرد دستشو گرفت به نظر پسر خوب و با شخصمیمر
 !!؟
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  انی خارج از کشور هستن قراره شهاب بهشون خبر بده بهمشون
  دخترم ؟؟یگندم از انتخابت مطمئن: میمر

  نسبت به شهاب نداشتی هنوز شناختگهی دونست داره دروغ میم....  گندم جمع شد بله مامان ي چشماي تواشک
  دخترم مبارکت باشهباشه
  ندم زنگ زدی از دو ساعت شهاب به گوشبعد

 سالم بله: گندم
  دم در منتظرتمنیی پاایسالم ب: شهاب
  استراحت کنمیمامان جون شهاب اومده دنبالم من و ببره خونه کم..... باشه ممنون : گندم

  داشته باشم پرستارها هستني برو استراحت کن من کاريشد خسته روزی دخترم برو از داره
   کردی و خدا حافظدی صورت مادرش و بوسگندم
  شد و سالم کردنی ماشسوار

  یسالم خسته نباش:شهاب  
 دوش گرفت لباس هی خسته بودیلی شد خادهی گندم تشکر کرد و دنی رسی کدوم حرف نزدن وقتچی به عمارت  هدنی رستا

  زود به خواب رفتیلی خدی و خوابدی پوشیراحت
 ی سختنکهی اونم مث گندم بهش ارامش داده بودباوجود ایی جوراهی  به اتاقش رفت از مادر گندم خوشش اومده بودشهاب

  داشتییبای زي کرده بود اما هنوز چهره رشی پی زندگيها
 ختهی که موهاش دورش ردی رفت تو گندم و د درو چرخوندرهی اروم دستگدی نشنی در اتاق گندم رفت اروم در زد جوابشهاب

 دستشو دهی دختر کوچولوها خوابنی انیع......  زد ي شد لبخندرهی شد به صورتش خکیبود و غرق در خواب بود بهش نزد
 نوازش کرد خم شد به خودشجرات ی از ته دل زد موهاش و کمي به صورتش لبخنددی صورتش برد اروم دست کشکینزد

   قلبشي دستشو گذاشت رورونی از اتاق اومد بزدی تند میلی قلبش خدی گندم و بوسیشونیداد و پ
 دی کشقی تخت   چند تا نفس عمي  خودشو انداخت رویکنی منو سوراخ مي نهی سينجوری اياروم باش چته چرادار: شهاب

 گندم  يثل خوشه ها قشنگه رنگ موهاش درست میلی داشت موهاش خیفی صورت گندم افتاد  چه صورت نرم و لطادی
  دختریکنی مودت خری منو درگي الحق که اسمش برازنده اش هست بدجور دارییطال

 
 ي جواب داده همشون و خوشحال کرده بود شهاب تووندی بهتر شده بود دکتر بهشون گفت پیلی خمی هفته گذشت حال مردو

 زدی و مادر صدا ممی کرد و مری می زبوننیری شی جا کرده بود گاهمی خودش  رو تو دل مری دو هفته حسابنیا
 

 ی  مری کرد و قلب هاشون تسخی پسر داشت همشون و جادو منی ابردی لذت مدیدی رفتار شهاب و با مادرش می وقتگندم
   و مرخص کننمیکرد قرار شد مر

    و انجام داد و گندم و صدا زدصی ترخي کارهاشهاب
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 بله:  گندم
 دی ندارازی رو نلی وساهی هست  بقی هرچی مادر رو از اون خونه جمع کنلیم تو هم بهتره وسا مادر پرستار گرفتيبرا: شهاب

  اونجادیری خونه اماده کردم مهی
 !! شهی نمیاما مامان راض:  گندم

   بهشگمی خودم می فکر کنزای چنی خواد به ای نمتو
 !!!یگی و به مامان مزی تو که خودت همه  چگهی  دیگیباشه پس چرا به من م: گندم

 لپاش دی حرف  و زد به گندم نگاه کرد دنی ای که مادرزنم منتظره وقتمی  بردی گندم نگاه کرد و خندي به صورت اخموشهاب
 گهی دمممی برررای  دستشو  گرفت  بنییسرخ شده و سرش انداخته پا

مک کرد سوار شد گندم هم سوار شد و راه  برد خودش کنی تا در ماشلچری و با ومی گذاشت مری ماشي و تولی وساشهاب
  رفتی مدی جديافتاد  به طرفل خونه 

 !!!؟؟ی دونی ادرس و نمستی نی طرفنی ما اي خونه يری اشتباه مي بهش نگاه کرد پسرم دارمیمر
 می برسدی اجازه بددمی محی براتون توضدونمی مادر مچرا
 

  شهاب به طرف در اپارتمان دنی دوم رسي دوم  سوار اسانسور شدن  طبقه ي بود طبقه کی مجتمع شهی تو دی جدي خونه
  مادردیی و چرخوند و درباز کرد بفرمادیرفت  کل

 از اتاق ها یکی مجهز  سه اتاق خواب شهاب در ي اشپزخونه اکی مبله و شي و گندم با هم وارد اپارتمان شدن خونه امیمر
 دی مادر استراحت کندییرو باز کرد بفرما

  ادیدخترم بگو اقا شهاب ب...... داد و پاهاشو دراز کرد   هی تخت تکی تخت نشست و به پشتي با کمک گندم رومیمر
 چشم
 مامان کارت داره...... سادی نشسته بود رو به روش واییرای شهاب  تو پذرونی از اتاق اومد بگندم

  ادم وکنهی ول نمارهی سردر نهی ها تا از قضرهی گیلی گندم مامانت خيوااااا: شهاب
 !!!نجاستی و چرا اهی خونه مال کنی لبخند زد دوست داره زودتر بدونه اگندم
   براشوندمی محی توضرمی چشمممم االن مباشه

  مادر؟؟دی داشتي نشست  جانم با من کاری صندلي در زد و رفت داخل روشهاب
 !!!!! ؟؟می هستنجایا چرا ما ي بدحی بهش نگاه کرد خوب پسرم منتظرم برام توضمیمر

  من خودم خونه ی وقتدی باشبهی غري شماو گندم تو خونه گهی خونه مطعلق به شماست من دوست ندارم دنیمادر ا: شهاب
  کنمی من اطاعت امر مدی شما امر کنی اگرم که نه هرچدی مونی منجای ادیدارم م االن پسر شمام اگه منو قبول دار

 
 و مخارج هی هنوز بابت کلشهی که نمينجوری معلومه که قبولت دارم اما ایزنی اخه تو مي هی چه حرفنیپسرم ا: میمر

 .... شرمندت هستم ومارستانیب
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 کردم ي هر کاردی حرف ها رو نزننی اگهی کنم دی تو حرفتون لطفا تمنا مامی مدی ادامه بده  مامان ببخشمی نگذاشت مرشهاب
  ام هستفهیوظ
 ی شری عاقبت بخهللاشای پسرم ایزنده باش: میمر

 ی خونه رو انجام بده تا مشکلي پرستار براتئن گرفتم هم مراقبتون باشه همم کارهاهی دی و اجازه بددیاگه شما قبوا کن: شهاب
  می شما رو جمع کنلی وسامیری من و گندم هم مدینداشته باش

 ی شری تونم بگم عاقبت بخی زحمت ها رو جبران کنم فقط منی اي بگم چجوری دونم چیباشه پسرم نم: میمر
  مادردیممنون که قبولم دار..... دی و بوسمیشهاب رفت جلو دست مر 

 معلومه که قبولت دارم.....  چشاش به اشک نشست و زد به شونه شهاب میمر
ر  تونست بخوره بهش گفت ازش تشکی که مادرش می اومد گندم زمان دارو هاو هرچمباشهی که قرار بود پرستار مریخانم
 کرد

 میاری مادر و بلی وسامیگندم بر: شهاب
 میاری خودمم از عمارت بلی وسادیبا: گندم
 چند روز طول انیوقتشه به مامان و بابا خبر بدم تا کارهاشون و بکن ب...... و در اورد شی شدن شهاب گوشنی سوار ماشباهم

 کشهیم
   خوبه؟وای مامان خوبن شدیالو سالم باباجون خوب: شهاب

 ؟؟ي پسر فراري تو چطورمی ما هم خوبي از پدرو مادرت کرديادی به سالم اقا شهاب چه عجب شما به
  خبر بدم بهتونهی خواستم ی باباجون ممیمن عال....دی بلند خندي باصداشهاب

 !!!!؟؟؟یییی خبرچه
 دی و باهاش اشنا  شدشینی ببدی خواهی کردم و اونم بهم عالقه منده اگه شما هم مدایمن دختر مورد عالقه ام رو پ: شهاب

 دییایب
 !!!! شهابیکنی می شوخيدار

  کنمدای و پمی بود تا عشق زندگرمی تقدنجای هستم اومدن من به اي جدیلینه باباجون خ: شهاب
 اگه رسونهی سالم مشمهیالنم پ..... دی بلندخندي و لپاش سرخ شده باصدانیی سرش و انداخته پادی به گندم نگاه کرددبعد

 د؟؟ی نداري خب باباجون کاردی از عمو مسعود سوال کندی تونی مدیحرف هام و باور ندار
 نه پسرم مراقب خودت باش تو هم سالم برسون... پسرش بود ي تو شوك حرف هانیمع

ماده کن با  تو نقشهخودت و امی بردی باگهی دنی از انمیا....... نی ماشي و قط کرد وگذاشت جلوی بابا جون گوشيبا: شهاب
  هههههههیقوم تاتار اشنا ش

  باهاشون رفتار کنم؟؟ي چجوردیمن با:  حاال استرس داشت گفتنی از همگندم



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 133 

 هم خوبه فقط اخم و تخم یلی خی که هستینی نه کمتر همادتری نه زی که هستيهر طور!!! ؟؟؟ي چجوری چیعنی: شهاب
  باشه تا شک نکنندینبا

 بود ی مادرش و که خصوصلی از وسای  گندم لباس ها و بعضدنی به خونه رسی نگفت وقتيزی تکون داد و چي سرگندم
 همه رو گذاشت شی بچگي وبوسش کرد البوم هادی روش کشی شد دسترهیجمع کرد قاب عکس پدرش و برداشت بهش خ

  چمدون شهاب عکس پدرشو گرفت و بهش نگاه کردهی يتو
 هی هر کدومتون ییبای زیستی مامانت نهی شبیلی از مادرت اما خظرافتتمیرث بردپس چشات و از بابات به ا:  خودش گفتشیپ

  جوره  خاص هست
 خونه رو هم قرار شد بعد لی وساهی نبود بقشتری گذاشتن چندتا چمدون و کارتون بنی ماشي و  تولی گندم کمک کرد وسابه

  کننيبراش فکر
   ساك فقط چادر نمازشو سجاده شو گذاشتي تودی راه به عمارت رفتن و گندم لباس هاشو جمع کرد چسر
  زدواری به دییرای قاب عکس پدرشو تو پذدی کمد اتاقش چي مادرش و تولی شب شده بود گندم وسادنی رسمی مری پیوقت
   از اتاق ها گذاشتیکی ي خودش رو هم تولیوسا

 نجای اانیبه مامان و بابا خبر دادم قراره ب......ت  گفمی مري تو تاقش نشسته بود و در مورد خانواده اش برامی کنار مرشهاب
 شتری بیی و اشناي خواستگاريبرا
  خودتهي که خونه نجای پسرم قدمشون سر چشم اي کرديخوب کار: میمر

 دی نگگهی کم دی شما بوده پس من خواهش مي خونه از اولشم برانی ادیمادر باز گفت: شهاب
 باشه پسرم گندم کجاست؟؟: میمر

 ...... کنه هههههنی خواد تمری زد ممی به مري کنه لبخندی اماده مییتو اشپزخونه اس فک کنم داره چا: شهاب
  هم از حرف اون خندش گرفتمیمر

 ها مامان خانوم شهی ممی داره حسودگهید........  اتاق ي اومد تویی چاینی با سدی مادرش و شني خنده ي صدای وقتگندم
 ینی بی ما رو نمگهید

 اسودی خانم حسود هرگز نياها..... مات موند دی دلش لرزدی و دنشیری لحن و حرف زدن شنی ای به گندم نگاه کرد وقتشهاب
   اسه اسهرسهینوبت منم م:  گندم

 دندی هر دو خندمی و مرشهاب
   رفع زحمت کنمدی دی مارد اجازه اجازه ممی خورد رو کرد به مرشوی چانکهی بعد از اشهاب

  پسرمشام بخور بعد بروکجا
  که من اومدم همش چشمش به دره منتظر مني از روزیممنون عموتنهاست طفل: شهاب

 ارنی بفی هم تشرشونی ادی نگفتچرا
 دنتونی  دانینخواستن مزاحم شن فردا حتما م: شهاب
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 قدمشون سرچشم: میمر
   تا دم در شهاب و بدرقه کرد موقعه رفتن شهاب به چشماش نگاه کردگندم
  دنبالتامی م9  ساعت اوردمی با خودم نيادی من لباس زمی کندی خری کممی دنبالت برامی مفردا

 !!!باشه منتظر هستم مراقب خودت باش: گندم
   بود گفتمی چنیگند زدم ا:  حرف و زده تو دلش گفتنی چرا ادی نفهمخودشم
 ي در و از پشت قفل کن بایییی راستي باری بهش زد  تو هم مراقب خودت و مادر باش شب بخیقی لبخند عمشهاب
  االن ي اخه گندم مراقب خودت باش از کجا اوردي مبل نشست اووووف چقدر خريدرو بست رو.........خدانگهدار : گندم

  برام  مهمه ااااهکنهیفک م
 !!!! یکنی هااااا ؟؟؟؟نگو که به شهاب فکر نمستیمگه برات مهم ن:  درونيصدا

  شهی مدت تموم مهی بعد زای چنی اي به اون همه کارمی تو من چیگی میچ: گندم
 شهی می لپات گل گلشهی سرخ مدنشی رنگت با دکنهی مری دلت داره گیدونیبه خودت دروغ نگو  خوب م:  درونيصدا

:  قلبش و گفتي دست گذاشت رودی کشری اسمش و اورد قلبش تیوقت....  من شهاب وستی ني جورنیچرند نگوووو ا: گندم
 !!!!هاااا چتهههه؟؟؟

 !!!!دی قلبت لرزي اسم شهاب جونتو اورديدید:  درون يصدا
  شده بودری بگه به اتاقش رفت فکرش درگيزی نتونست چگهی دگندم

:  خودش گفتشی رفت پیدت باش لبخند از رو لباش نممراقب خو.... گندم تو گوشش بود ي فقط صدانی ماشي توشهاب
 حتما براش مهم هستم که گفت مراقب خودت باش

 ی کشته مرده داشتی کلي خودت و جم و جور کن المان که بودي ذوق کردنقدریخوبه نگفت که دوستت داره ا:  درونيصدا
 مراقب خودت هی ي شده برای نگار دختر خاله ات کم گفت دوستت داره حاال چنی هممی دوستت دارگفتنیچپ و راست م

 ي ذوق زده شدنقدریباش ا
 فقط یگی نگارم که ممی دوستت دارگفتنی هم مگهی نکن اونا به صداتا دسهی اونارو با گندم مقاي باز تو اومديوااااا: شهاب

 ستی مث اونا نزشی چچی خواد گندم هیبخاطر پول من و م
 همش نقشه اس تا از دست بابا و نای رفته اادتی ي نکنه عاشقش شدهی شهاب خان چیزنی مدی جديحرف ها:  درونيصدا

 !!دلت!!! قلبت !!!!!  هااااا يسوری مي داریمامانت راحت ش
  تی له و لوردت کنم پارازامی بای يریم: شهاب

  حرف حق تلخه؟؟؟هیچ:  درونيصدا
   دروني خفه صداگفتم
 خوب حاال رفتم گنده دماغ:  درونيصدا
   مسعود منتظرش بوددی به عمارت رسیوقت
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 سالم عمو جان: شهاب
 ؟ي شام خوردیسالم پسرم خسته نباش: مسعود

  اومدم با شما بخورمنه
   شده و اماده  منتظر من و تو هستدهی چزی که مای تو پسر مهربونم بيفدار: مسعود

  خانوم خوب بودن؟میمرچه خبر از :  شام مسعود گفتزی مسر
 بهتون سر انی منم گفتم فردا ممی تا شام با هم باشدیومدیاره خوب بودن اتفاقا گفتن چرا شما ن:  زد یطونی لبخند ششهاب

 زننیم
  هستنی خانم محترمیلی خزنمی فردا حتما بهشون سر مي کرديخوب کار: مسعود
  هستنی خانوم مهربونیلی خدیگی بله درست مدی بازم خندشهاب
 يزاری مرد مری تو پسر خجالت بکش سر به سر من پیگی مينجوریچرا ا: مسعود
 داره ی چه اشکالدی کنی تنها زندگدی خواهی می تا کدی هم جوون موندیلی عموجون ؟؟ خدی هستری گفته شما پیک: شهاب

 ی و مهربوندهی  خانوم خوب و فهمیلی خانوم خمیمر
  هااااازنمتی مشمیشهاب بسسه بلندم: مسعود
  من بفکر شمام هااامیچشم تسل: شهاب

   شده بودری درگی مسعود حسابفکر
عمو جون خوبه بهش :  گفتشدی بلند مزی از سرمی کرده وقتری ذهنشو درگدی فهمدی چهره متفکر  عموش و دی وقتشهاب
 دی خندطنتی براتون بعد با شدمی انجام مادی از دست من بر بي کاردیفکر کن
   چنگال و به طرفش پرت کرد گمشوووو پدر سوختهمسعود

 ي دستشو گذاشت رودی تخت دراز کشي و به اتاقش رفت لباسشو عوض کرد رودیچی سالن پي شهاب توي خنده يصدا
 دی کشیقی اومد جلو چشماشنفس عمیچشماش همش صورت گندم م

 که از گندم تو ی عکسشی گالريت رفت تو و برداششیگوش........ جلو چشمام ادیچه مرگم شده چرا صورتش م: شهاب
 يدی مادمی رو ی رسم دلدادگي دارشمیدارم کم کم با خدا دوست م....  شد رهیامامزاده گرفته بود بهش خ

 با چند ی دست کت وشلوار مشکهی شدن شهاب چند دست لباس اسپرت و نیی پاساژباال و پای زود دنبال گندم با هم کلصبح
 که لبه ییبای زی مشکي باطرح های اسمونی مانتو ابهی چشم شهاب به شدنی رد مکی بوتهی داشتن از بغل دیجفت کفش خر

  بود افتادنشی استيها
  تومیبر: شهاب
 ي خوای  می خانوم هاست چي که برانجایکجا ااا ا: گندم

   اووووفگهی برو تو برو دگمی بدم محی توضدی کرد باز بای تصنعی اخمشهاب
  لطفادیاری خانم بزی مانتو سانیاز ا:  کرد و با هم رفتند داخل سالم کردن شهاب گفتی پوفگندم
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 ستی نازین:  گندم
   برداشت در زدبای زي و سبز هم با دمدل هاییموی لي مانتوهی مانتو رو داد دستش و در اتاق پرو باز کرد بپوشش شهاب

 ؟؟؟يدی پوششدیچ
  رو هم بپوشنای چشاش برق زد خوبه ادی اون و دی در و باز کرد شهاب وقتگندم
  بردی لذت مشتری گندم بدنی شهاب هر بار از ددی شده بود همشون و پوشی عصبانگندم

 اون گوش نداد و همشو براش ستی نازی نگفتی گندم می هم رنگشون و دوجفت کفش هرچي با شال و رسردی و خرهمشون
 دیخر

   اذان بودکی خوند نزدیعر م لب شری شدن شهاب زنی و کوفته سوار ماشخسته
  خونه؟؟؟می بعد برمی نماز بخونشهی هاست میکی نزدنی مسجد اهی اذانه کینزد: گندم

  فقط بگو کجاستستی نی بهش نگاه  کرد  باشه مشکلشهاب
  داخل کوچه اسدی جا پارك کننی که رفتند جلو گندم گفت همکمی

   هم به طرف مسجد رفتندي به شانه شانه
 ؟؟ی منتظر هستنجای قسمت خانوم ها  همرمیمن م:  گندم

 که مردم به طرف دی اذان بلند شد دي صدای شد به حوض قشنگ جلوش وقترهی تکون داد و به مسجد خي سرشهاب
 یکی رنی گی وضو مي کرد چطوری شده بود نگاه مرهی گرفتن و شهاب بهشون خی لب حوض وضو مونی اقاانیمسجد م

  اش شونهيدست گذاشت رو
 برق قشنگ هی داشت ی مهربون و خاصي چهره دی سفشی و ردی سفي مرد بود با موهاری پهی و بهش نگاه کرددی چرخشهاب

 به شهاب زد و ي خودش وضو گرفت لبخندشهی االن نماز جماعت شروع مریبسم اهللا پسرم وضو بگ: تو چشاش بود گفت
 رفت

 دادی ماسی عطر ي مرد هم بوری عطر گندم و حس کرد اون پي محو صورت مهربونش شده بود بوشهاب
 می بري منتظر شددی بهش زد ببخشي گندم اومد لبخندقهی دقستی از ببعد

  شدننی نگفت و با هم سوار ماشيزی هنوز محوفضا بود چشهاب
 

 دی شهاب فرا رسي گندم با خانواده داری دي لحظه بالخره
 سالن فرودگاه منتظر ي و تودنی هم خربای دسته گل زهی کی ساده و شیلی خدی پوشی ابي به سفارش اون مانتو و روسرگندم
 بودند
   استرس داشتیلی خگندم

 ه؟؟؟ی بهش نگاه کرد اروم باش دخترم اونا هم مث خودتن استرست برا چمسعود
   او اروم نشد به شهاب نکردي با حرف هاگندم

  اوناها اومدن براشون دست دست تکون داد: شهاب
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  پدرشهدی اقا که از شباهت شهاب بهش فهمهی بهشون نگاه کرد سه تا خانوم و هی سرگندم
  خوبلکسی ریلی سالن شهاب دست گندم و گرفت بهش لبخند زد اروم باش خنوری اومدند ایوقت

بعد مادر و خواهر شو در اخر نگار که فقط بهش سالم داد و  بودن شهاب  پدرشو در اغوش گرفت ستادهی هم اي رو به روحاال
   نگفتيزی چی بود ولی کنار خانواده اش عصباندنشیاخم کرداز د

 
 نی اي برادر دارهی یگی از اونجا نمی تا تا دل بکنادی پسرت بنکهی شد مگه اسی برادرشو در اغوش گرفت و چشاش خمسعود

   ندارني انگار پدریچیجا تنهاست بچه هامم که ه
  جانوای شي شدی خودت خانومي زاده اش و  در اغوش گرفت  ماشاهللا برابرادر
   کردنی و بهش معرفنگار

 ی و صورتدی سفی بلند پوستیی با مژه های درشت مشکي بود چشمای شده بود شهر زاد زن خوش پوشرهی بهشون خگندم
 بای زیگرد و اندام

 بود ي از مادرش به ارث برده بود نگار بر عکس خانواده شهاب دخترشوی شرقییبای بود زییبای ز دختریلی نگاه کرد خوایبه ش 
  سرش نبوديزی انگار که  اصال چرونی بود ختهی کرده بود موهاش و ریظی غلشیکه ارا

 
  مامان؟یکنی نمی به شهاب نگاه کرد شهاب جان معرفشهرزاد
 کنم گندم جان ی می عاشقانه به گندم کرد معرفی نگاهدی رفت ببخشادمی اصل کار ي و گرفت  واااااانی دست نگشهاب

  منیعشق من  خانوم
 چشاشو عروس چشم ي واااااااااي عروس خوشگلمون بشم چقدر تو نازي فدایییی الهي اومد جلو گندم و بغل کرد وااااااااوایش
 یاب

  نمتونی بی خوشحالم مدی خوش امددی رو بوسوای شي گونه گندم
   خوشحالمدنتونی ددازی جلو رفت رو به شهر زاد سالم کردخوش امدگندم

 دی و انتخابپسرس لذت برد اومد جلو گندم و بغل کرد و بوسقهی گندم و برانداز کرد از سلي سرتا پاشهرزاد
 نمتونی بی خوشحالم مدی هم اون و بوسگندم

 ممنون  دخترم: شهرزاد
 دی خوش امدنیی پدر شهاب هم سالم کرد سرش و انداخت پابه
 با یلی دختر خهی که پسرش انتخاب کرده ي دختردی فهمدی سرخ شده از خجالتشو دي لپ های به گندم نگاه کرد وقتنیمع
   سالم دختر گلم ممنونماستیح

   به نگار سالم کرد دستشو برد جلو باهاش دست بده که نگار جوابشو ندادگندم
  عمومي خونه رمیخاله جون من م: نگار

  خودمون؟؟؟شی پایچرا دخترم ب: شهرزاد
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  برم خونه عمومدمی محی ترجستمی ها راحت نی خاله جون با وجود بعضی پر از تنفر به گندم کرد  مرسی نگاهنگار
  اومدنت مامان بزار هر جا راحت تره برهي براستی ني اسرارادی زي شده بود  باشه برو هر جا که دوست داری عصبانشهاب

  و برداشت و رفتچمدونشی شده بود بدون خدا حافظعی که ضانگار
  ستی ها رو بلد ننجای اادی زي بود بهش زدی چه حرفنیشهاب ا: نیمع
 ي  خوب کارارهی بس فضوله اومد سر از کار شهاب دربادی گفت بیباباجون بزار بره دختره رو مخه خودش کنه اس ک:  وایش

  داداش جونيکرد
 دی خسته شدی که شماها حسابمیحاال که رفت بهتره ما هم بر: مسعود

 نیی نشست سرش و انداخته بود پاوای شدند گندم کنار شنی سوار ماشباهم
 ي قاپ داداشم دزدي بهش زد کلک چطوری منم مث شهابم باهام راحت باش چشمکیکنی میبیچرا غر- دستشو گرفت وایش

 ت ما رو بکشه هههههه خواسی ممی اوردیما اونجا اسم دختر م
 لپ هاش گل ينجوری که ایگی گوش خانومم مری زي داری چوای بهش نگاه کرد شنهی لپهاش باز گل انداخت شهاب از اگندم

   شدهیگل
  دنی خندهمه

  دهی قاپ تو رو دزدي پرسم چطوریدارم ازش م:وایش 
  انداخته بودنیی شد که سرش و پارهی با لبخند به گندم خشهاب
 االن ینی گندم رو ببیتونی ها بعد تا دلت بخواد ممی نشدریشهاب جان جاده جلوته ها ما از جونمون س: بهش نگاه کرد وپدرش

  باشهتیحواست به رانندگ
 شدی وسط گندم بود که داشت از خجالت آب منی اباز

  باباشترهی مزه اش بينجوریآخه ا:دی بلند خندي با صداشهاب
 دنی حرفش همه خندنیباا
 بودن گندم دهی هنوز نرسانی آشپزخونه چندتا مستخدم گفته بود بي رفت توننی مسعود همشون و دعوت کرد بشدنی رسیتوق

  مهموناتونشی پدی شما بفرمائکنمیمن آماده م: آشپزخونه گفتياومد تو
 کنمی دخترم خودم حاضر مشهینه زحمتت م:مسعود
 می کنی مفشی تو سالن من و گندم رددی عموجونشما بردیخواهیکمک نم:ششونی اومد پشهاب
 انی کجا موندن قرار بوددوتا خانم بنمی ببزنمی زنگ مرمیباشه پسرم زحمتتون االن م:مسعود
 ازت خوششون یلیخانواده ام خ: ظرف و بهش نگاه کرد و گفتي تودی چوهی و حاضر کرد شهاب مي رفت گندم چامسعود

  جلومیاومد فعال خوب رفت
 امی و منمی چی ها رو موهی مهی رو ببرمن بقنایا: گفتدوی  چینی سي و استکان ها رو توختی ريا نگفت چيزی چگندم
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گندم . ششی شهاب بهش اشاره کرد بره پوستی به جمعشون پوهی باظرف مقهی وبرداشت و رفت بعد از چند دقینی سشهاب
 گندم اونارو ی و سادگییبای معذب بود زیلی شده بودن خرهی بهش خي خانواده بهزاديخجالت زده کنارش نشست همه 

 دی بخوروهی مدیبفرمائ:گرفت و گفت  همشون به گندم زل زدن خندشدی دیجذب کرده بود مسعود وقت
 استی روهی گندم میکنی فکر منی شهاب عاشق بشه برا همشهی باورمون نممی ما هنوز شوکه هستيهمه -  زد ي لبخندنیمع

 مگه نه خانوم؟
 نگاه کرد به گندم شهرزاد

 گفت فقط ی نمیچی همی کردی می مابهش معرفای کن ی رو معروفیکی می گفتی بهش میاره درسته اخه اونجا هرچ -
   و با گندم جان اشنا بشننجای اادی بود بنی ارشی تقددی شانجای اخرشم فرار کرد اومد اشدی میعصب

  دی کرد و بوسکی دست گندم و گرفت به لباش نزدشهاب
   مث گندمم نبودندی کردی می که بهم معرفیی کدوم از کساچیه-

 و سرش و انداخت اوردی شدند باز طاقت نرهی هم خي گفت بهش نگاه کرد تو چشاي شهاب اونجوری وقتدی گندم لرزدل
 نییپا

  نگاه کردن و لبخند زدندگهی به همددنی نگاهشون و دنی ای وقتنی و معشهرزاد
 بهتره من برم تا پدر و مادرت استراحت کنن: ساعت گندم رو به شهاب کرد و گفتکی از بعد

  تکون دادي سرشهاب
  دی بهتره استراحت کندی شما خسته هستکنمیبا اجازه من رفع زحمت م: گفتهی رسونمت گندم رو به بقیباشه خودم م -
    حرف برات دارمی جا باش کلنی گندم جون هميریکجا م:وایش

  می دارادی شما استراحت کن وقت ززمی عزامیش لبخند زد بازم م بهگندم
   دخترممی شدی خوشحال ميموندیم:نیمع

   بگه به شهاب نگاه کرد و ازش کمک خواستی مونده بود چگندم
  برهدی کسالت داره بایمامانِ گندم کم: شهاب

 !!!شدن؟؟یاااا چراااا چ: نیمع
 امی خونه زود مرسونمی و م من گندمدمی محی براتون توضامیم: شهاب

   شهادهی گندم تشکر کرد و خواست پدنی رسی هر دو سکوت کرده بودن وقتری طول مسدر
 سالم منو به مادر برسون بگو دلم براش تنگ شده: شهاب
 مامان دزد:  براش نازك کرد و اروم گفتی پشت چشمگندم

  دی خندشهاب
 ....!!! هااااادمیشن-
   خدا حافظشششی چيگفتم که بشنو: گندم  
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   حسود کوچولويبا: شهاب
  به اتاق مادرش رفتکراستی گندم

  زمی عزي اومددلبخندزدی دخترش و دی وقتمیمر
  سالم مامان قشنگم: گندم 

  مادر خوش گذشت ؟؟زیسالم عز:  میمر
  خوب بودیلیاول خ داری مهربون و محترم بودن دیلی خواهرشم بود خدمیاره مامان جون پدرومادر شهاب و د:  گندم

 زمیخداروشکر عز: میمر
  شهاب بهتون سالم رسوند گفت بگم دلش براتون تنگ شده: گندم

   دی خندمیمر
  گل پسره بخدا-

 . کردی اخمگندم
  لوسي مامان دزده خودش و تو دل شما جا کرده پسره رررررریینخ -
 !!!!!ياااا گندم تو که حسود نبود: میمر

  نگفتيزی و چدی خندگندم
 

  مبل نشستي هنوز همه تو سالن جمع بودند بلند سالم کرد و رودی به عمارت رسی وقتشهاب
 ؟؟ از خانواده اش ي و بهش عالقه مند شد؟؟؟يدی برامون که گندم و کجا دي بدحی توضمیسالم پسرم خب ما منتظر: نیمع

 !!برامون بگو؟؟
 نی همي کرد ودر اخر گفت که گندم پدرش و از دست داده برافی گندم براشون تعردنی دي لبخند زد و تمام ماجراشهاب

   عمو اومده تا از خاطراتشون با پدرش براش بگهشیپ
  گندم پدر نداشت ناراحت شدندنکهی از اهرسه

 ی خونه خانواده هم که گفتی داره درس میگی هم که مالتی بود تحصینی و  متبای دختر زدمشیمن که پسند: شهرزاد
  باشهی خوبی از خانوادهدیپدرش دوست اقا مسعود بوده پس با

 دی استراحت کندی بهتره بردی شدهیحاال که متوجه قض:  تاسف براش تکون داد و گفتي از روي به شهاب نگاه کرد سرمسعود
 دی دارشتری بیی اشناي  برايادیزمان ز

 ر گرفته و بهشون نشون داد رو که براشون در نظیی کردند مسعود اتاق هادیی حرفشو تاهمه
   اتاقش منتظر موندي و صدا زد و توشهاب
 جانم عمو....  عموش نشست  ي در زد رفت تو روبه روشهاب
 !!!!هی باشه گندم که دختر خوبي سورزی همه چيا. خوی جلو هنوز هم ميری با دروغ ميپسر اخه چرا دار: مسعود
  خودم برنامه  دارمي کار دارم برای تونم کلی اما منفعال نمهیفتم دختر بد حرف ها زوده منم  نگنی ايعمو جان برا: شهاب
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  هم اون دختر طفل معصوم روي دروغ هم خودت و عذاب بدنی ترسم با ایشهاب جان م: مسعود
   تا اخرش باشهدیمن با گندم قرار دارم خودش قبول کرده پس با: شهاب
 ادی نشی پی مشکلدوارمی بهت بگم پسر امی دونم چینم: مسعود
 هی ي به گندم داشت اما هنوز خودش و اماده ی حس خوبنکهی مصمم بود با وجود اي سوري نامزدنی اي هنوز براشهاب

  دونستی  نمیزندگ
  در اتاق شهاب و زد منتظر موندوای شده بود شکی تارهوا

  داخلدییبفرما: شهاب
  ؟ی خوبیاه کرد  سالم داداش داخل رفت به شهاب که پشت لپ تاپش نشسته بود نگوایش

 ؟ي خودم خوب استراحت کردیطونی شیسالم ابج: شهاب
   رو دوس دارمنجای ادم بعد از سالها  باد تو وطن خودش اهی حس خوبیاره مرس:  وایش

  تخت نشستلب
 نی تونم قبول کنم تو به ای که زود باور کنم  نمستمی من مث بابا و مامان ننی ببی برام از گندم بگي خوایخوب نم  -

 افاده سی في دخترانی نازه و به دل من نشسته  معلومه از ایلی درسته گندم خی کندای دختر مورد عالقه ات و پیسرعت بتون
 .  تو صورتش هستی خاصتی معصومهی ستی نيا

 نی من ايال چجور حس کرده  حاتشوی  چقدر خوب معصومدهی فقط چند ساعته گندم و دنیبب:  خودش گفتشی پشهاب
  يفضول خانوم و قانع کنم وااا

 ماه هست  باهاش اشنا شدم  رفتارش و کی که ی  به دلت نشسته اونوقت منيدی تو چند ساعته گندم و دی وقتی ابجنیبب-
 بوده اما گندم  و که ادی که بهش عالقه مند شم من دختر دور و برم زي بهم حق بددی بادمی دتشوی،معصوییبایز,طرز پوشش 

  با ارزشهیلی برام خنی دور و برم داشته باشن اي دخترادمی که ندایح  مث شر م ونمی بی ميدی جديزهای دارم چدمید
 ماه کی نی بودم از زبونت تو ادهی رو نشنزهای چنی شهاب ایزنی تازه ميحرف ها:  گفتدی شهاب و شني حرف های وقتوایش

 ی خودم و قانع مي جورهی منم يچوندی دونم چرا از حرف هات خوشم اومد باش پیاما نم!! ي کردریی تغیلی خيکه اومد
   تو باغ قدم بزنمی م برم کمدیشی مطمئنم خوشبخت مهی اه بود گندم دختر فوق العادیکنم  اما انتخابت عال

 بر ی کنم بچه ها به مشکلستشونی راست و رکمی شرکت مونده ي برو منم به کارهام برسم  کارهایباشه ابج:  شهاب
 نخورن

 دی پرسی و حالشو مرفتی ممی مردنی به دکباری ي مدت دو روزنی گذشتمسعود تو ای از اومدن پدر و مادر شهاب مي روزچند
 هنوز ی گفتن هر حرفي دونست برای می خانوم خوشش اومده بود ولمی داده بود از مری شهاب اون و تکونيانگار حرف ها

 زوده
 اونور از ی از خودش براش گفته از زندگوای باهم جور شده بودن و حرف زده بودن شی حسابوایند روز گندم و ش چنی اتو

  نبود و عالم خودش و داشتهزهای چنی و ای شلوغي توادی اون زنکهیشهاب و ا
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 نشستند همه زی کرد تا بخونه  باهم به سالن اومدندسرمی به کتاب عالقه داره چندتا کتاب خوب بهش معرفدی فهمی وقتگندم
   گفتوایمنتظرشون بودند  شهاب رو به ش

 ادی من بشی پکمی يزاری نمشیری گی اتاقت و به حرف ميبری منو میخوب خانوم-
  با لبخند بهش نگاه کردگندم

  دندی همه خندمی ما با زن داداشمون اشنا شکممیحسود خان بزار -
 که قبال  شهاب گفته بود اونجا باشه وضو گرفت سجاده اش رو ی سرخ شد بعد از نهار بعد از نهار رفت به اتاق لپ هاشگندم

   خوند در اتاق زده شدیپهن کرد چادر نمازشو سرش کرد داشت نماز م
 وقت بود یلی خ گندم در حال نماز خوندن شوکه شددنی در و باز کرد اومد داخل از ددی نشنیی صدای پشت در بود وقتوایش

   تخت نشستي که مادر بزرگش فوت کرده بود و رفته بودن المان لبه ی بود از وقتدهی رو ندینماز خوندن کس
  وای طرف شدی نمازش که تموم شد چرخگندم

 ؟؟؟ی داشتي کارزمیجانم عز -
 تخت نشست دستشو گذاشت رو شونه اش ي گندم اومد کنارش لبه دی که محو صورت گندم شده بود اصال صداشو نشنوایش

  ی خوبوایو صداش زد ش
 ي عطرت قشنگه بوي من محوت شده بودم چقدر بوي چادر ناز شده بودنی تو انقدری ازمی به خودش اومد اره خوبم عزوایش

 .اسهیگل 
  زنمی عطر و منی وقت نماز اشهی هماسی سرش و تکون داد اره عطر گل گندم

 ؟یخونی نماز می کاز
 یفی و در برابر خدا وظاي داد سرم کرد و گفت از امروز خانم شدهی بار بابام چادر نماز و بهم هدنی اولي برای وقتی نه سالگزا

  ارامش خودمي خودم خوندم براي به نماز من نداره برايازی خدا اخه خدا ني از همون روز نماز خوندم نه برايدار
 مسائل فکر نکردم ،شهاب هم نی وقت به اچی بهش فک نکرده بودم هينجوری از اشک شد تا حاال اسی چشماش خوایش
 ؟؟ی خونی نماز مدهید

 ؟؟؟؟!!! چطوراره
 شنومی تازه ازش مي حرف هانهی هميپس برا: وایش

 ؟؟؟!!یی حرف هاچه
   من برم اتاقم ببخش مزاحمت شدم نمازت و بخونزمی عزیچیه: وایش
 ي توشدی ارامش خودم اون ارامش و کامال مي گفت برای می کرد وقتیفکر م گندم ي به اتاقش اومد به حرف هاوایش

 که اونور یی از دخترایلی گفت فرق داره با خی گفتگندم فرق داره  درست هم می فهمم چرا شهاب می حاال مدیصورتش د
 بودن
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 همم میری مشونی اادتی مامان گندم جان هم عدنی دمی برهینظرتون چ:  گفتنی سالن نشسته بودن معي همه توعصر
 دنشونی دمی فردا شب بردی دو خانواده ؟اگه موافق باششتری بییاشنا
   موافقت کردندهمه
  دی ازش پرسری هوا شهاب اون و رسوند خونه تومسیکی تشکر کرد قبل از تارنی از معگندم

 د؟؟ی ندارازی فردا شب ني برايزیچ:شهاب
 رمیگی باشه خودم مازی هست نزی همه چی مرسنه

  نگفتيزی چگهی دشهاب
 انی دو خانواده مشتری بیی و اشناادتی عي فردا شب براي بهزادي به مادرش گفت که خانواده گندم

 ان؟ی شام مي فردا شب ، براي برامی کم و کسر نداشته باشيزی چنی کنن برو ببی لطف می هم عالیلیخ: میمر
 انی مامان  بعد از شام منه
 ان؟ی شام بي برایچرا نگفت:میمر 

   شماستدنی فعال قصدشون دادهی مامان خودشون گفتن وقت زگفتم
 باشه دخترم: میمر

   کردی اومده بود داشت غذا درست ممی از مري خونه و پرستاري کارهاي که برای به اشپزخونه رفت خانومگندم
   خانومفهی شردی زد خسته نباشي بهش لبخند گندم

  دخترمی باشسالمت
 دی شما خسته شددمی من انجام مدی بگدی دارازیکمک ن: گندم

  خواستم برنج و ابکش کنمی مستی ني دخترم کارنه
 دینی شما بشدمی من انجام مدیخوب بزار: گندم

 که حالش می فردا شب نوشت  مري برادی خرستی کارها رو انجام داد لي هی نشوند خودش بقی صندلي گرفت و رودستشو
   شام خوردنينشست سه نفر زیبهتر شده بود اومد سرم

   کردنزی خانوم تمام خونه رو تمفهی کرد و برگشت خونه به کمک شردی خری زود گندم کلصبح
   مبل نشستي خسته و کوفته روگندم

  دختر گلمی بهش نگاه کرد خسته نباشمیمر
 گهی خسته شدم  نا ندارم دیلی مامان خیمرس
 زمی استراحت کن عزیبرو کم: میمر
   بپوشم مامانی چیییی و بخوابم  راسترمی دوش بگهی برم اره
 ادی بهت میلی برات دوختم  و بپوش خشی که چند وقت پیشمیبه نظر من اون کت دامن : میمر
   جون ندارمگهی راحت شد برم ،برم که دالمی خوب خهی اون عالاره
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 ییرای پذيمد تو شده بود موهاش وشونه زد اوکی شد هوا تارداری بی وقتدی و خوابی ساعتچند
 
 زمی عزيدی بهش زد خوب خوابي لبخندمیمر
  خانوم کجاستفهی  شردی چسبیلی مامان خاره

   به غذا بزنهي اشپزخونه سررفت
 می حاضر شمی و برمیمن برم کمکش ظرف ها رو اماده کنم زود شام بخور: گندم

  امروز خسته شدیباشه دخترم برو کمکش بنده خدا حساب:  میمر
 ور شونه هی خانوم کمک کرد شام که خوردن ظرف ها رو شست بره اتاقش رفت تا حاضر شه موها شو فهی به شری کمگندم

 از ری و غاسشی بار عطر نی اولي شده بود برابای زی رنگ لباسشو سرش کرد در اوج سادگي روسردیزد کت دامنشو پوش
  ییرای پذيموقعه نماز خوندن زد اومد تو

 سبز رنگش  دستش بود و حی سرش کرده بود تسبی ابي ساده با روسري دست کت دامن سورمه اهی حاضر شده بود میمر
 دخترمون چقدر نیمهران بب: خودش گفتشی چشاش جمع شد پي چشمش به دخترش افتاد اشک توی گفت وقتیذکر م

 دختر هی خودمو  کردم ی من تمام سعدی کشینم ی همه رنج و سختنی تا اي شده کاش تو بودیبزرگ شده برا خودش خانوم
   گرفت اشک هاشو پاك کردی خودتم از شباهتش غصه ات مشیدی دی کنم اگه متیخوب برات ترب

  ي شدبای زیلی هزار ماشاهللا دختر گلم خماشاهللا
 من ادتونهی نی لباس ها رو دوختنی ها خوب شد انی ناز شدیلی دختر شمام خودتونم خگهی بله ددی لپ مادرش و بوسگندم
 ی  ههههه حاال مدیدوزی رو منای چرا اادی خونمون نمی کسای میشی دعوت نمیی گفتم ما که جانای دوختن اير غر زدم براچقد

 ودم خی مامان جونیییی رو مرسي نگرندهیفهمم ا
  دنی خربای زیلی دسته گل خهی ي بهزادي خانواده

 فقط نی دونست ای منکهی دونست چرا استرس گرفته  با ای زنگ در اومد قلب گندم شروع کرد به تند زدن نمي صدایوقت
  و در و باز کرددی کششی به روسری دستشترهی بیی اشناي براداری دهی

  بعد مسعود دی کرد و صورت شهرزاد و بوسی باهاشون احوال پرسی و شهرزاد داخل اومدند گندم به گرمنی از همه معاول
   کردیاومد گندم بهش خوش امد گفت واحوال پرس

  ی جلو اومد و گل به دستش داد سالم گندمک خوبوایش
  دیی بفرمادی خوش امدزمی عزسالم

 ساده و شهی لباس ها مث همنیچه خانوم شده تو ا:  گندم و نگاه کرد تو دلش گفتي بود سرتا پاستادهیواای کنار ششهاب
  کیش

  بهش سالم کردگندم
  تومییای بدیدادی اجازه مدیسالممم خانوم خوب: شهاب

 دیی کنم بفرمای خواهش مبله
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   کردی باهاشون احوال پرسی به گرمدی پدر و مادر شهاب و دی وقتمیمر
 يدی خودش گفت مث دخترت به ادم ارامش مشی و براندازش کرد لبخند زد و پدی خانوم و پرسمی احوال مرمسعود

  دی رو هم در اغوش گرفت و بوسوای شمیمر
  سالم کردمی اقا منشانه به مریلی خشهاب

 دیی کنم بفرمای خواهش مدینی بشدیی بفرمادی خوش امدیلیسالم پسرم خ: میمر
  کردمی رو به مرنی داغ بود معی نشستند و بازار احوال پرسهمه

 میاراحت شد نیلی خدی انجام دادوندی و پدی داشتهی شهاب برامون گفت مشکل کلی الحمد و اهللا  وقتدی گذشته بهترریبه خ -
  گذشتریاما خداروشکر که به خ

   زدي لبخندمیمر
 ینی مدت به زحمت افتادن الحق که پسر اقا و متنی تو ایلی گذشت اقا شهاب خریممنون از لطف شما بله خداروشکر به خ-

  درست مث شما ومادرشوندیدار
 پارچه خانوم هی اش بوده ماشاهللا گندم جان هم فهی هم انجام داده باشه وظينظر  لطف شماست شهاب هرکار:  شهرزاد
 هستن
    گفت و به اشپزخونه رفتي با اجازه اگندم

 بزار خودم ومدنی که ني خواستگارينه دخترم تو نبر برا:  ببره که گفتیی بود گندم خواست چاختهی ریی خانوم چافهیشر
  ارمیم

   عطرش قلب شهاب و لرزوندي بوشدینار شهاب رد م از کی تکون داد و تشکر کرد برگشت به سالن وقتي سرکندم
  خانوممی خوشش اومده بود و هم اونا از مري بهزادي از خانواده می همه با هم اشنا شده بودن هم مرحاال

  دوخت خارجههی برات اوردن دوختش شبي سفارش دادای يدی خررانی قشنگه ایلیگندمک لباست خ:  رو به گندم گفتوایش
   لباس و مامان برام دوختننی جان ااوینه ش: گندم

   ذوق زده شدوایش
  کارتون هی دوخته شده واقعا عالبای و ززی تمیلی کردم دوخت خارج باشه خی فک مشهیاصال معلوم نم!!!!!  گندمیگی ميجد-

   خانوممیحرف  نداره مر
  دخترمنهی بی بهش زد چشات قشنگ مي لبخندمیمر

   درستوایش: شهرزاد
  و دوخت شماستکی مث گندم جان تمام لباس هاش شی کهی دوختش عالیلی خگهیم

 دوزمی براتون مدیممنون نظر لطفتتونه اگه شما هم دوست داشته باش:  میمر
 دی خوام  خواهر داماد بای گندم و شهاب مي نامزدي برام برادیدوزی بدم می خانوم هر مدلمی مردیگی مي جديوااااااااااا: وایش

 تک باشه
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 دنی به حرفش خندهمه
   صحبت کردندي از هر دری ساعتدو

 شنی خانوم هنوز کامال خوب نشدن خسته ممی وقته مرری دمی رفع زحمت کنگهیبهتره د: مسعود
   بخاطر اومدنشون تشکر کردمی خوبشون تشکر کردن مرییرای کردن و از پذدیی حرفشو تاهمه

 من که از همه نظر هی و خوبنی بود گندم درست مث مادرش دختر متیتیچقدر خانوم با شخص:  برگشت شهرزاد گفتری مستو
  جان؟نی معی شما چدمیپسند

  بودنیلیاز نظر من هم خانواده خوب و اص: نیمع
  قبول کردمدل بدم بهش برام لباس بدوزهيدی خانوم شدم دمیاره مامان من که عاشق مر: وایش
 شهی متی اذضهی مریاره دخترم اما طفل: شهرزاد 

  تک باشمي شب نامزددی مامان خودش قبول کرد بزارااااا
 ؟؟ي نداري از نگار خبری بکن راستي دوست دارياز دست تو باشه هر کار: شهرزاد

  گذرونهی االن داره خونه عمو جونش خوش مدی بزارغامی پگفتی می چندش چندبار زنگ زنگ زدم جواب نداد هي دختره اه
 ننی بی از چشم ما موفتهی براش بی به هرحال با ما اومده اتفاقرمشای دنبالش برمیفردا م: شهرزاد
 هم دست از سرم بر نجای ارامش داشته باشم اونوقت انجای اومدم اای اعتراض کرد  مامان تو رو خدا از اون سر دنشهاب

 دارهینم
   نگفتيزی چی کسگهی به خونه ددنی رستا

   راحت ترمنجای افاده که نه ای کلارنی خودشون بشیون و پ نگار رفتن تا اي به عمارت عمونی و معشهرزاد
  شد و چمدونش و برداشت باهاشون اومدی تا بالخره راضدی نازشو کشی کلشهرزاد
  اتاق شما دختر گلنمی ادیی رو بهش نشون داد بفرمای بهش خوش امد گفت اتاقمسعود

  رهی گی قلب ادم مکهی کوچیلی به اتاق کرد خی نگاهنگار
 دهی اتاق چي کتابخونه توهی دست مبل وکمد هی نفره  و کی تخت هی به اتاق انداخت ی از حرف او ن تعجب کرد نگاهمسعود

   نبودیکیشده بود اصال اتاق کوچ
 !!! بهت نشون بدم ؟؟؟گهی اتاق دهی ي اگه دوسش ندارخب

  کردشهی نمشی مونم کاری منی تو همي جورهی  ستی نازی ندی ولش کننه
  رفتییرای و به پذدی کشیقی اومد کفرش دراومده بود نفس  عمرونی از اتاق بمسعود

 بغل شهاب ییرای پذي کرداومد توشی ارای کلختی موهاش و دورش ردی پوشی تاپ قرمز و شلوارچسبون مشکهی نگار
 چقدر دلم برات تنگ ی دونی شهاب جان نمیخوب:  عشوه اومدبراش گفتی بهش زد و کلينشست بازوش و گرفت لبخند 

 دیشده بود لپشو بوس
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 نگه دست يزی  اما به مادرش قول داده بود چشدی می نگار عصباني کارهانی از اشهی چسبوند همی داشت امپر مگهی دشهاب
  نگار و از بازوش برداشت بهش پوزخند زد

 !!!!!؟؟؟ي از اونجا اومدي دل کندشدی چي رو دوس نداررانی ایگفتی که متو
 هاست نی تو بهتراقتی لی باهاش ازدواج کني خوای داره که تو می دختره چنیمعلومه خوب بخاطر تو اومدم اخه ا: نگار

 ترسهی ادم مدهی روح سفنی اخه عهی برنجه چری هم نداره مث شی درستي افهی دختره قنیایبهتره خوب دور و برت و نگاه کن
 شششیبهش نگاه کنه ا

 سوخته اخه رنگ پوست ي زغال اخته کرده قهوه انیت هه مث و خوبه رفته خودش و ع زدو تو دلش گفي پوزخندشهاب
 دهی انجام مشهی مد می کوفتهی  تا ي برنزه کردیخودت چش بود رفت

 
  تا بالخره خسته شد و به اتاقش رفتدادی نه مای اونم جوابشو با اره دی خندی حرف زد و الکی نگار بغل شهاب هی ساعتکی
 ی الکزارمی خوامش نمی دونه فقط بخاطر پولشه که می نچسب فک کرده کشته مرده اشم هه نمي فکر کرده پسره یچ

 زارمی نمن؟؟؟ی؟؟؟پدر و مادرش ک..... اومده  هویاز کجا ...!!!! هی دختره کنی انمی ببدی بای دهاتي دختره نی دس اوفتهی بیالک
  منو خراب کنهينقشه ها

 
 که با هم دارن دی تر شده بود دکی قدم به هدفش نزدکی کرد دایو تعقب کرد ادرس اپارتمان گندم و پ چندبار شهاب رنگار

  شهر تعجب  کرده بودنیی پارنیم
 و روشن کنن گندم و شهاب هم با لشونی وسافی تکلانی داده بود بغامی صاحب خونه پنای گندم ایمی قدي در خونه رفتن

  کردننی و بار ماشلیچندتا کارگر وسا
 دی شهاب و شني بود صداسادهی گوش واواری پشت دنگار

  داره ببرهازی که نی کسي پس بگم راننده برالهی که تکمدی جدي خونه دی ندارلی وسانی به ايازین: شهاب
 !!!! مامان ناراحت شهترسمیباشه اما م: گندم

  کنمی خودم با مادر صحبت ممن
 پول و گداست همون چشمش دنبال پول شهابه کور ی ادم بهیم روشن دختره به به چشم خاله ا:  خوشحال شد وگفتنگار
  نی کنم  فقط صبر کن و ببکارتی دونم چی من هفت خط تر از توام ميخوند

 
 بعد نگار اومد سالم کرد به اتاقش رفت قهی نشستند چند دقهیی به عمارت اومدن کنار بقلی گندم بعد از رد کردن وساشهاب

   موهاشم جمع کرده بود کنار شهاب نشستي دامن کوتاه و تاپ  بندهی اومد نیی زننده پاییبعد با لباس ها
  انداختنیی و سرش و پادی خجالت کشدی ظاهر نگار و دیگندم رو به روشون بود وقت 
 با هم دی امروز نشد و گذشت اما فردا بازمی عزیخوب: شهاب و گرفت و گفتي بازوارهی حرص گندم رو دربنکهی اينگار برا 

 مینی  ببشویدنی دي جاهامی بررانی امی گردش حاال که اومدی کلمیبر
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  کردی صحبت موای بهش نگاه نکرده  بود و با شگهی خورد بخصوص که گندم دی حرص می هشهاب
 ی واقعی هست ولیعنی ستین ن برام مهم باشه اون که نامزد مدیچرا با:  خودش گفتشی شدبعد پی عصبی اول کمگندم

 ......  برام مهم باشه به من چه اصالدی پس نباستین
 خوام به مناسبت اومدن ی  مدی لحظه  دقت کنهی زی عزونیخانوم ها و اقا:  بلند گفتیی به همه نگاه کرد و با صدامسعود

 شهی هم مداری ددی برگزار نشده تجدی خونه مهموننی وقته تو ایلی خرمی بگی مهمونهی و خانواده گلش زمیداداش عز
  امی من عاشششقق مهمونهی عمو جون فکر خوبیییییییییی چه عاليوااااااااااااااا:  ذوق زده گفتنگار
 انجام ي فرصت داشتن براي روزشی برگزار شه شی اخر هفته قرار شد مهموني مسعود و قبول کردن و براشنهادی پهمه

 کارهاشون
 کنن و بعد زی جشن ها و باغ و تمي کل عمارت و سالن و برگزارانی زنگ زد  تا بی شرکت خدماتهی قدم مسعود به نیاول

 مرکز معروف هی به گهی دي و کارهای هماهنگي رستوران معروف و براهی چند نمونه دسر به ینیری و شوهیسفارش غذا و م
  کردی ها رو دعو مهمانی مدی فقط بااال راحت شد حالشی جشن و مراسم  زنگ زد  خيبرگزار
   گفتمی مري رو برای مهمونانی جرگندم
  می دعوت نشدی مهمونچی استرس دارم ما تا حاال به هیی خمامان

 ی چقدر مرد با محبتي بهزادي اقای اخه نگرانی از چمی بری و از جشن لذت ممیری مهی استرس دخترم خوب ما هم مث بقچرا
  بپا کنهخوادی می مهموننی برادرش همچيهستن که برا

 !!!!! بپوشم؟؟ی مامان حاال چيواااااااااااا...... هی مرد مهربون و خوش قلبیلیاره اقا مسعود خ: گندم
 هی ي پروو هم نکردی کدومشون و حتچی برات دوخته بودم که هکی شی دخترم چند تا لباس مجلسنی کمدت و ببي توبرو

 رنگ اون و بپوش کت هم داره اگه ی زرشکشدی برات دوختم که تا کمر تنگ تنگ بود بعد دامنش گشاد مراهنیپ
 یمراسمشون مختلط بود راحت باش

 شهاب اونم با پدر و ي مامان از نگار برات نگفتم دختر خاله ی لباس هم بر طرف شد  راستیخب پس خداروشکر نگران: گندم
 دمی زننده من به جاش خجالت کشیلی پوشه خی لباس مي جورهی مامان ی دونی مرانیمادر شهاب اومده ا

  بهش خورده گرفتدی نبانهی همي کرده طرز پوشش اونجا فرق داره برایخب دخترم اون سالها المان زندگ:  میمر
 دهی بلوز شلوار ساده پوششهی لباس بپوشه همينجوری تا حاال ادمی هم اونور بزرگ شده اما ندوای شمامان

  کردسهی مقادی  فرق داره نبای هر کستیدخترم نوع ترب: میمر
  مامان جوندی گی تکون داد اره درست مي سرگندم
 هی انجام بده اقا مسعود بهش گفت همه کارها رو سپرده به ادی از دستش بر بي به عمارت رفت تا اگر کاري چند بارگندم

  کننده جشنيموسسه برگزار
 وایش:  کرد شهاب با اعتراض گفتدای شدن تا بالخره لباس مورد نظرش و پنیی باال و پای ها کل پاساژي و شهاب تووای شبا

   رمق ندارمگهی دي پدر پاهام و دراورددی خرامی غلط بکنم با تو بگهیمن د
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  دنی هر دو بهش خندوای و شگندم
 ي خوای مکاری اون موقعه چگهی ديزهای چیلی و خی و عروسيدنامزدی خردییای بی با گندم کلدی تازه باگهی غر نزن دیداداش

  اون روزها ههههي  برانی تمري و بزار پانی پس ایبکن
 .رهی گی رو مي اتهی دونه داره چه عفری نمندتی بدبخت شوهر اشمی زبون تو نمفیاوف من که حر: شهاب

   رستوران خوردن فردا شب  شب جشن بودهی ي شام تودنی بار هر سه خندنیا
 ستمی رو بلد ني من جامی کجا برشگاهیم اراگند: وایش
  نرفتم بگم کجا خوبه کجا بدشگاهیواال من تا حاال آرا-
 ؟؟؟؟یعنی ینرفت....!!! یکنی می شوخيدار: وایش
  کنم ؟ی مشی کارهی فردا شبم خودم ي برم براومدهی نشی نرفتم پگمی مينه جد-
 تو یراست.... رهی گی خوب و مشگاهی اراهی نگار بشم مطمئنا از دخترعموش ادرس نی بابا برم پس دست به دامن ايا: وایش
  گندم ؟؟؟ی پوشی میچ

 ینی بی پوشم حاال فردا شب می لباس که مامان دوخته برام مهی من
شهاب تو -....  باشه ی عالدی خانوم بامی لباس برا تو هست با دوخت مرنی ترکی خوشبحالت از االن مطمئنم شيوااااااااا: وایش
 ؟؟؟يدی که نخریچیه....  ؟؟ی پوشی میچ
  پوشمی  همون و مي سورمه اراهنی با پدمی خری دست کت و شلوار مشکهی کردم دی خریمن قبلش با گندم کل-
  نبودم بشم سر خر ههههههنی کرددیاوه تنها تنها خر: وایش

  ذرهگی خوش مشتری باهامون بی تو که باشهی چه حرفنیا: گندم
   دنبالمونه هامی گندم االن از فردا  هر جا برالیخیب: شهاب

  دی خندوایش
 ری بگادی از گندم کمی خواد حسود خان یدلم م-

  دزدیابج:  به گندم نگاه کرد و اروم گفت شهاب
   هنوز مونده صبرکنی در ولي به اون مامان دزدنیههههه ا:  گندم

 تو هم اره ههههه....!!!!  خوبه ي شدطونیاوه ش: شهاب
 لباسش و به شهرزاد نشون داد قرار شد فردا با نگار بره وای کردن خونشون و خودشون رفتند عمارت شادهی و سر راه پگندم

  شگاهیارا
 یلی خي ظرف هايتوینیری و شوهی سالن منیی تزي گل اورده بودن  برای عمارت و کلي بودن توختهی کارگر ری زود کلصبح

   سالن تا دست همه برسهي بودن گوشه گوشه دهی چکیش
  جور واجوري پر از غذاها و دسر هازی جدا بود چند مي غذا خورسالن
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 رژ گونه و ی کمدی اومد خط چشم کشی بهش میلی که مادرش بهش گفته بود خی هر دو حاضر شده بودن لباسمی و مرگندم
  دی لباسش پوشي شال رنگ لباسش سرش کرد مانتوش و روهی ختی رشیشونی پيرژ لب هم زده بود موهاش و تو

 و به دنی دسته گل خرهی شده بودند کی رژ لب زد هر دو ساده و شی به اسرار گندم کمدی پوشي اروزهی کت دامن فهی میمر 
  طرف عمارت حرکت کردن

 نی چني بار تونی اولي برازدیتند م باغ بود گندم استرس گرفته بود قلبش ي لوکس و مدل باال تونی ماشی کلدنی رسیوقت
   دعوت شده بود مانتو هاشون و به دست خدمت کار دادن و به طرف سالن رفتندیمهمون
 ییبای زي چه خانوم هادی رفت جلوشون سالم مادر خوش امددی تا گندم و دشهاب
  انداختنیی سرخ شد و سرش و پاگندم

  هزار اهللا اکبري کردپی خودتم ماشاهللا خوش تنهی بی چشات قشنگ مزمیسالم پسر عز: میمر
.   اونودی دی  می بار تولباس رسمنی اولي شهاب و نگاه کرد براي حرف مادرش سرش و اورد باال و از سرتا پانی با اگندم

 . دختر کش شده بودی و زده بود حسابششیمدل موهاشو عوض کرده بود ته ر
 ؟؟؟.. يدیخب پسند:  اروم بغل گوش گندم گفتشهاب
   بهش نگاه کرده سرخ شدعی ضایلی خدی فهمگندم

   قشنگه برازندتهیلیمن که پسند کردم لباست خ: شهاب
  تشکر کرد که دعوتشو قبول کردهی کلمی موقعه مسعود اومد و بهشون خوش امد گفت و از مرهمون

  لبخند زددی موهاش دي شال روی کردند شهرزاد از طرز پوشش گندم خوشش اومد وقتی پدر و مادر شهاباحوال پرسبا
 جشن تموم شه نی تا ای بکشه طفلی داداشم چي گندمک چقدر ناززززز شدي خودش و به گندم رسوند واااااااوایش

 هههههههههه
  به گندم نگاه کردی چشمری و زدی هم خندشهاب
   تکي شدی عالادی بهت میلی لباست خيتو که خوشگل تر از من شد: گندم

  نگار اشنات کنمي با دخترعموهامی برایب: وایش
 زانو بدون ي کوتاه تا باالیلی خی لباس مشکهی به طرف چندتا دختر رفتند چشم گندم به نگار افتاد  دی گندم و کشدست

   صورتش ماسک گذاشتهي کرده بود انگار روشی ارای بود مو هاشو باال جمع کرده بود کلدهی باز پوشي اقهی با نیاست
   عروس خوشگل و ناز ما گندم جاننمیر اخب دخت: وایش

  فشردی به هر سه دخترا سالم کرد و دستشون و به گرمگندم
 نکنه گمی لباس هههههه منی تو ایخفه نش:  گندم و نگاه کرد و گفتي از گندم خوششون اومده بود نگار سرتاپاهمشون

 يموهات زشت هستن که شال سرت کرد
  طرز پوشش فرق داره نگار خانومی  هر کسستی ننطورینه ا: گندم

  کلمه بگو موهام زشتنهی یزنیاوه مث حاج خانوم ها حرف م-
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 نشسته بودن ومشغول صحبت بودن زی مهی کرد به طرف مادرش رفت که کنار مسعود سر ی نگفت و عذر خواهيزی چگندم
  ارو م کنارشون نشست

  جووناشی؟؟؟ برو پ... دخترم یچرا نشست: مسعود
  راحت ترمنجای اي بهزاديقاممنون ا-

  کنمی نکن اصال پاشو تو و شهاب رو به دوستام معرفیبیچرا دخترم غر: مسعود
  شهاب رفتنشی کنه و با هم پی نتونست مخالفتگندم

   کردی می رفت و معرفی دوستاش مشی تک تک پمسعود
   برادرزاده ام شهاب جان و نامزد شون گندمشونی و ازمی دوست عزی فرخياقا
  کردندی می دو ابراز خوشبختهر

  مرد قد بلند و خوش پوش که پشتش به اونا بود و مشغول صحبت بودکی به دنی کرد تا رسی رو بهشون معرفي نفرچند
 که دستش بود سرٌ خورد و یوانی و تا چشمش به گندم افتاد لدی دوستش و اون چرخي شون يمسعود دستشو گذاشت رو 

   مونده بودرهی صورت گندم خيشکست رو
 !!!!؟؟...ییی چندبار صداش زد مهرداد چت شده خوبمسعود
   ممنون خوبمدیببخش:  کرد و گفتی به خودش اومد معذرت خواهمهرداد
  دوست بندهیعی شفي هم اقاشونی گندم اندشونی کنم شهاب جان و نامزد ای برادرزاده ام و بهت معرفاومدم
 یعی شفي خودش تعجب کرد خوشبختم اقالی فامدنی از شنگندم

  دست گندم و گرفت و گفتیعی شفياقا
 !!!!؟؟؟...هی پدرت چلیدخترم اسم و فام -
 !!!!!دیدستمو ول کن....!!!!  اقاهی چه کارنیا-
 

  هم اخم کرده بودشهاب
 ؟؟؟؟... دخترم هی اسم پدرت چشمی مونهیتو رو خدا دارم د: مهرداد

 یعی شفلشمی من مهران فامي اخه  ؟؟؟؟ اسم باباهی چي سوال ها برانیا-
  ختنی اسم و اورد مرد گندم و بغل کرد و شروع کرد به اشک رنی اتا

   حاال توجه همه جلب شده بودادی برونی کرد از بغلش بی تقال مگندم
 !!!!؟؟؟یعی شفي اقاهی چه کارنیا:  پر از خشم گفتییا صدا و بی  اورد عصبرونی گندم و بزور از بغل مهرداد بشهاب
 می دختر مهران که سالها داری  تو دختر برادر منزدمی از شباهتت حدس مدیبا:  گفتختی ری همون طور که اشک ممهرداد

   نکردمداشی گشتم پی هرچستی اما نمی گردیدنبالش م
   از تعجب دهنش باز مونده بود با لکنت گفتگندم

  گفت تک فرزند بودهین عمو ندارم پدرم همشه م...م ..ا ....م ..ا ...-
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 !!!!؟؟؟...ستی گفت مگه االن نی میگیچرا م: مهرداد
   شدسی چشاش خگندم

  سالم بود9 ینه سالهاست ما رو تنها گذاشته وقت-
   کردهی زانو زد و گرنی زمي حرف رونی ادنی با شنمهردا

  شده دخترم؟؟؟؟؟ی رسوند  چ هراسون خودش و به گندممیمر
 گن؟ی می اقا چنی ادینیمامان بب: گندم

  دخترم؟گنی میچ: میمر
 !!!مگه بابا برادر داشت؟؟!!!!  من هستن ي عموگنیم-
   شدرهی به مرد خدهی ترسی با نگاهمیمر

 خواستن با مهران ی که می بار وقتنی اخردنی تعجب کرد دستاش شروع کرد به لرزدنشی با دمی سرش و باال اورد مرمهردا
   شده بود اما خوب شناختشری پنکهی بود با ادهیعقد کنن اون ود

 يزی چهی مامان دی؟؟؟ خوب.. گنی اقا درست منیمامان ا-»  دستش و گرفت و گفتدهی رنگ مادرش پردی  دی وقتگندم
 د؟؟؟یبگ

شاهد ازدواجتون بودم درست چندماه بعدش دارم  کردم از اون روز که داتونی بالخره پشهی خانوم باورم نممیمر: مهرداد
 بفهمم دی حاال بعد سالها امشب با شباهت دخترت بانی زمي تودی رفته بوددی انگار اب شده بوددی گردم اما نبودیدنبالتون م

  که فوت کردهت برادرزاده دارم و برادرم سالهاسهیکه 
 دی بدحی برام توضشهی شدم مجیمامان من گ: گندم
  روزی همه چگمی دخترم برات مباشه

  ؛شهاب؛پدرو مادرش همه شوکه شده بودنمسعود
   کرد به همراه گندم و مهرداد خونشون رفتنی از همشون عذر خواهمیمر

 باشه نخوان در حضور تو ی مسائلدینه پسرم بهتره تنها باشن شا:  مانع شد و گفتنی خواست باهاشون بره که معی مشهاب
 بگن

 تونست   ي دختر چطورنی اینیبی رو مریتقد:  شونه اش و گفتي نشست مسعود دست گذاشت روی صندليرو رمق ی بشهاب
 ی کردم پدر گندم به چشمم اشناست حاال می حس مشهیهم...  اتفاق ها نی با اومدنش به عمارت و انهی پدرش و ببیخانواده

 نی با اگهی هست حاال دي ادم ثروتنمندیلیرگ گندم خ پدر بزیدون ی بود می هر دوشون ابيفهمم شباهتش به مهرداد چشا
  نکنهي نقش بازگهی تونه پولتو بهت برگردونه و دی ورق برگرده اون حاال مدیاتفاق ها شا

  عموش کامال درستهي دونست حرف های کرد اما می مسعود اشفته تر شد فکر کردن بهش ناراحتش مي با حرف هاشهاب
 ي مادرش نشست مهردا هم روي گندم روبه رودنی رسی وقتزدی نمی حرفی تا خونه سکوت رده بود کسری در طول مسگندم

  اون نشستيمبل کنار
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.....!!!!!  نه دی گفتی دارم میی کردم عمو  و دای بابا سوال مای بچه بودم هر وقت از شما ی وقتادمهیمامان من منتظرم  : گندم
 گن؟؟؟؟ی می اقا چنیحاال ا
   کننی می که شمال زندگي خاله هم دارهی تو هستن برادر پدرت  تو ي عموشونی هم عمه اي هم عمو دار تودخترم
چراااا !!!!!  بود ونی چشام گرشهی همی کسی از بمیدی زجر کشی کلمی؟؟؟ ما سالها تنها بود....دیچراااا بهم دروغ گفت: گندم
 ؟؟؟؟..مامان

  پس اروم باش و گوش کنیبدونی خوایم
 من سرگرم در خوندن امی التماس گذاشتن بی با کلامی بدادی سالم بود دانشگاه قبول شدم تهران پدرم اجازه نمجدهی هیوقت

 برخورد کردم ی پله با کسنی اخري رونیی اومدم پای رو که  داشتم از پله ها مهی نکهی تا اي اهیبودم به در از هر گونه هاش
 هول کرده بود  برگه هامو جمع کرد من سرم و اوردم باال و بهش نگاه یحساب اون  و کل برگه هام پخش شدنیخوردم زم

 بارخودم کمکش جمعشون کردم که نی اختی دونم چرا بازم برگه ها از دستش ری بهم زل زده بود  نمیکردم دوتا چشم اب
  گفت

 .....  درمانگاهمی بردی خواهی نشد متونیزی خوبه چحالتون
  ستی نيمن خوبم ممنون چز:  که گفتم زدیف م جور پشت هم داشت حرنیهم
   دنبالمهیکی کردم ی من و مهران بود  از اون روز به بعد همش حس مداری دنی اولاون
 خوشگل و پولداره هر کدوم یلی گفتن خی و مزدنی بودن که درمورد مهران حرف ميادی زي دانشگاه دختراطی محيتو

  خواستم درس بخونمی فکرا نبودم و فقط منی بشن اما من تو اکی بهش نزدي جورهیدوست داشتن 
 من تازه نیی رو داد پاشهی شسادی مدل باال بغلم وانی ماشهی برم خوابگاه ومدی نرمی گی بارون مونده بودم تاکسری روز زهی

 می سماجت کرد تا من تسلنقدری قبول نکردم و به راهم ادامه دادم ای مهران بود ازم خواست من و برسونه ولدمیصورتش و د
 می خوابگاه بودکی نزدنیی سرم و انداختم پادمی خجالت کشیلی خدی که سوار شدنونمم:  نشستم گفتیشدم و سوار شدم وقت

  که سکوت و شکست و
 ؟؟یخانوم رسول:  گفت
 !!! بلهگفتم
   بزارمونی رو باهاتون در می خوام موضوعی هست میراستش چند وقت: گفت
  گوشم با شماستدیی بفرماکفتم
 ي خواستگارامی بدی خوام اگه اجازه بدیمن بهتون عالقه دمند شدم م..... چطور بگم ...... من : گفت

  شمی مادهی من پدینگه دار:  و گفتم دنی حرف و زد از خجالت سرخ شدم دستام شروع کرد به لرزنی ایوقت
 دی اگه شما موافق باشي خواستگارامی خوام بی ندارم بخدا فقط ميمن قصد بد:  پر از استرس گفتیی داشت و با صدانگه

 جلوم گرفت و رفت و ی من شد هچی پاپنقدری شدم از اون روز به بعد اادهی پنی حرف هاش گوش ندادم و از ماشهییمن به بق
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 ادی خواد با خانواده اش بی شده بود گفت منیری برامون شی زندگوزاومد تا منم دل باختم و عاشقش شدم از اون ر
  می هر دومون ذوق زده بوديخواستگار

 منم گفتم ی با کس که من در نظر گرفتم ازدواج کندی باگهی مکنهیپدرك قبول نم:  و گفتشمی روزگذشت ناراحت اومد پچند
  برام بکنهي جونمم نتونست کارزی عزکنمی کارو نمنیا

  ی ما رو فراموش کنشهی همي برادی بای اگه با اون دختر ازدواج کن گفت  بابام گفتهی  مزی گفت عزی مادرش مبه
 مهران تنها دی دی پدرم وقتي خواستگارانی رو انتخاب کرد  منم به خانواده ام گفته بودم میکی خانواده اش و من نی بمهران

 هی و اونقدر من گري  چند بار مهران اومد خواستگارستمی نی خوان من راضی گفت خانواده اش تو رو نمیاومده قبول نکرد م
   ییای سراغ ما بدی نباگهی دیباهاش ازدواج کن: کرد و گفت  و التماس کردم تا پدرم موافقتيزار

 اقا مهرداد و می روز سرد زمستون عقد کردهی زده قبول کردم  تو زی مهران بخاطر من پشت پا به همه چدمی دیمنم وقت 
  میشدی دل تنگ منکهی با امیدی کدوممون خانواده هامون ندچی از اون روز هگهید عقدمون بودن دخواهر من شاه

 ی و بی پولی با بمی کنی زندگمی تونستی بود به سختمونی دوران زندگنی کردم بهتری که با مهران زندگی سال9 اون اما
 ی گرفت ولي تازه اي کامل شد و رنگ و بومونی لبمون خندون و دلمون شاد بود با اومدن گندم زندگشهی اما هميپشتوانه ا

  من کوتاه بودي عمر شادفیح
 خانواده ام تا شی بعداز مرگ مهران هم نخواستم برم پي بود که نگفتم بهت تو عمو و عمع و خاله دارلشی دلنی ادخترم

 حس سربار بودن نداشته باشم
   کردنی بلند شد و بغلش کرد هر دوشون هق هق مختی مادرش اشک ريم مدت پا به پا تماگندم

   اب داد ارومشون کردوانی لهی به هرکدوم مهرداد
 شد ضی بعد از رفتن مهران مرزی اومد عزی در نمی از خونمون رفته بود صدا از کسي مهران رفتانگار شادنکهیبعد از ا: مهرداد

 روز گفت هی بود زمی عاشق عزشی مونهی ددی دی و مزی حال عزی کرد اقا جونم وقتی مهیروز گرپاهاش جون نداشت شبانه 
 از اون روز کار من می همه ما خوشحال شدستی ني کرده طوري هر کاردمشیبخش  کن بگو برگردهداشیبرو دنبال مهران پ

 زی و رفت  اقا جون بعد از مرگ عزاوردی طاقت نزجونی نکردم عزدای گشتم شماها رو پیشد دنبال شماها گشتن اما هرچ
  نداشتیشکی به هي کارگهیشکست پژمرده شد د

 زجونی عزهی شبیلی بود دست گندم و گرفت  تو خزی هممون عزي برایلی بود خي اخري و به من سپرد مهران بچه زی چهمه
   جون باز جوون شدهزی انگار عزیهست
 .....!!! عمودی گی ميجد:  گندم

 بزار ی اونهی شبیلی تو خختی ری اشک می کرد و کلی عکس نگاه مشدی دلتنگ مادر بزرگت میدخترم پدرت وقتاره : میمر
 ارمیعکسش و ب

 عکس به هی اورد رونی بیمی درش و باز کرد چندتا عکس قدزی مي و اورد گذاشت روکشی اتاقش صندوقچه کوچي تورفت
 دست گندم داد
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  که از وسط نصف شده باشهیبی بود انگار سهی شبیلی خشدی عکس  و نگاه کرد خودشم باورش نمی وقتاون
 دییای مدی کنی و جمع ملتونی فردا وسانی کردم همداتونی کنم خداروشکر که پداتونی شباهت باعث شد پنیهم: مهرداد

 برم امشب دی جون اومده جلوش بازی کنه عزیفک م افته ی پس منهی اگه اقا جون گندم و ببيوااااااااااا.....  ما شیعمارت پ
 ما ي دوتا پسر همه نتمی من دوتا پسرم دارم عمه مهی دختر هستي نوه نها تو تی دونی کردم  مدایبراش بگم شما رو پ

 ي خب خدا نداد بهمون حاال تو دختر گل خودم شدی ولمیعاشق دختر هست
    مهردا موهاش و نوازش کرد خودشم چشاش تر شدهی گرری عموش و بغل کرد باز زد زگندم

   دنبالشونادی فردا حاضر باشن مي گندم و گرفت و سفارش کرد براي کرد و شماره ی اروم شد ازشون خدا حافظیوقت
  ؟؟؟؟می با عمو برمی کنکاریمامان حاال چ:  از رفتن مهرداد گندم کنار مادرش نشست و گفتبعد
   پدر بزرگتدنی دمی بردی دخترم بااره

  مامان ؟؟؟می کنی اونجا زندگدی  بایعنی: گندم
  ادی سرمی کسی بنی  بالخر ه داره زمان  امیدی کشیی تنهایلی دونم دخترم اگه ازمون بخوان اره  من وتو خینم: میمر

  امشب فکر تا خوابش بردي به اتفاق های به اتاقش رفت کلگندم
  دستشو گرفتششی  نگار اومد پزدی حرف نمیشکی  با هشهاب

  می با هم برقصای بزمیشهاب جون عز: نگار
   برقصگهی دیکی حوصله ندارم برو با نگار
  من دوست دارم با تو برقصم عشقمیاااااا شهاب جون: نگار

  پروي رو ندارم دختره یکی  گفتم برو حوصله تو دی کشرونی شده بود دستشو از دست نگار بی عصبانشهاب
  ستمی نگار نرمیامشب حالت و نگ:  خودش گفتشی سرخ شده بود پتی از عصباننگار
د  حاال فقط . ساعت از دوازده گذشته بود که مهمون ها کم کم رفتند سالن خلوت شده بودنی رقصی از خوردن شام و  کلبعد

   ،شهاب،و مسعود بودندوای ،نگار،شنیشهرزاد و مع
  رو براتون  روشن کنمییزای چهی خوام ی امشب مدیخاله جون لطفا صبر کن:  خواستن به اتاق هاشون برن که نگار گفتیم

 .....!!!!!!!! از همهشتری از حرف نگار تعجب کردن شهاب بهمه
 بزرگش یاطی خ تهران هس مادرش بانیی پاي از محله هاری دختر فقهی گندم جوونِ اقا شهاب دی دونستیخاله جون م: نگار

 حتما ادهی هست شي اتهی دختره  چه عفرنی استی شهاب براشون گرفته معلوم ندیدی ددی هم که شما رفتیکرده اون اپارتمان
  پولدارهي پسرهاي براي زدن و دلبرغیکارش ت
   زده بودرونی رگ گردنش بتی از عصبانشهاب

  نگار درسته؟؟؟؟ي حرف هامیشهاب   ما منتظر: نیمع
   گوشش زدي تویکی وسط به طرف نگار رفتنی کنم ای رو مشخص ميزی چهی اما اول دمی محی شما توضي من براباباجون

  صورتش گذاشتي شوکه شده بودن نگار دستشو روهمه
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  ستی بست ني اخه تو چقدر طمع داره دختر پدرت به اون پولداري خوای دونم من و بخاطر پول می نمیکنیفک م: شهاب
 فردا چشمم بهت يدی برگرد به همون خراب شده  فهمرانی خونه بلکه از انی نه تنها از ایکنی جا گم منیورت و از افردا گ

   ارمی سرت مي بالوفتهیب
  به اتاقش رفتونی گرنگار

  ؟؟؟می ما منتظرهی چانی بگو جري راحت شدی به شهاب نگاه کرد خب حاال که حق نگار و کف دستش گذاشتشهرزاد
   گندم رو بشهي بگه دوست نداشت دزدی دونست چی نمشهاب
 من ي شهاب هم بود از مشکالتش برانجای اومد اری و دزدگنی نصب دوربي روز گندم براهی: به کمکش اومد و گفتمسعود

 ي نقش معشوقه ادی داد بشنهادی و نداشت بهش کمک کنه شهاب بهش پی و اون کسمارستانهی بيگفت از مادرش که تو
 از دست دادن نی نداشت بي  اون دختر معصوم هم چاره ادیر مدت تا شماها دست از سرش برداهی ي کنه  براي بازاون و

 بزرگ هست که صاحب یعی شفي نوه دی فهمدیدی امشبم که ددی دونی ماجرا  که مهی انتخاب کرد بقنوی کار  انیمادرش و ا
  دری فکر اشتباهچی هست لطفا هی دختر پاك و خوبیلی ملک و امالك هست گندم خی بزرگ و کليچندتا کارخونه 

 خونده نشونی بتی محرمغهی صهی باهاش راحت هست دیدی دی اگه مرهی نگذاشت شهاب دستشو بگی اون حتدیموردش نکن
  اون مادر شرمنده بشهای اون دختر دی نزاردی شما هم بهش نگدوارمی مسائل خبر نداره امنی کدوم از اچیشده که مادرش از ه

  گندم سوخته بودي دلش برایلی چشاش پر از اشک شده بود خوایش
 ي اما نکردی شرط مسخره ات کمک کننی به اون دختر بدون ای تونستیتوم:  از دست پسرش ناراحت شده بود گفتنیمع 

 همه ی تو هم بهتره خودت به گندم بگمی گردی بر مندهی چند روز ای طمی به ازدواج کردن تو ندارياز امروز به بعد ما کار
.....  خوشحال بودم اما حاال یلی گندم بود ختی اگه انتخاب واقعزی چهی  فقطدی کني نقش بازستی نيازی تموم شده و نزیچ
 می خانوم برمیبر

   نگفت و به همراه همسرش از پله ها باال رفتيزی چشهرزاد
   شونه اشي دستاش گرفت مسعود کنارش نشست دستشو گذاشت روونی مبل انداخت  سرش و مي خودش و روشهاب
 خداروشکر هنوز اول ستی کار درست ننی از همون اولم گفتم ای دروغ بگی خواستی می بهتر شد پسرم تا کينجوریا: مسعود

  چشدی کار سخت تر مدی رفتی جلوتر میراه بود هرچ
اما خداروشکر که موضوع اون شب گندم باز نشد خوشحالم  دی دروغ بگدیعمو جون ببخش بخاطر من مجبور شد: شهاب

  کنمی مفی رو براش تعرانی تموم شده جرزی همه چگمی کنم میخودم باهاش صحبت م....
 کرده ی پدرشه  سالها فک مي موضوع خانواده ری اون االن درگگهی چند روز دي امابزارش برایکنی میاره پسرم کار خوب 
 بهش بهش فکر نکن برو گهید...... کرده دای دوست اشنا پی عمو و پدر بزرگو کلهوی رو جز مادرش نداره و حاال ی کسچیه

  می داشتی عصبنش و استرس و تجانی پر از هی شبيبخواب خسته ا
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با شهاب  که یی از مانتو هایکی پدر بزرگش عمه اش ،بچه هاشون دنی دي داشت براجانی هیلی شد خداری صبح زود بگندم
 اشپزخونه و صبحانه حاضر ي گذاشت سرجاش رفت توومدی بود و برداشت بهش نگاه کرد خواست بپوشه  اما دلش ندهیخر

  کرد
 کرد که زنگ در زه شد شالشو سرش کرد و در باز کرد ی و جمع مزی دخترش با هم صبحانه خوردن داشت مشی اومد پمیمر

 دیورتش و بوسعموش پشت در بود گندم بهش سالم کرد و ص
  زمی عزیسالم دختر گلم خوب: مهرداد

 دی خوش امددیی عمو جان بفرمایمرس
   لطفادینبند:  گفت یی اومد داخل خواست درو ببنده که صدامهرداد

 بله امرتون؟؟: کرد و گفت ی پشت در بود اخمی در و باز کرد پسر جوونگندم
  هستم پسر عموتونلی من سهنیسالم خوب: پسر

 دی داخل خوش امددیی دونستم بفرمای نمدی سالم ببخشيوااااا:  خجالت زده گفتگندم
   دور هم نشستنددنشی دي برای کرد  و ابراز خوشحالی احوال پرسمی بهش زد اومد داخل رفت جلو با مري لبخندلیسه

 بفزسته دنبالتون شبیهمون د خواست ی شد می چه حالدی دونی کردم نمفی اقا جون تعري تمام ماجرا رو براشبید:  مهرداد
  که همه خانواده منتظرتون هستنمی بردی کردم صبر کنه  حاال زود حاضر ششیکه من راض

 ی پوستی گوشتي صورت کشده و لبای چشاش مشکستی عمو نهیاصال شب:  خودش گفتشی نگاه کرد پلی به سهگندم
  که از عمو به ارث برده قد بلندش هستيزی پرپش بود تنها چیلی مو هاش خدیسف
   اومدنییرای پذي و گندم هر دو حاضر شدند و تومیمر

  جونهزی عزهی چقدر شبيدید:  گفت لی به گندم نگاه کرد  روبه سهمهرداد
  قشنگ متوجه شدمدمی هستن لحظه اول که دهی شبیلی به گندم کرد اره بابا خی نگاهلیسه

 د همه منتظرمونن شری دگهی دمیخب بر: مهرداد
 راننده بود در طول لی  عقب نشستند سهی صندلمی بود گندم و مردی سفي سوناتاهی که مهرداد باهاش اومده بود ینیماش
  کردی صحبت نمی کسریمس

  گفتی لب ذکر مری استرس داشت زیلی دست مادرش و گرفته بود خگندم
  دخترم اروم باش:  میمر

 شبه صاحب کی بعد ي رو نداری کسی سالها فکر کننکهی استیدوست دارم اروم باشم مامان اما دست خودم ن:  گندم
  یپدربزرگ و عمو و عمه و پسر عمو  بش

 زمی کنم عزیحالت و درك م: میمر
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 عمارت هی شدند ی باز کرد وارد باغ بزرگموتی در بزرگ نگه داشت در و با رهی ي جلولی سهدنی ساعت رسمی بعد از نبالخره
 ی ساده نگاهیلی عمارت نشد خییبای  و بزرگ  رو به روشون بود  گندم اصال محو عظمت و زکی شیلی خيسه طبقه 

   انداختیاجمال
 ی و شکوه عمارت باز مییبای همه زنی کرد االن دهن گندم از ای خودش فکر مشی نظر داشت پری تمام مدت اون و زلیسه

  گندم باعث شد تعجب کنهی توجهیمونه اما ب
 قلبشو ي لرزون دست مادرش و گرفته  بود و به طرفشون رفتند صدایی در عمارت منتظرشون بودند گندم با پاهاي جلوهمه

  دی شنی میبه خوب
  انگار ای کردن خداهی چند قدم مونده بود خودش و رسوند و بهش و محکم بغلش کرد و شرو ع کرد به گردی تا گندم و دنیمه
  فدات شم دختر گلمی جونم زنده شده اومده الهزیعز

   بغل کرد و بهش خوش امد گفتمی مرنی مهختندی هر دو اشک ردی صورت گندم و بوسچندبار
  خانوم همسر مهربون من زن عموت سارانی  و ازمی خواهر عزشونی کنم ای میمعرف:  جلو اومد گفتمهردا
 ي خوشحالم بالخره تالش هایلیخ:  و گفتدی  سارا هم با محبت گونه  اون و بوسدی سارا رو بغل کرد گونه اش و بوسگندم

  کرددای داد و شما رو پجهیمهرداد جان نت
   پسر دوم من مهندس خانوادهنای سپی اقا پسر خوش تنیخب ا: مهرداد

   زدي گندم و نگاه کرد پوزخندي سرتا پانایس
  خوشحالمدنتونی از د  سالم پسر عموومدی از نگاه اون خوشش نگندم

  نگفتيزی چگهی سالم داد و دي سردنابهیس
 !!!!  عجبنیانگار اومدم روسر ا:  خودش گفتشی پگندم

  جان شاعر و خوش سخننی اقا شوهر مهی هم علشونیا: مهرداد
   اقای بهش لبخند زد سالم خوشبختم علدی رو دی مهربون علي چهره ی وقتگندم

 ی دختر گل و مهربوننی چندنی خوشحالم از دشتریسالم دختر گلم من ب:  اقایعل
   سام امسال کنکور دارهری امکتی کوچي مرد بزرگ هم پسر عمه نیخب ا: مهرداد

  خوشبختمدیسالم پسر عمه خوب: گندم
 می دار شدیی خوشحالم بالخره ما هم دختر دایی دختر دایسالمم مرس:  سام ریام

 دنی به حرفش خندهمه
   خونهی تخصص مي دکتر خانواده داره براای پسر عمع بزرگت اقا پورشونمیو نفر اخر ا: مهرداد

 دی به جمع خانواده خوش ا مدییسالم دختر دا:  بود به گندم نگاه نکرد و گفتنیی سرزش پاایپور
  پسر عمهی مرسسالم

 دی داخل که سرپا خسته شدمیوم هم گل سر سبد خانواده بر خانمی شما گندم جان و مري خانواده نمیخب ا: مهرداد
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 !!پس اقا جون کجان؟؟:  و گفتستادی نکرد کنار عموش اي نگاه کرد به اطرافش کنجکاوي سالن شدند گندم براوارد
 دنشونی دمیری مدینی بشیاتاقشون هستن حاال کم: مهرداد

  نمشونی خوام ببی اقا جون  مشی پمینه عمو جون اول بر: گندم
 گهیاره گندم جان درست م:  تکون دادو گفتي هم سرمیمر

   اقاجون اتاقشون باالستدیی بفرمادی شما بخواهیباشه هرچ:  مهرداد
 به گندم کرد ی  نگاهشدنی که رد منای و گندم پشت سرش بودن از بغل سمی جلو  رفت تا راه و بهشون نشو ن بده مرخودش

  ههیدت و تو دل همه جا کن خوي چجوريخوب بلد:  گفتواشیو 
  بگه از پله ها باال رفتنديزی بود با تعجب بهش نگاه کرد اما نتونست چدهی فقط صداشو شنگندم
 راه رو بود به طرف اتاق ها رفتند  دو طرف هی شده بود  دهی چي نهار خورزی بود چند دست مبل و می باال سالن بزرگي طبقه

 ستادیچندتا در بود  کنار در اخر مهرداد ا
   اتاق اقا جون خواست در بزنهنیا: مهرداد

  و باهاشون حرف دارمنمیدخترم اجازه بده من اول پدربزرگت و بب:  رو به گندم گفتمیمر
  شمیچشم مامان من منتظر م: گندم

  ا هم وارد اتاق شدند در زد و با مهرداد بمیمر
 به یی باچشامی رب در اتاق باز شد مرکی سر به اون سر بعد نی رفت از ای راه می گذشت هی مي گندم به کندي برازمان

   اومد رو به گندم لبخند زدرونی بهیخون نشسته از گر
 برو داخل دخترم پدربزرگت منتظرته:میمر

 مرد دی لرزی اتاق رفت و دربست ضربان قلبش تند شده کل وجودش مين تو لرزایی اومد گندم با قدم هارونی هم بمهرداد
 ی لرزان و چشمانیی و باصدادی کشیقی جلو رفت نفس عمی بود گندم به خودش جرات داد کمسادهی پشت بهش وایمسن

  آه    آقاجون سالم:اشکبار گفت
 که گندم خودشو وفتهی خواست بی پاهاش  سست شد مدی اون و دی وقتدی آروم به طرف گندم چرخدی مرد لرزي هاشونه

   نشوندی صندليبهش رسوند دستشو گرفت رو
  ختی ری شده بود و اشک مرهی فقط بهش خساالر
 و من دارمتون  باورم دی شما هستشهی آقاجون باورم نمختی و اشک ردی پاهاش نشست دستشو گرفت و آروم بوسنیی پاگندم

   رو دارم پشتم باشهی منم کسای دننی تو اشهینم
 خاتون منو يخاتون من آخ بو: لرزون گفتیی آروم بغلش کرد و باصداستادی دست گندم گرفت بلندش کرد و خودش اساالر

 اونه هی صداتم شبی قشنگم دختر گلم شده خاتون حتي من سالها تنهام گذاشت و رفت و حاال دوباره نوه ی عشق زندگيدیم
 دختر مهرانم پسر گلم که بخاطر عشق از خودم روندمش حاال بود مهرداد گفت دل تو دلم نی وقتشبی چشات دتیمعصوم
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 ي سالهانی اي جبران همه ي نکن بابا منو دارهی گرگهی دختی با خاتون دلم ریزنی گفت مو نمی شده وقتداشیبعد سالها پ
  کنمی رو مییتنها
 نی بشای لبخند بزنه بدی بشه فقط بای دختر من اشکي چشمادیا نبگهی و اشک هاشو پاك کرد ددی گندم رو بوسیشونی پبعد

    سالها بگونیبرام از ا
 کی شهاب بعد از انی از جرری به غزی و همه چزی همه چی سخت زندگي رو به پدربزرگش گفت از روز هاری همه چگندم

 اوردن بالخره صحبت هاتون فیبه به گندم خانم تشر: بلند گفتنای سرفتی منیی اومد از پله ها که پارونیساعت از اتاق ب
 تموم شد؟

 ششونیتموم که نه فعال آقاجون خسته شدن من گفتم استراحت کنن تا بعد بازم برم پ:گندم
 پارچه هی قربونت بشم دخترم دی صورتش رو بوسنی نگفت گندم کنار عمه اش نشست مهيزی چگهی زد و دي پوز خندنایس

  کنهی داره نگاهم مزمی صورت قشنگت انگار عزي فدایخانم
   عمه جونخدانکنه

 ؟یخونی از خودت بگو درس میخب گندم جان کم: آقایعل
   گرفتم تا مراقبشون باشمی ترم بخاطر مامان مرخصهی نرم افزار هستم يبله من سال دوم رشته : گندم

 بودن و ضی خانوم گفتن بهمون که مرمیمری قائل شد مادرت ارزشي برانقدری دخترم احسنت بهت که انیافر:  اقایعل
  داشتنيویمشکل کل

 باعث دی جدی زندگدوارمیام:  خودش گفت شی اون خوشش اومد و پی کرد از سادگی به گندم می نگاهی هر از گاهایپور
 ینشه عوض بش

 شدی مهیی بقي گذاشت و باعث خنده ی کرد و سربه سرش می متی گندم اذی سام هریام
  نمازم و بخونمدی مهر نماز بهم بدهی با شهی چادر نماز اگه مهیعمع جون :  نماز شد گندم اروم به عمه اش گفتوقت

 رمی گی االن از سارا برات مدی گندم و بوسیشونی چشاش پر اشک شد پنیمه
  به دستش دادي لبخند به لب چادر نماز و سجاده اقهی بعد از چند دقسارا

  نبود سجاده شو پهن کرد و چادرش و سرش کردو مشغول نماز خوندن شدیفت تو سالن باال کس از پله ها باال رگندم
   فک کرد رفته اتاق آقاجونستی نداشی گندم پدی دی وقتنایس
  اتاق آقاجونهی هومدهینگاه دختره چه مارموزه از راه ن:نایس
 که ي شد  از فکررهی و بهش خسادی چشش به گندم افتاد همونجا واهوی پله ها باال رفت خواست به طرف راه رو بره که از

  اتاقشيکرده بود شرمنده شد رفت تو
  نشستند و غذا خوردنزی همه دور منیی نهار ساالر هم اومد پازی مسر

 ییرای پذي خوشحال بود بعد از ناهار ساالر تودیدی که همه رو دور هم منی باعشق به تک تک شون نگاه کرد از اساالر
  نشست همه دورش نشستند
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 جان رو می کردم خدارو شکر گندم و مردای خوشحالم بعد سالها آرامش پیلی خدی همه تون دور هم جمع هستنکهیاز ا:ساالر
 سوم ي طبقه دی و جمع کنلتونی خونتون و وسادی فردا بردی امروز که خسته شددی خودم باششی دوست دارم پمی کرددایپ

  ترهراحت المی خينجوری ادی اونجا باشدیتونی مستی نیکس
   بهش کمک کرد از پله ها باال رفتای زد آروم بلند شد پورینی غمگي به گندم نگاه کرد و لبخندبعد

 ي الهی به وسيازی نلهی باال تکمدیاری تون و بی شخصلی خونه وسادی برنای سای لی فردا با سهگنیآقاجون درست م:مهرداد
   خانوم و ببر باال و نشون بدهمیم بسپار باال رو مرتب کنن بعد گندم جان و مر ساراجان شما هدیندار
  آقا اجازه رفتن گرفتی از تموم شدن حرف مهرداد علبعد

   خوام باهاتون صحبت کنمی مدیعمه جون بمون:گندم
 زمی هست عزادی وقت زي امروز خسته شدابونی خنی تو همنجاستی اکیدختر گلم خونه ما نزد:نیمه
 شده بود و دهی چی گوشه مبل راحتهی سالن بزرگ هی باال رو بهشون نشون داد ي و بچه هاش سارا طبقه نی از رفتن مهبعد

 ي دیال س
   شده بوددهی چی دست مبل سلطنتهی و ي نهار خورزی سمت سالن ماون

 شده دهی چی صندلزی دست مهی رونی چشاش برق زد در تراس و باز کرد رفت بدی تراس و دی به طرف پنجره رفت وقتگندم
  دی کشیقی نفس عمدی باغ رو دشدی کامال مستادیبود لب تراس ا

 ي از منظره باغ لذت ببرای ی ساعت ها به آسمون نگاه کني برادهی قشنگه جون میلی خيوا
   جانمی مرشی راحت باش من برم پزمی دختر عزي برانجاستی اتاق انی قشنگ ترنی به گندم نشون داد ای اتاقسارا

   بزرگي تخت دونفره هی بزرگ و دل باز ی تشکر کرد به اتاق نگاه کرد اتاقگندم
 نیی طرف اتاق از باال تا پاهی شکل قلب رنگ تخت خواب یشی آرازی بزرگ بغل تخت می کمد لباسهی بود زونی تور آودورش

 اتاق ي به سروروی دستدی پرده هارو کش لرزوند پنجره بستفشوی نحي شونه های خنکمی بود پنجره رو باز کرد نسشهیش
 هم گذاشت ي نفره روبه روهی مبل هت رو عوض کرد دوتا مبل يجا  کردشیری اتاق بود گردگي توی کتابخونه بزرگدیکش

  جلوشون
 کنار ی کمي بود با فاصله کی کوچزکاری مهی بزرگ و گذاشت وسطشون زی دونفره و سه نفره رو اِل مانند گذاشت ممبل

  کتاب خونه گذاشت
 شی استراحت کرد دست و صورتشو شست دوست داشت بره پی مبل ولو شد و کمي کار کرد خسته و کوفته روی ساعتکی

 گندم رونی اومد بنای باز شد سی خواست در بزنه که در اتاقستادی راه رو در اتاق آقاجونش اي تونییآقاجونش از پله ها اومد پا
  دیو د
  آقاجون؟شی پي بریی خوایم:نایس

  هست؟یبله چطور مشکل:گندم
 ستی نینه مشکل: زدي پوز خندنایس
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  در زددی کشیقی تکون داد نفس عمي از پوزخندهاش سرنمی از رفتار او تعجب کرده بود اون از حرف صبح اگندم
   داخلدییبفرما: ساالر
   لبخند زددی گندم و دی نشسنه بود وقتی صندلي اتاق در رو بست به اطراف نگاه کرد ساالر روي در رو باز کرد رفت توگندم
  آقاجون؟ستمیسالم مزاحم ن:گندم
  خواستم صدات بزنم کارت داشتمی اتفاقا خودمم مزمی عزنی بشای بیستی وقت مزاحم نچی تو هزمینه دختر عز: ساالر
 ون من در خدمت شمامجانم آقاج: نشست دستشو گرفتکشی نزدگندم
 دانشگاهت و درست کن ي برو کارهاستی تنها نگهی مامانت دنجای ادی دخترم حاال که اومدنی ببزمیجانت سالمت عز:ساالر

 یعقب نمون
 ي چاره ادی بزارم ترم جددی خودمم رو به کالس برسونم باتونمی وقت نمشتری بگهی ماه دکی ترمه بابابزرگ گهآخرید:گندم

 ستین
  براماری پاکت هست بردار بهی زی مي دخترم برو از رویچیباشه پس ه:ساالر
   برداشت به دست پدربزرگش داد و نشستزی مي گفت و پاکت و از روی چشمگندم
 کارت نی دخترم فعال اایب: کارت و به طرف گندم گرفت و گفتچی سوهی آورد و رونی از داخل پاکت بی کارت بانکساالر

 باز کنم کارتشو بدم دست خودت و ی بخر تا بعد به نام خودت حسابي مالحظه اچی بدون هی داشتازی نيزیدستت باشه هرچ
 ؟ي که بلدی رانندگی باشه نداشتی مشکلیی جاي بریی بخوانی ماشهی چی سونیا

   هستزی همه چنجای خوام ای نميزی من که چستی نازیآقاجون کارت ن:نیی خجالت زده سرش و انداخت پاگندم
 رشی بگیقرار نشد رو حرفم حرف بزن:ساالر
  و تشکر کرددی گرفت و بلند شد لپ پدر بزرگش رو بوسچی و سوکارت
   نامه گرفتمی گواهشی هم بلدم دوسال پیممنونم آقاجون بله رانندگ:گندم
  کردهتی رو تربی دختر گل و خانومنی از مادرت تشکر کنم  که چندیواقعا با:ساالر
 دی عاشق بودیلی خدمی شندی از مادربزرگ برام بگی کمشهی میاجون راست آقدیشما لطف دار:گندم
  من بودي خاتون دخترعموی دونستی بود می زندگنی اي من توی هستيخاتون همه : زدی لبخند تلخساالر
  دونستم خبی نميجد:گندم
 مث االن نبود که مردم سال تا سال از خواهر مای هم بود قدکی خونه هامون نزدمی باهم بزرگ شدیآره دخترم از بچگ:ساالر

 و برادر خودشون خبر نداشته باشن
 به آقام گفتم ی وقتدی صبر کردم تا وقتش رسنقدری خاتون و دوست داشتم ای بودن از همون بچگگهی همدي خونه یهرشب

   گفت خاتون عروس منهی مشهی خوشحال شد همیلی خوام خیخاتون م
 اولمون بود من خوشحال بودم اما ناراحتم ي ها بچه گمی مهرداد و ممی بچه دار شدیهشت شد وقت بمی اومدن اون زندگبا

ساالر من چرا ناراحته هر وقت تو خلوتمون : نشست گفتشمی حالش خوب نبود اومد پنکهی ناراحتم باادی دیبودم خاتون وقت
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 یکمی رفت بهش نگاه کردم رنگش ی مادمی داشتم ي هر غصه احرفش نی گفت ساالر من باای خواست صدام بزنه میم
 بودم که ي پدرنی مهرداده فک کنم اولی همه حواست پینی بی کمتر من و مگهیحاال با اومدن پسرمون تو د: بود گفتمدهیپر

 با یزنیم  آخههی چه حرفنیا: گفتدی کردم هههههه عاشق بودم چه کنم خاتون دستمو گرفت بهم خنديبه بچم حسود
 تو قلبم تو شهی همی توساالر منشهی مشترمی بشهیشق من به نو چند برار شده مطمئن باش توجهم  کمتر نماومدن پسرش ع

  ي نفرنیاول
   حواسش بهم بودشهی طور بود خاتون همنی گندم جان اونوقت بود که تونستم آروم شم واقعا همآه

 بود واقعا یی عشق هانیآقاجون کاش االنم چن: ازچشمش سر خورد گندم پدربزرگش و در آغوش گرفتی اشکي قطره
  دی همه سال که نبوده بازم عاشقانه دوسش دارنی بعد اشهی ممی به مادربزرگ حسودشهی ممیبهتون حسود

 ستی نیگی کنم و عشق که می می قلبم باهاش زندگي تونجامی من بوده اشی پشهیاشتباه نکن دخترم خاتون هم:ساالر
   خودت انتخابت درست باشهدیهست فقط با

  دی آقاجون خستتون کردم بازم برم که استراحت کندیگیآره درست م: زدي لبخندگندم
   نشستششونی شده گندم سالم کرد و پکی مادرش و سارا مشغول حرف زدن بودن هوا تارنیی رفت پارونی اتاق اومد باز
  اتاقي همه ساعت تونی ايکردی مکاریچسالم دخترم :میمر

  آقاجونشی اتاقمو مرتب کردم دکورش عوض کردم بعدشم رفتم پیکمی:گندم
  کمکتادی مستخدم بیگفتی مي شدتی آخه اذیی تو زحمت تنهایچرا خودت و انداخت:سارا

 ستی نی نداشت خودم انجام دادم عمو کجان انگار کسي کارادینه زن عمو ز:گندم
 ي دوران نامزدگنی که ميدی بهناز دشی هم تازه نامزد کرده حتما رفته پلیعموت که هنوز کارخونه است دخترم سه:سارا
  هم فک کنم رفته باشگاهنای دورانه سنیبهتر
 نی دونست حاال با ای ازش نداشت نمي خبرگهی دشبی شهاب افتاد از دادی سارا اسم نامزد اورد گندم ی وقتدنی سه خندهر

   تموم کنهای ها بازم به نقشه ادامه بده اتفاق
 دی رو بادشی موند کلی می خالنجای امدند ای می رو به شهاب برگردونه خونه هم وقتمارستانی داشت تمام مخارج بدوست

  اطرافش بودي اتفاق هاجی کنه هنوزگکاری دونست چی گردوند هنوزنمیبهش برم
 کرد تا ببره ی جمع مزی مي بودند و در آرامش شامشون رو خوردن گندم داشت ظرف ها رو از روزی شام همه دور مموقعه

   دخترمای کنن بیاااتوچرا گندم جان جمع م:آشپز خونه که سارا گفت
  شمی مضی رو هم نکنم مری معمولي کارهانی کنه زن عمو من اگه ای میچه فرق:گندم

   کارانیباشه دختر عمو حتما عادت داره به امامان جان بزار راحت : زدي پوزخندنایس
   نگفتيزی چی اش شد ولهی کناي متوجه گندم
   بهش دادهنی ماشهی چی و سوی در سکوت کامل بود گندم به اتاق مادرش رفت و بهش گفت پدربزرگش کارت بانکخانه
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  اما بازم دوست دارم بگم ی هستی دونم که تو خودت دختر عاقلی گندم جان مدنیزحمت کش: تکون داد و گفتي سرمیمر
 نی کدوم از اچی و هی  هم باخودش داره ومن دوست دارم تو همون گندم بموندی جديزهای چیلی خدی جدی زندگنیبهت ا

   ندهرتییمسائل تغ
                         حرف مادرش شدي کامال متوجه گندم
 گمی نمشمی تجمالت و زرق و برق ها عوض نمنی باادیمئن باش پس مطدی کردتمیمامان جون من دختر شمام شما ترب:گندم

 بودن چهی به دست آوردم که پول در برابرشون هییزهای چدی جدی زندگنی تو ادیبد هست نه خوبه اما مطمئن باش
  برام با ارزش ترهنایآقاجون،عمو،عمه،بچه هاشون ا

   ام بشمدهی دختر فهمي که بهت دادم حاللت فدايریش: و گفت دی صورت دخترش و بوسمیمر
 شهاب ي و نامزد سوري رفتم دزدیاگه بفهم: خودش گفتشی ام گندم عذاب وجدان گرفت  پدهی گفت دختر فهممی مریوقت

  خودت کمکم کنای خدادهی دختر فهمیگی نمگهیشدم د
 گل کی نزدمکتی ني رودی کشیقی باغ نفس عميتو رفت نیی اتاق رفت هر کار کرد خوابش نبرد آروم از پله ها اومد پابه
 خوندن ی ماه مدنی با پدرش موقه دشهی رو که همي زد شعري لبخنددی نشست به آسمون نگاه کرد ماه و دي رز هلنديها

 :زمزمه کرد
 ی ماه بلند آسمونتوکه
 نمیشی کنارت مشمی ستاره ممنم

  ینیشی کنارم میشی ستاره متوکه
  رمیگی روتو مشمی ابر ممنم

 يریگی رومو میشی ابر متوکه
  بارمی شرشر مشمی بارون ممنم
  يباری شرشر میشی که بارون متو

  ارمی سردر مشمی سبزه ممنم
  ياری سردر میشی که سبزه متو

 نمیشی کنارت مشمی گل مهی منم
  ستادی بود به احترامش اکشی نزدنای سدی چرخدی شنیی پاي صدادی شدن شعر آروم خندباتمام

  نی بشيداریتوهم ب:نایس
  نشست گندم هم نشستمکتی ني روخودش

 ؟ي خوندی شعر میداشت:نایس
 ی و ممیکردی گرفتم هردومون به آسمون نگاه مادشی ی خوند وقتی شعر رو بابام برام منی اشهی بچه بودم همیآره وقت:گندم
 میخوند
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  زد و به گندم نگاه کرديخند و بعد پوز ي نکنه به تخت عادت نداريدیآها خوبه چرا نخواب:نایس
 يدی که من و دي از همون لحظه ادیکنی برخورد مينجوری دونم چرا بامن ای نمنایآقاس: اش گفتهی دلش گرفت از کناگندم

  یکنی رفتارو منی کردم که اکاری دونم چی نمیزنی پوزخند میزنی مهی کنايدار
 تو هم ادی خوشم نمکننی کارشون میرکی و زی به موش مردگزننی که خودشون و میی دخترانی اما از اي نکرديکار:نایس

 چه زود خودت و نشون ي خودت و تو دل بابام و آقاجون و مامانم جا کردي اومدستی روز نهی هنوز يخوب کارت رو بلد
  ههي درخواست کردنی ماشيداد

  ومدی گناه محکوم بشه بدش می و بی الکنکهی از اشهی شد همنای بود و هم متعجب چشم تو چشم سی که هم عصبانگندم
 هی چنمی نرفتم ببی نخواستم آقاجون خودشون دادن من حتنی دوما من اصال ماشدیاوال که احترام خودتون رو نگه دار:گندم

 نکهی فقط به ادی جدی زندگنی باال تره من تو انی از پول و ماشتشی اولوزای چیلی من خي نداره برای چون برام ارزشهیچه رنگ
 که تو ییزاینکه آقاجون و دارم عمو و عمه دارم شماهارو دارم دل خوش کردم نهاون چی خانواده دارم دل خوش کردم به اهی

  فکر شماهست
 ی برات ارزشاردریلی دختر مهی ي رو شده و شدروی زتی شبه زندگهی نکهی از ای بگیی خوای میعنی  یزنیقشنگ حرف م:نایس

 شما دخترا شهی نگرفته باورم نمی وسوسه ات نکرد چشمت و نگرفت هه بگشی عمارت و بزرگنی ای بگیی خواینداره م
 دی هستزای چنی انیهمتون دنبال پول و طال و ماش

 نی کنم همی که با آرامش زندگي به قدرخوامی مازشی نه اما پول رو به قدر نادی از پول بدم مگمی پسر عمو من نمنیبب:گندم
 کم مهربون تر به اطرافت نگاه هی اگه ستنی همه دنبال پول نستنی چوب نزن همه مث هم نهیو به  وقت همه رچیاما تو ه

 ازتی کنن دوست ندارم قضاوتت کنم اما اگه تو هم به پول درحد نیبا عشق زندگ  ها از پولشون گذشتن تایلی خینیبی میکن
 ی و هي پولت بزاري پول روی هي نگاهت بد نبود اما تو دوست دارنقدری ايکردی خوب نگاه می داشتن آرامش و زندگيبرا

   پسر عمو شبت خوشزه بااجای وقت به اون آرامش دلخواهت نرسچی هشهی حرص و طمع باعث منی و ایپولدارتر بش
 شی بد بوده پیلی به اطرافش خدشی دنای شوك حرف هاش بود انگار درست گفته و سي هنوز تونای از رفتن گندم سبعد

 شده اگه ينجوری من ادی پول دوست هست که دي اطرافم آدم هانقدری دختر عمو اما اي زدی قشنگيحرف ها:خودش گفت
 يری مشی چطور پنمی ببدی باورت کرد باهنوز شهی نبودم پوف نمينجوری ادی شازدی مث تو برام حرف میکی
 لی شون اورده بود و جمع کرد وسایمی قدي از خونه ی شو هرچلی به آپارتمانشون رفت وسانایصبح گندم به همراه س 

 مادرش رو هم جمع کرد
   آپارتمانشونم بد نبوديا: خودش گفتشی انداخت پی به خونه نگاهنایس
 ستی آپارتمان مال اونا ننی دانست که ای نماو

 دوستش یلی دونست چرا خی نم کرده بودنی زندگنجای ای مدت زمان کمنکهی با حسرت و آه به آپارتمان نگاه کرد با اگندم
 داشت
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 خونه نگاه ي باحسرت به گوشه گوشه ي جورهی دختر عمو هیچ: پوزخند زددی گندم روبه خونه دنی نگاه غمگی وقتنایس
   آپارتمان دربرابر اون عمارت مث قفسهنی خوبه انجای بد تر اي جاهی ي که انگار قراره بریکنیم

 ری نبود درطول مسشتری چند تا چمدون و کارتن بنی رو گذاشت تو ماشلی و بازم گندم سکووت کرد وساشی و نهی کنابازم
  نزدنی کدوم حرفچیه

  باهاش هم کالم نشهدادی محی ترجدی شنی رو منای سي هاهی کنای وقتگندم
 يقش برد کتاب هاشو تو رو هم به اتامی مرلی خودش و برد به اتاقش وسالی به کمک مستخدم وسادنی عمارت که رسبه

 ی چند ساعتدی کمد چي کنار تختش لباس هاشو توزی مي از پدرش بود که گذاشت روی عکس کوچکدیکتاب خونه چ
سالم عموجون :دی کنارت نشست عموش و بوسییرای پذيخودش و مشغول کرد بعد از تمام شدن کارش مهرداد رفت تو

  دی خسته نباشدیخوب
 د؟ی و اوردلتونی و من خسته باشم وسای ازم استقبال کنينجوری تو اشهی ماهت دختر گلم مگه ميسالم به رو:مهرداد

  زحمت افتادني تونای آقا سمیبله عموجان اورد:گندم
 هم دی و دوستان آشنا بشلی با فامنکهی اي کردم برادای حاال که شما رو پخوامی اش هست مفهی وظهی چه حرفنیا:مهرداد

 ه؟ی نظرت چرمیجشن بزرگ بگ هی کنم تونیمعرف
  دی افتیممنون عموجان تو زحمت م:گندم

 هی دوست داشتم شهی دختر خودم همیعنی ی کمه دختر برادر منی هم براتون بکني دختر گلم هر کارهی چه حرفنیا:مهرداد
 زمی عزدمیدختر داشته باشم و حاال خدا آرزوم و براورده کرده جونمم برات م

 دی مهرداد بغلش کرد سرش و بوسرهی خودش و بگي شد نتونست جلوی چشاش اشکگندم
 شهی آغوش پدرانه بودم  همهی سالها تو حسرت دیدی بابام و مي دوستتون دارم بویلیعموجون خ: تو همون حالت گفتگندم

 حاال دلم قرصه ی ولي اگهی مرد دچی رو نداشتم ازم دفاع کنه نه بابا بوده نه هی کسچی مزاحمم بشه هی کسدمی ترسیم
  شمارو دارم آقاجون و دارم

 حق نداره ی کسچی هي تا من و داري ماهارو داری غصه نخور همون جور که خودت گفتگهی دزمی تو دختر عزيفدا:مهرداد
  شهی متی نکن چشاش قشنگت اذهیبهت بگه تو گر

 کرده هی که گردی فهمدی سرخ گندم رو دي چشای اومد وقتنای همون موقع سدی و بوسشیشونی گندم و پاك کرد و پي هااشک
  کشونیاومد نزد

 سالم بابا،سالم دختر عمو:نایس
 ؟یسالم پسرم خوب:مهرداد

 خدا شانس بده آخه یچی هگهی افته پسرا دی دختر مهی باباجون تا چشمت به دیگفتی می خوبم عمو و برادرزاده چیمرس:نایس
  بدبختيرا هم باباها عاشقتونن هم پسدی داریشما دخترا چ
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 هر دی امزنی سود بعدشم دخترا عزای ها حسود هرگز نستی حسادت خوب ننایآقاس: و گفتدی جواب سالمشو داد خندگندم
  هر خونه اني هستن به قول مامانم آباديخونه ا

 ری دل پسرا گي جورنی همنی زبونتون مارو بدبخت کردنی باهمی هم ازهم جنسات دفاع کندیااابله معلومه با:دی خندنایس
 کنهیم

 دی به زبون ما دخترا دارکاری نکنه چریااا خوب حواستون به دل هاتون باشه گ:گندم
 کار ی کارخونه کلییای بدی فردا بانای هم پسرا خوبن هم دخترا،سدی خوب حاال دعوا نکنلیخ:دی اونا خندي هر دوي برامهرداد

 عقب مونده
 امیچشم باباجون حتما م:نایس

  گندم جان؟ینی کارخونه رو ببییای بیی خوایتونم:مهرداد
  االن نهامی وقت مناسب مهی شااهللاینه عموجان ممنون ا:گندم

  شدی خنثشی منفي از فکرهایکی اشتباه کرده و دی حرف گندم بازم فهمنیباا
  کردنديزی آخر هفته برنامه ري همه دور هم جمع بودند مهرداد موضوع جشن رو گفت همه موافق بودند برایوقت

  نداشتندقبول کردندی و گندم هم لباس مناسبمی مررنی جشن لباس بگي برادی داد فردا با هم برن خرشنهادی پسارا
جونم دخترم چرا به : زد و گفتي شدلبخندرهی آقاجونش رفت کنارش نشست ساالر به نوه اش خشی از خواب گندم پقبل
  یستی نششونی تو سالن نشستن چرا پدارنینوز همه ب من فک کنم هشی پي اومدی جوونا باششی پنکهی ايجا

  دارماروی هستم انگار دنشتونی شما رو دارم و پیآقاجون کنار شما بودن برام لذت بخش تره وقت: دی دست ساالر بوسگندم
 کنهی نمياری کتاب شعر برام بخون چشام نی از ایکمی ای بی منشی دختر مهربونم خوب حاال که پيفدا:ساالر
 دیخونی مامیچشم روچشمم به به خ:گندم

  جهان مست مجازقتی دل چو حقيا
  رنج درازنی از اي خواري چه بونیچند
  را به قضا سپار و با درد بسازتن
  بازدی رفته قلم ز بهر تو نانیکا

 ي و شاد کردرمردی پهی دخترم دل یانگار بعد از سالها خاتون برام شعر خوند زنده باش:ساالر
  دی هم جوون هستیلیجون شما خااا آقا:گندم
  آفتاب لب بوممگهی هشتاد سالمه دی دل من بگي خواد براینم:ساالر
   باال سرمون باشهتونی سادی سال عمر کنستی صد و بشااهللایآقاجون ا:گندم
 ي دختر گلم برو بخواب دخترم خسته ایزنده باش:ساالر
  دی جون حرف بزنزی و خودتون با عزاهی نخود سی پدی من و بفرستنی خوایم:گندم

 کهی ساعت قرارم با خاتون نزدي بردی باطونیآره دختر ش:دی او خندطنتی شساالربه
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   آقاجونری شب تون بخشمیههههه چشم پس مزاحمتون نم:گندم
  زمی دخترعزریشبت بخ:ساالر
  دی زود خوابیلی خندون به اتاقش رفت خی با لبگندم
 آورد رونی بنگی رو که پدربزرگش بهش داده بود و از پارکینی رفتن بالخره گندم ماشدی و گندم به خرمی زود سارا ومرصبح

  خودش بود نشسته بودي که حاال براینی داشت پشت ماشی حس خوبی جک پنج مشکهی
 اونا رو به  بود نشسته بود ساراشی محل کار قبلي که برایی هانی پشت ماشی کرد گه گاهفیسارا از دست فرمونش تعر 

 گرفت ی امد دست گندم و به زور می هم که خوشش می هر لباسدی لباس خری لوکس و برند برد خودش که کليپاساژها
 ي و کفش ،شال و روسرفی کرد چند دست مانتو و کی مساب کرد بپوشه و همشونم حی اتاق پرو و مجبورش مي توکردیم

 بود گندم به کی  فوق العاده شی مجلسي از اول تا آخرش پراز لباس ها فروشگاه بزرگ رفتنهی به دی خریبالخره بعد کل
  خورد رفت ي اروزهی لباس فهی چشمش بههوی رفت ی جور که جلو منی بود همییبای زي طرح هاکردیهمشون نگاه م

 کوچولو ي هانی پراز نگری حري لباس رونیی پادهی لباس ساده بود و پوشي باالری بهش دست زد جنس ساتن و حرکشیزدن
 ی بود کلوش مری حرشی لباس تا آرنج ساتن بود بقي هانی اومدن آستی منیی ها دوطرف دامن به صورت هالل پاریبود حر
  بودنی لباس پراز نگنیی مث پاری حريشد رو

  دخترم برو بپوشهیانتخابت عال: اومد کنارش و گفتمیمر 
 لباس تو تن دی دیدن بارنگ چشاش ست شده بود فروشنده هم وقت ششییبای هردو محو زمی ساراو مردی لباس و پوشوقتب

 تو دنی خانمم لذت بردم از دهی خودته من که ي لباس برازنده نی دخترم اي شدیعال: قشنگه اومد جلو و گفتنقدریگندم ا
  ونی به حال آقاي لباس وانی ايتو

 دنی به حرف فروشنده خندهمشون
 به عمارت برگشتند دی از خری هرسه راضنی بدون آستکی شیلی خی کاربنراهنی پهی ساراهم دی خریشمی کُت دامن هی میمر
  ههدی کرددی چقدر خردیچش بازار و کور کرد: زدي پوزخنددی و دست گندم ددی خري ساك های وقتنایس

   گندم جاننهی بباری محشره بدهی جشن خري لباس گندم براهی يوا: زده گفتجانی متوجه پوز خندش شد ساراهگندم
 ننی بی همون شب جشن مشااهللاینه زن عمو ا:گندم
  زمی ههه باشه عزی کنزشونی سوپراي خوای مطونی شيا:سارا

 جلف یلی لباس خهی گفت پنچر شد منتظر بود گندم رو باينجوی گندم ای اما وقتنهی کنجکاو شده بود لباس رو ببیلی خنایس
  نهیبب

 هاشون رفتن تا استراخت کنن به اتاق دکردنی خسته از خرهرسه
 ی اسمش اومد اما نمي بهش زنگ بزنه چند بار روي دونست چجوری شهاب و کرده بود اما نمي دلش هوایلی خگندم

 شی نگذشته بود که گوشي اقهی هنوز چند دقدی تخت خودشم دراز کشي رو پرت کرد رویتونست دکمه سبز رو بزنه گوش
   جواب بدهي کرد به تند زدن خواست سروع قلبش شردی اسم شهاب و دی کرد وقتورشی یزنگ خورد به طرف گوش
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  ي منتظرش بودکنهی ها بزار چندتا زنگ بخوره بعد االن فک میوصل نکن: درونيصدا
  ولم کن بابا بزار جواب بدمي تو باز اومداوف
  کنم جواب بده به من چه اصالکاری چگهی ديخر: درونيصدا

  الو سالم:گندم
  مادر خوبنی سالم گندم خوبابشه

   ناخودآگاه به قلبش آرامش اومددی گندم و شني صدای وقتدی لرزی شهاب ميصدا
  خوبنواجانی باباو مامان خوبن شی تو خوبمی خوبیمرس:گندم

   کارت دارمنمتی خواستم اگه امکانش هست ببی همه خوبن میمرس:شهاب
  افتاده؟یاتفاق:گندم

  می ساعت هشت اونجا باش باهم شام بخورمی نهار خوردمی که ظهر روز اول رفتی همون رستورانای بگمی برات مایتوب:شهاب
  نمتی بیباشه پس م:گندم

 يبا:شهاب
  خدا نگهدار:گندم

 می شدن هوا به اتاق مرکی داره قبل از تارکارشی شده بود که شهاب چنی تو دل گندم نبود استرس داشت تمام فکرش ادل
  رفت
   شام منتظرمهي برم برادی انگار کارم داره اگه شما اجازه بدرونیمامان جونم شهاب زنگ زد بهم گفت شام باهاش برم ب:گندم

 وفتهی عقب بزی اتفاق ها باعث شده همه چنی اي خواستگارومدنی اونا هنوز ننی از خونه شما هنوز نامزد نشدرونیشب ب:میمر
   دخترمستیبرو اما زود برگرد درست ن

 دیچشم مامان ممنون که اجازه داد:گندم
 و شال ی کرمي بود رو برداشت مانتودهی  که خریی از مانتوهایکی اتاقش اومد اومد دوش گرفت در کمدش و باز کرد به

 و می ساعت هفت از مرکی ساده و شختی رشیشونی ور پهی شو یی طالي کرم موهافی کي کفش پاشنه بلند قهوه ايقهوه ا
 سادوی قرمزش اومد بغلش واي کوبه نی با ماشنای سشدی منشی ماشار داشت سونیی کرد و از پله اومد پایافظآقاجونش خداح

 يری میی جایسالم خوب:نایس
   کار دارمیی آره جایسالم مرس:گندم

 آها باشه:نایس
  خدانگهداریمرس:گندم
 آروم و شمرده وارد رستوران ي ساعت هشت در رستوران بود با قدم هاقی و رفت دقرونی اومد بنگی عقب گرفت از پارکدنده

 گندم و ي قلبش تند زد حس کرد چقدر دلتنگش بوده سرتا پادی گندمو دی به طرفش رفت شهاب وقتدی دزیشو شهابو سرم
  سادی بود واه اون خوشش اومدینگاه کرد لبخند زد بازم از سادگ
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 ی ساعت قشنگي و کفش سورمه اي شلوار سورمه ای اندامی آبي چهارخونه راهنی پهید  زدی از دور اون و دی هم حسابگندم
   کنارشدی رسدی موهاش گندم دي تودی دستشو کشیبه مچ دستش بسته بود وقت

  یسالم خوب:گندم
  مادر خوبنی تو خوبیسالم مرس:شهاب
   سالم رسوندیمرس:گندم

  نیسالمت باشن بش:شهاب
   دارهکارشی دونست شهاب چی چون نمشتری هردو سکوت کردند هردو دلهره داشتن گندم بي اقهی دقچند

   گارسون و صدا زد منو رو داد به دست گندم خودشم انتخاب کردشهاب
   لطفا دلستر و ساالدي سوخارگویم-

  جناب لطفا دوغ ممنون:گندم
  چطوره؟دیجد یخب چه خبرا زندگ: از رفتن گارسون شهاب به گندم نگاه کردبعد

   نظر بدهی از ی نظر عالهیاز :گندم
 ییخوب از چه نظرها:شهاب
 هی از هی عالیلی خنی هست پشتمون باشه و ایکی می و آقاجون و عمو رو دارمیستی من و مامان تنها نگهی نظر که دهیاز :گندم

  تمام نمی من همش دنبال اکننی م فکدی خانواده جدي از اعضای فرق کرده بعضمی زندگينظرم بده حاال که سطح اقتصاد
 . ستی نينجوری دونه ای خودش هم مخدا  خودم داشته باشم امايپول و ثروت و برا

 هنوز چهار ی ازشون ناراحت بشدی شناسن نبای هست خب هنور تو رو درست نمیعی طبزای چنیا: بهش زدي لبخندشهاب
 ي شدشونی وارد زندگهویروزه که تو 

  ی داشتکارمی چی بگي خوای صبور باشم تو نمدی بایگیآره درست م:گندم
  دی شامم رسمی کنی صحبت ممیشام بخور: دست پاچه شدی کمشهاب

   گندم موندي غذاشتری سکوت شام خوردن بازم بدر
 ؟ي خوریچرا نم:شهاب
  شدمری سگهیخوردم د:گندم

 ي خوری کم میلی غذات موند خشتری ذره توکه بهی نیهمش هم:شهاب
   کشهی قدر معده ام منی همگهی هم خوردم دادیز:گندم

   نشدمری خودم سي کشم با غذای حاال من جور غذات و مستی نيطور:دی خندشهاب
 اون و داشت با ی دهني حرکت  شهاب  تعجب کرد غذانی خودش و شروع کرد به خوردن گندم از اي و گذاشت جلوبشقاب
   شکرت غذات خوشمزه بودایخدا: کرد و گفتی خورد  بشقاب و خالیاشتها م

   و جمع کردن هر دو قهوه سفارش دادنزی منکهی نگفت بعد از ایچی خندش گرفت هگندم
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 آخر شب نگار اومد و به پدر دی شب  جشن بگم شما که رفتي تا برات از اتاقات بعد از رفتن تو توییایخواستم امشب ب:شهاب
 که ي کرده بود روزبی شمارو هم داد من و تو رو تعقی قبليرس خونه  شما گرفتم و آديو مادرم گفت اون خونه رو من برا

  بود همه از حرفاش تعجب کردن ازم خواستن براشوندهی فهمی کمایا و از قضمی کنی رو خاللی وسامیرفته بود
   کنمفیتعر

 دنی فهمي از موضوع شب دزدکردی بود فک مدهی بود رنگش پردهی ترسیلی خگندم
 نصب کرده نی و دوربری روز گندم اومده عمارت و دزدگهی کنم که عمو اومد کمکم و گفت کاری دونستم چیمن نم:شهاب

 پول نکهی داده به گندم وبه شرط اي سوري نامزدشنهادی پدهی شهاب حرف هاشو شنکردهی من درد و دل ميبعدش داشته برا
 به ازدواج من نداره دو ي کارگهیاز دستم ناراحت شد گفت د بابام يکرد عمل مادر گندم و بده و تو هم به خاطر مادرت قبول

 روز بعدشم برگشتن آلمان
 ي بهزادي ممنون تو و آقادیواقعا با: به شهاب نگاه کردی اشکي بغض کرده بود خداروشکر کرد آبروش نرفته به چشاگندم

 م؟ی کني نقش بازستی نيازی نگهی دیعنی بره وای پدر و مادرت و ششی من پي آبرونیباشم  نگذاشت
 و بهت بگم فردا نی من اومدم همي از دست من راحت شدستی نازی نگهینه د: شدنی با حرف اون چهره اش غمگشهاب

 یستی تنها نگهی خوشحالم دی خوشبخت باشدوارمی کردم من و ببخش امتتی اذیلی مدت خنی گردم تو ای دارم دارم برمطیبل
 تو ونی کردن خانواده پدرم و مددای پی خوب شدن مامان حتي کمکم کردیلی خونمی به مدیلی زد من خینی لبخند غمگگندم
  ی کندای که باب دلت هست رو پی کسی بتوندوارمی هستم امي بهزاديو آقا
 خونه پدربزرگم می رفتمیستی ننجای اگهید: آپارتمان رو به شهاب داددی کلفشی کي کرد نتونست ادامه بده دست کرد توبغض

   به حسابتزمی شماره کارت تا برهی و شمی چقدر شده ممنونت می روهم اگه بگمارستانی بي هانهی هزارمی و برات بدیگفتم کل
 بعدشم توبراش می من اون کار بخاطر تو نکردم که حاال حساب کتاب کنستی نازین: شدی از حرف آخر گندم عصبانشهاب

   تموم شد حرفشم نزن قهوه تو بخور سرد شدگهی دو ماه پس دکی نزدي کردينقش باز
 گندم بغض داشت خفه سادنی هم واي روبه رودیباری بارون نم نم مرونی از خوردن قهوه هردوشون از رستوران اومدن ببعد

 فکرش ی محکم بغلش کرد وقتارهی نتونست طاقت بدی گندم و دی اشکي چشایوقت. شدی مونهی کرد شهاب داشت دیاش م
 گندم دوست داشت دستاشو دور کمر دادی خودش فشارش مربه محکم تشدی می عصبنهی تونه گندم ببی نمگهی دکردیو م

   اونم قرمز شده بودي بهش نگاه کرد چشارونیشهاب حلقه کنه اما شرم مانع شد آروم از بغل شهاب اومد ب
  ههههي اشک شوقه از دست من راحت شده؟آهای چي براهی گرگهید:شهاب

  کردگندم اخم 
 نکهی اي اما رونمشونی بار آخر ببي دوست داشتم برایلی خشهی تنگ میلیبه مادر سالم برسون بگو دلم براشون خ:شهاب

   صورتشون نگاه کنم نداشتميتو
   گندم و گرفت تو چشاش نگاه کرد مراقب خودت باشدست
   خدانگهداردی کشرونیتو هم مراقب خودت باش دست شهاب و فشار داد و از دست اون ب: لرزان گفتیی با صداگندم



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 172 

 شد و به ی چيزدی غُرمی هی بلند دوست نداشتی شاسنیتو که ماش: رفت در و باز کرد شهاب بهش گفتنشی طرف ماشبه
  او اشاره کردنیماش

   نگفتميزی چ و آقاجون دادن منمنی ماشنیهنوزم دوست ندارم ا:گندم
 پاهاش از دی دور شدن گندم رو دی کرد گندم راه افتاد وقتی زد دستشو آورد باال و خداحافظي تکون داد و لبخندي سرشهاب

 سوار دی کشری رفت من گذاشتم بره چشاش پر از اشک شد قلبش تای شد خدارهی کرد به آسمون خهی تکنشیرمق افتاد به ماش
  کردی خون مشتری که دل شهاب و بشدی مپخش  آهنگهی و روشن کرد نی شد پخش ماشنشیماش
 
   آخرو بخندي لحظه هانیا

   چشمات و آروم ببندبعدش
   عاشقش شدمي روزهی که یی اون چشانهی اشک هام و ببنزار

   آخرهداری دنی اامروز
 گذرهی ها داره زود مهیثان

   برهی داره مکهی تکهی و تدمی ساحل کشي که روی قلبموج
   خاطرات قبل رفتنتیعنی عشق
  رهنتی پي عطر مونده رویعنی عشق

   مونده بودرهنشی پي گندم رواسی آهنگ و که خوند شهاب بغض کرد عطر ي کهی تنیا
   قلبمهي زخمه که روهی تو تموم خنده هام پر از غمه بعد

 ی باروني هوانی اری چتر بسته زبا
  ی دونی گونمو نمي رواشک
   دلم هنوزنی عالقه داره ابهت
 یمونی نميری میگی مبازم

 ی دلواپسي از هواشمی مخسته
 ی کسی از سکوت تلخ بشمی مخسته

  ی تو مقدسشهی تودلم همی هموني هر جا که براما
   آخرهداری دنی اامروز

   گذرهی ها داره زود مهیثان
 ی نبود کادشی شد تعجت کرد سی فرمون و صورتش خي سرش و گذاشت روسادی واابونی تموم شد کنار خکی موزیوقت

  دهی گندم چشاش باري حاال براختهیاشک ر
 بارون قطره قطره سادی بالکن واي راست به اتاقش رفت حالش خراب بود چمدونش و بست توکی دی به عمارت رسیوقت
 اتاق نگاه کرد چشمش به يگوشه  اتاق به گوشه ي چشمش به در اتاق گندم افتاد بغض کرد،رفت تودیباری صورتش ميرو
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 اتاقش گذاشت ي چادر بود چادر و برد توي هنوز روعطرش ي کرد بوکیچادر نماز گندم افتاد برش داشت به صورتش نزد
  دی تخت دراز کشي چمدونش رويتو

 شهاب دنی و ندي بادوري دونست حاال چجوری کردن نمهی بلند شروع کرد به گري شهاب رفت با صداشی از پی وقتگندم
 از پشت سر گفت خوش یی نشست چشاش سرخ شده بود صدامکتی ني و پارك کرد و رونی ماشدی رسیسر کنه وقت

 گذشت؟
 یکنی همش تظاهر مادی بود؟خوشم مي خوش گذشت شام خوشمزه اکردی گندم و باپوزخند نگاهش مي بود روبه رونایس

 هیکارهات ظاهر
 ي دارنای سنآقایبب:سادی واشی قدمهی کشی نزدساد،رفتی شد وای کرده عصبانبشی تعقدی فهمی از حرفش تعجب کرد وقتگندم

 که اطرافت و یی من مث دخترای بهتره ذهن خرابت و درست کنیکنی من دخالت مي کارهاي و تویزنی از حد حرف مادیز
  دمی که دارم بهت هشدار مهی بارنی آخرانهیجر  مامانم کامال دررونی اگه امشب رفتم بستمیگرفتن ن

   نشست و دور شدن گندم و نگاه کردمکتی ني رونای ازش دور شد سعی سریلیخ
   گفت و در زدی بسم الهانهی دودل بود بره داخل ستادی به اتاقش رفت لباسش و عوض کرد پشت در اتاق مادرش اگندم

  داخلدییبفرما:میمر
  دیسالم مامان خوب: رفت داخلگندم

  ي اومدیم دختر گلم کسال:میمر
   بزنمي بهتون سرامی گفتم بدمیتازه رس:گندم

   شدهي طودي کردهیچرا گر: بهش نگاه کردمی مبل نشست مريرو
  کردی مي بازن،باموهاشیی سرش و انداخت پاگندم

 دمی من گوش می بهتره بگنجای اي گفتنش اومدي که برایگندم جان هرچ:میمر
 بعد از حرف هام بازم مث قبل بهم اعتماد دی قول بدستمی نيمامان من دختر بد: شدی به مادرش نگاه کرد چشاش اشکگندم

  دیداشته باش
 باشه دختر بگو:میمر

 کردی گفت هق هق ممی مري امشب برانی رفته بود و تا همي نصب به عمارت بهزادي که برای از روز اولگندم
 گوشش هردوشون شوکه ي با اخم بهش نگاه کرد و زد تومی مرسادی گندم،گندم وايروبه رو بود اومد ی عصبانیلی خمیمر

  ختی و پابه پاش اشک راوردی طاقت نمی گندم اوج گرفت مرهی گريشدن صدا
 من ي کارو کردنی چرا ايکردی مکاری مرد نبود چنقدری بود و اي اگه شهاب آدم بدي بود که تو کردي چه کارنیآخه ا:میمر

  توکل؟ای داده بودم ادی يبه تو دزد
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 ي بهزادي بود شهاب و آقانی رو نداشتم کمکم کنه تنها راه همی کسچی من هدی نداشتیمامان مجبور بودم شما وقت:گندم
 هی اونا دوننی رفتن من نمي دزدانی که اون خونه روهم شهاب گرفت پدر و مادر شهاب از جردیدی بهم کمک کردن دیلیخ

  گمی که مدوننی داستان و مهگیجور د
 بوده تا ما به نی قسمت ادی بگم شای کارت اشتباه بود چی دخترم ولی شجاعیلی بهش نگاه کرد تو خمی ماجرا رو گفتمرهمه

 ره؟ی می حاال شهاب کمی کندایواسته شهاب خانواده پدرت و پ
 نداره فردا پرواز داره بر نهی شمارو ببادی بنکهی اي و روشهی دلش براتون تنگ میلیبهتون سالم رسوند گفت بگم خ:گندم

  گردهیم
 دوارمی مرد بوده امیلی بکنه اما نکرد خي تونست هر کاری راحت مي اش بودغهی بود تو صییشهاب واقعا پسر گل و آقا:میمر

   بشهریعاقبت بخ
  کردی بازم از مادرش عذر خواهگندم

 باغ ي سرش و رفت توي انداخت روی شالدادی آزارش مستی شهر ننی اي از فردا شهاب تونکهی تونست بخوابه فکر اینم 
 نشست بارون نم مکتی ني بغض داشت،روزدی سرد اسفند شونه هاش و لرزوند دستاشو دور خودش حلقه کرد و قدم ميهوا

   به آسمون نگاه کرددی بارینم م
 همه یکنی که احساس می درست وقتشهی چرا همای دل توهم به حالم سوخت خدایکنی مهی من گري برايتوهم دار:گندم

 می رو که دوست دارییزای همه اون چشهی خراب بشه چرا نمزی همه چدی باینی زمي آدم رونی خوبه و تو خوشبخت ترزیچ
  خودتی به رضمی منم راضنهیحتما صالح ا گمی بگم فقط می چدونمی حکمتت و شکر نممیباهم داشته باش

 : سوزناك زمزمه کردي شعررلبی زدی باری از چشاش ماشک
 شونهی پرت چشماتِ                         چقدر حالم پرحواسم
                         چقدر دل بستن آسونهی سخته فراموشچقدر
  احساسنی انهیری دل بستن آسونه                        چقدر شچقدر

   نه باوسواسنهی باشم                           نه با کیکی با تو دیبا
                           به آرامش برم گردوندی از دلشوره و تردپر

   جنگ و                     توبه سازش برم گردوننی ابازمی مدارم
  که بغلوبمبازمی روزها                  که منی دورم کن از اتو
  کوبمی مایدف بازم                       به در هی دارم بکه

 دی پراز اشک دی رو از پشت چشمانلی کنارش نشست سرش و آورد باال سهیکی هق هقش سکوت باغ رو شکست  يصدا
 نییسرش و انداخت پا

 دوست شهی من همهی چدونمی که من خوب مزنهی رو داد ميزی چهی چشمات یکنی مهی با سوز گریلی شده گندم خیچ:لیسه
 آدم ی خوبه گاهیلی خی آبجهی داشته باشم تا براش حرف بزنم با اومدن تو آرزوم برآورده شد بودن و داشتن ی آبجهیداشتم 
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 تاسنگ صبورش بشه تا محرم رازش شی آبجشی پرهی لحظه اس که مون بگه ای به هر کستونهی داره که نمیی حرف هاهی
 چته دونمی کنه حاال هم متتی اذی کسزارمی نمشتمی من پیطیو در هر شرا شهیبشه گندم من و داداش خودت بدون هم

دچارش  دونمینم: زدی شد  گندم سرش و آورد باال اشک هاشو پاك کرد لبخند تلخای دری که ماهي آره دچاريتودچار شد
 کشمی عذاب مشی از دوردونمی نه اما مایشدم 

 اما خودت هنوز باورش ي تو عاشق شددونمی صبور باش بزار قشنگ احساساتت شکوفا شه من ميصبور باش خواهر:لیسه
  ی پس بزار قشنگ باورش کنيندا

  داداشی مهربونیلی حرف هات آرومم کرد خلیممنون سه:گندم
 ي در ضمن صداتم قشنگه شعر خونديزی اشک برينجوری انمی نبگهی قشنگ خودم دی تو آبجيفدا: زدي لبخندلیسه
 دمیشن

  لی داداش سهی مرسنیی سرش و انداخت پادی خجالت کشگندم
   خواستم بهت بگمی هست می موضوعهی:لیسه

 د؟ییبله بفرما:گندم
 بار ضربه هی ستی کنم ببخشش دست خدش نی پرونده بهت خواستم ازت عذرخواهکهی چندبار تدمی دنایدر مورد س:لیسه

 ختی عشق و خالصانه رنای بود سيری هاش شد دختره از خاناده فقی از هم کالسیکی وار عاشق وانهی وشیخورده دوسال پ
 سرزده رهی منای روز که سهی ناستی گفته بود اونم عاشق سیالک  پول گرفت ونای از سی کرد هکاری اون اما اون چيبه پا

 نی همه انای کنن سی بغل مگروی پسره جوون بوده همدهی و راننده اشم شهی مادهی پکی مدل باال و شنی ماشهی از نشیبب
 و اون پسر بوده سر پنی باای دخترا بد شده اون دخترم به خاطر پول هي نسبت به همه دشی ازاون روز دنهیبیصحنه هارو م

 فکر نی همي برانهی هنوزم نسبت به جنس مخالف بد بی تا سرپا شد ولدی خورد چقدر طول کشي بدي شکست ضربه نایس
   آدم پول پرستهی یشی و مشهی طرز پوشش و رفتارت عوض مي شداردریلی شبه مکی چون تو کنهیم

 که بهم اعتماد ی مرسستمی ازش ناراحت نگهی ددمیمن واقعا ناراحت شدم بهش حق م: ناراحت شدنای سي برایلی خگندم
 ی و گفتيکرد
 یلی خمی فرصت با بهناز آشنات کنم نامزدمِ عشق من تمام زندگنی در اولدی محرم اسرارم بای من هستی آبجگهیتو د:لیسه

  دوسش دارم
 دی خوشبخت باشدوارمی اميدی برات خوشحالم که به عشقت رسیلیخ:گندم

 ساختمان ي باهم تودی گندم هم خندي دماغت قرمز شده هههه بامزه شدي زدخی تو که می گلم پاشوبری تو آبجيفدا:لیسه
  گفتنریرفتن و به همه شب بخ

 ناراحت بود اصال به یلی مسعود بخاطر شهاب خنیی هم نذاشت ساعت چهار صبح چمدونش و برد پاي اصال پلک روشهاب
  بلند شددی اون وچمدون به دست دیاتاقش نرفته بود وقت

 ؟ی فکر کنشتری بي خوای نمی و گرفتمتیتصم:مسعود
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 مدت نی تو ارسمی نمي اجهی نتچی به هينجوری کنم ادای برم خودم و پدی برم عموجان بادیبا:سادی عموش واي روبه روشهاب
   من ودی کردم ببخشتتونی اذیلی بهتون زحمت دارم خیلیخ

 زیهمه چ: تونست بفمه چقدر حالش خرابه و سردرگمه آروم به پشتش زد و گفتی برادرزاده شو در آغوش گرفت ممسعود
  نگران نباششهیدرست م

  ماشی پدییای عموجان بشهی شده بود دلم براتون تنگ می اومد چشاش اشکرونیب از آغوش عموش شهاب
   خودم بکنمیی تنهاي براي کم کم فکردی باشمی بازم تنها ميبهت عادت کرده بودم تو بر:مسعود
 خوب هم سی کدی تنها باشی چرا شما الکای کنن اون سردنی خودشون میآره بچه هاتون که دارن زندگ: زدي لبخندشهاب

  کردمیکه بهتون معرف
  ی که از پرواز جانمونمی کرد بریی توهست که من و هواریپدر سوخته همش تقص:دی خندمسعود
 رمی با آژانس مشهیعموجان زحمتتون م:شهاب
  ي و من و خوشحال کردي شدمونی از رفتن پشدی باشم شاشتی لحظات پنی خوام تا آخری کم حرف بزن ممیبر:مسعود

  کردینده بازم عموش و در آغوش گرفت و خداحافظ. به پروازش نميادی زمان زدنیفرودگاه رس به یوقت
  پر از اشک دور شدن شهاب رو نگاه کردی با چشمانمسعود

 اومدم چه یوقت: لب گفتری زختی بغض شو نتونست قورت بده آروم اشک ردی کشری اوج گرفت قلب شهاب تمای هواپیوقت
 هی نه فقط ای دونم واقعا دوستش دارم ی بسازم هنوز نمشی با دوري چجورنجای قلبم موند ايجور داشتم و حاال چه یحال

 ادتمی و بینی تریکلمه هر کجا باشم تو برام مقدس
   از خدا خواست آرامش و به قلب و روحش برگردونهختی اشک ری شد سرسجاده اش کلداری نماز صبح بي براگندم

   گندم شدنی صبحانه نشسته بودن متوجه ناراحتزی همه سر میوقت
   افتادهی اتفاقيای شده ناراحت به نظر ميزیگندم جان عمو جان چ:مهرداد

   زن عمو دستتون درد نکنه ممنونستی نيزینه عمو چ:گندم
 ي نخورديزیدخترم تو که چ:سارا

   ندارم با اجازهلی میمرس:گندم
 ينجوری اون ناراحته و اشبی دي کرد گندم از حرف هایعذاب وجدان گرفته بود فکر م نای بلند شد و اتاقش رفت سزی سر ماز

   نگاه کردلی رفتن به سهی به کارخونه میشده وقت
  گندم چش شدهیدونی تو نملیسه:نایس

   دونمینه نم:لیسه
  اونهي چرت و پرت بهش گفتم نکنه براي سرهی شبی من دنی ببگمیم:نایس
   مگهی گفتیچ: شدرهی با اخم بهش خلیسه 
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 حرف بهش ي سرهی پسر جوون قرارشام داشت بعد که اومد خونه هی رستوران و باهی رفت دمی کردم دبشی تعقشبید:نایس
  شدی عصبانیلیزدم خ

 دی کرده نباي نفر باهات اونجورهی حاال که ي بردارتی منفدی دنی دست از اي خوای می به تو بگم هاکیآخه من چ:لیسه
  گفت بهتی حاال گندم چی و قضاوت کنینی چشم ببهیهمه رو با

 بودم با اجازه مامانم بوده و کامال رونمی دور و برت فرق دارم اگه بيداد زد و گفت من با دخترا: گفتنی غمگي با چهره انایس
   بعدشم رفتنی همانهیدر جر

  کنمی حاال بعد درستش مستی ني بگم آخه طوریپوف چ:لیسه
 و با خودشون بردن هرکار کردن می رفتن مرشگاهی به ارانی سارا و مهدی گذشت شب جشن فرا رسیهاب م روز از رفتن شسه

 سه روز همه حس کرده بودن ناراحته خودش موهاش و شونه زد و نی خراب بود تو ایلی خشی نشد بره حال روحیگندم راض
  شدی تر معلوم مدهی کرده بود چشاش درشت تر و کشریی تغیلیخ  سرش خط چشم و رز لب زدي جمعشون کرد باالرهیبا گ

 که دی به شکل خورشبای زی کلفت و پالکری زنجدی که شهاب بهش داده بود و پوشی کمدش گردنبني کشويدست کرد تو
   به اتاق پر بزرگش رفت در زدبای زری شال حرهی وسطش بود شالشو سرش انداخت بای زینینگ

  داخلدییبفرما
 ی بود وقتدهی پوشي دست کت و شلوار قهوه اهی نشسته بود ی صندليکرد و رفت داخل ساالر اماده رو در و باز گندم

  چشمش به گندم افتاد بلند شد به طرفش اومد چشلش پر از اشک شد
 و شیشونی اروم پزمی ماشاهللا دخر عزي شدبای زثیلی به گذشته خي لحظه منو بردهیدخترقشنگم قربونت بشمک : ساالر

 نیی پاییای با من بنجای اي اومددیبوس
   بشمتیبله اقا جون دوست دارم با شما وارد جمع:  گندم
 یلی معلوم بود خنیی پاي گندم از سرو صداها ي دستاي توگرشی دستش عصاش بود دست دکی می برزمی دختر عزباشه

  شلوغه اروم و شمرده با هم
 شده ری گندم متحییبایپچ پچ ها شروع شد همه از شباهت و ز رفتند کم کمک نظر همه به طرف پله ها جلب شد نییپا

 یلی کنار دخترش اومد خمی در صدر مجلس نشوند مری مبليبودن مهرداد خودش و بهشون رسوند دست پدرش و گرفت رو
   دختر گلمي شدیعال

 لی به فاممی برای بدیرت گندم و بوس بعد صوادی جون داره با اقا جون مزی لحظه فکر کردم عزهی دی از پله ها اومدیوقت: مهرداد
   جووناشی کنم بعدش راحت برو پتیو دوستام معرف

    د همشون  از شباهتش مات موندندای گندم و به دختر خاله هاش نشون می وقتمهرداد
   و اشنا شدندنی دور سالن چرخی ساعتمی کرد نی می باهاشو احوال پرسیی با خوشروگندم

  شد و سالم کردکی دختر خوشگل بهشون نزذهی دست تو دست لیسه
  لی داداش سهیکنی نمی با لبخند جواب سالمشو داد به دختر کنارش اشاره کرد معرفگندم
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  جانلی سهي دختر عمودی گندم باشدی شما هم بالی لبخند زد دستشو دراز کرد سالم من بهناز هستم نامزد سهدختر
 براش ي داری گفت  ماشاهللا چه نامزد خوشگللیوشبختم بهناز جان رو به سه فشرد بله من گندمم خی دستشو به گرمگندم

  دییاسفند دود کن به هم ما
 !! لی دخترا و پسرا افتاد مگه نه سهنی بي چه ول وله ای دونی نمنیی پاي اومدی وقتيخودت که ناز تر: بهناز
  دمی نمی به هرکسموی منم ابجادی بس خواستگار مشهی من تکه از فردا پاشنه در عمارت کنده میبله ابج:  لیسه
  نشستندزی رفتند سر مي بهزادي اقاشی کر و با مادرش پی گندم ازشون معذرت خواهدنی سه خندهر

   دلم براتئن تنگ شده بودي بهزادي اقادیخوب: گندم
 بازم دمتی ندگهیز شب جشن د دل تنگ بودم شهاب که رفت تو هم که اشتری زد ممنون دخترم من بینی لبخند غمگمسعود

 تنها شدم
  اون خونه بزرگي بده اونم تویلی خیی تنهادمیبهتون حق م: میمر

  کنمی ممیی تنهاي براي فکري بزودشاهللایا:  انداخت و گفتی بهش نگاه خاصمسعود
  بچه هاشی  من برم پدیاگه اجازه بد:  شد و گفتی عصبانی به مادرش شد کمي بهزادي متوجه نگاه و لحن  خاص اقاگندم

 برو دخترم:  میمر
   شدکی رفت که با چند نفر مشغول حرف زدن بود بهشون نزدلی به طرف سهگندم
   همه متوجه حضور او شدنستمیمزاحمتون ن: گندم

  کنمتی معرفای خانوم بی ابجي شما تاج سر هی چه حرفنیا: لیسه
 ی جان گندم دختر عموممانی پسر خاله ام  پمانی پشونی اما جذاب اشاره کرد  ای معمولی صورتای پسر سبزه و قد بلند هی

 زمیعز
 دی خوببایخوشبختم خانوم ز: مانیپ

 ممنونم منم خوشبختم تشکر:  گندم
   باشنلی داداش بهناز گندم از شباهتش به بهناز حس کرده بود فامای ارشونیا: لیسه

 ای اقا ارخوشبختم
   و محترمبای با شما خانوم زییمنم خوشبختم خانوم خوشحالم از اشنا: ایار

   خوردنی هاشون با نگاهشون گندم و می کرد بعضی همشون و بهش معرفلیسه
 ختنی به درخواست جوونا اهنگ گذاشت و همه دخترا و پسرا رلی مبل نشست سهي شده بود ازشون جدا شد روي کفرگندم

  تی جمعي بود توباتری بود و از همه زدهی کرده  تنها گندم بود که لباسش پوششی ارايوتاه و موها کيوسط دخترا با لباس ها
  ودنش تعجب کرد از نبدی رو ندناینگاه نگاه کرد س

 هم از نوع پوشش شیبای بود شوکه شده بود هم از زدهی اون لباس دي گندم و توی بود وقتسادی سالن واکی تاري گوشه نایس
 جواب ی کرده بودن بیی و اشنای که ابراز خوشحالیی دراز پسراي موهاش بوده و جواب دست هاي تمام مدت شال رودید
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 هی شد ی عصبیلی رفت کنار گندم نشست خای اردی کرد که دیم   خوشش اومد همونجور داشتم بهش نگاهیلیگذاشته خ
  ونست صداشون بشنوه تی که اونا متوجه نشدن کامال مکشونی خودش و رسوند نزديجور

   به افتخار شما برگزار شدهی مهموننی ادی وسط برقصدیری نمدیچرا تنها نشست: ایار
 ستمی اهل رقص نی مرسنه
  ادی بهتون نمدی کنی میاشوخیار

  دارم؟؟یمن باهاتون شوخ: گندم
   بعد دستشوبه طرف گندم دراز کرددی کنی قبول می چمیحاال اگ من درخواست کنم ازتون برقص: ارا

 رونی تند از سالن بیی بعد با قدم هادی گفتم نه دست از سر من بردارکباری محترم ي اقادینی ببسادی شده بود وای عصبگندم
  رفت

  کنم و بگم اشتباه کردمی فرصته ازش معذرت خواهنیاالن بهتر:  خودش گفتشی کرده بود پفی گندم کي از جواب هانایس
  تعجب کرددی اون و دی کرد کنارش نشست گندم وقتداشی پیشگی هممکتی ني باغ رفت دنبال گندم گشت روبه

  سالم: گندم
  یشی مضی سرما مري توی نشستنجایسالم چرا ا:  نایس

  گندمي شونه هاي خودش و در آورد انداخت روکت
  شهی بزار تن خودت باشه سردت میمرس:گندم

  زدي لبخندنایس
   بود تعجب کرددهی تا حاال لبخندشو ندگندم

  مهربون شدم ههههههوی یگی آها حتما ميچرا تعجب کرد:نایس
  قایآره دق:گندم

 . بدهستدمی دست خودم نبود بقول تو دخوامی باهات بد رفتار کردم ازت معذرت میلی مدت خنی دونم تو ایم:نایس
  ی شناختیست نم من و دری توهم حق داشتستی نی به عذر خواهازین:گندم

 از می ما خانوادتن دختر دوستیدونی خودت مشهی ممی حسودی چقدر خوبلی با سهدمیدی می زشت بود وقتیلیاما رفتارم خ:نایس
 بهت لی سهدمیدی می خواهر وقتهی هم لی دختر داشته باشه من و سههی دوست داشت شهیاول دورمون نبوده دورمون بابا هم

 ي اتاقت بودي اما تورو رنجونده بودم چند روز بود که همش توخواستمیم  کنم منم خواهرهی دوست داشتم گری آبجگهیم
   کنمی ازت معذرت خواهيای باغ همش منتظر بودم بي تويومدی شبا هم نمیوقت

  نای ناراحت نکن داداش سگهی خودت و دستی نيطور: لبخندزدگندم
  یشی منم می آبجيدی من و بخشیعنی داداش ی گفتيوااا: چشاش برق زد دست گندم و گرفتنای حرف و زد سنی ایوقت

 یبله آبج: خندش گرفتنای سي دونست از عمد نبوده از لحن بچه گونه ی نگفت ميزی چدی کشرونی آروم دست شو بگندم
  ههههیزنی هفت ساله حرف مشی شي پسرانی خجالت بکش مث اشمیتوهم م
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 تتی اذی خودم مث کوه پشتتم اگه کسدمی تو دی اشکي چند وقت فقط چشمانی بخند اشهی گلم همی خنده آبجيفدا:نایس
 کرد به خودم بگو

   داخل زشته دنبالمون نگردنمی برای بنایچشم داداش س:گندم
 ي بهزادي آقازی هنوز سر مدی گشت دی اونا نشده بود گندم دنبال مادرش مبتی غي متوجه ی هم وارد سالن شدن کسبا

 ی کدهی کشی داره اون سالها سختی خود خواه باشم مامانم حق زندگدیچرا با: خودش گفتشی شد اما پینشسته باز عصب
   زدي هست لبخندی که مرد محترمي بهزاديبهتر از آقا

از فردا : گفتطنتی سام بعد از رفتن مهمونا باشری کرد امی مهمونا خداحافظي گندم با همه دی رسانی به پای به خوبجشن
   عمارت ول وله اسنیتوا

   با تعجب بهش نگاه کردنهمه
 چرا پسرم؟: خندش گرفتنیمه
 ی کمر برا گندم بدی دم کردن باشیی در حال چادی همش باادی میکی رهی چرا نچ نچ نچ نچ خواستگار مدی دونینم:رسامیام

   مونهیچاره نم
 دنی از حرفش خندهمه

 اون شب مسعود ادمهی ومدی شهاب چرا نی نه راستای ازم سوال کردن گندم نامزد داره ی امشب کلنی همگهیراست م:مهرداد
  کردی شهاب برادرزاده اش معرفي ندهیتورو نامزد آ

 تموم شد عموجان به هم زیهمه چ:سادی ناراحت شده آروم بلند شد وادنی بغض کرد اشک تو چشاش جمع شد همه فهمگندم
 خورد

 ناراحت بود دوست داشت بره اتاق گندم و باهاش حرف نای شدن سنی اون غمگیه ها باال رفت همه از ناراحت از پلعی سریلیخ
  دارهازی نیی اون االن به تنهادونستیبزنه اما م

 ی کرد می موند و کار می شرکت مي وقت توری حرف نزده بود فقط تا دی که برگشته بود درست باکسي از روزشهاب
 جا آرامش هی که برگشته ی که برادرش از وقتدی دی نگرانش بود میلی خوایو با کار کردن پرت کنه شخواست حواس خودش 

  باهاش حرف بزنه موفق نشد  هر چه تالش کردزنهینداره و مث مرغ سر کنده بال بال م
 نکهی کرد با ای میبی تنگ شده بود احساس غررانی اي برایلی شب که شهاب برگشت خونه به اتاقش رفت دلش خآخر

   زدینی و برداشت به عکس گندم نگاه کرد لبخند غمگشی گذرونده بود گوشنجای عمرش رو اي سالهاشتریب
 دوست دارم شهی داره عمرش کم مکنمی شبا چادرت و بو مي فراموشم کردای ی من هستادی یکنی مکاری چییاالن کجا:شهاب

 مشتاق نقدری هست که تو ای چه حس و حالنمیباهاش حرف بزنم بب کنم دوست دارم عاشق خدا بشم یمنم مث تو دلدادگ
 ای باشم آه خدانجای دوست ندارم اگهی رنگ شده دیب  بدون تو برامای دنی دونی حرف زدن باهاش مي برايبود
 ي به بازار رفت برانای با سدی خري بودن گندم برادی عدی و خری خونه تکوني اومد همه در تکاپوی بهار مي بود بوکی نزددیع

 شهاب بازم آزارش ي بهتر شده بود اما دوری بهشون بده حالش کملی سال تحوي تا لحظه دی خرهی خانواده هديهمه اعضا
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 خواستگار براش اومده که همشون و بدون فکرکردن رد یبعد از شب جشن کل  گردنبندش و از خودش دور نکرده بوددادیم
  کردنی گذاشتند و اعتراض می نملی و سهنایخالت کنه س خواست دیکرد هر وقت مهرداد م

 ساالرخان در راس می پسراش، مهرداد و پسراش گندم و مرنی همه دور سفره نشسته بودن خانواده مهلی سال تحوي لحظه
  گهی همدي خوند همه مشغول دعا بودن براینشسته بود قرآن م

 بود ی سالنی اولنی کل خانواده اش دعا کرد ای سالمتي نداشت براشوی تحمل دورگهی دنهی دعا کرد بتونه شهاب و ببگندم
 گفتن گندم دست کی تبرگهی شد همه به همدلی سال تحوی نشسته بود وقتی شلوغنیکه بعد از رفتن پدرش دور سفره به ا

   کردنی عموش همه روبوسزن  بعد عموش و مادرش و عمه اش ودیآقاجونش و بوس
   داديدیبه همه بچه ها ع قرآن و باز کرد ساالر

  چندتا سکه به هر کدومشون دادي از اون مهرداد نفربعد
  بوددهی خريزی شون چتی هرکدومشون در خور شخصي پخش کرد براهی بقنی خودش و بي هاهی هدگندم

  دمت گرمی گندمیآبج: اش و باز کرد ذوق زده گفتهی هدی وقترسامیام
  دنی خندهی من عاشق رباتم گندم و بقیدونستی کجا ماز

  حدس زدم بهله باهوشم ههههگهی دمینیما ا:گندم
  کردی کرد از گندم تشکر می شو بازمهی هدی هر کسدنی همه خندبازم
   سال نوکی تبري براششی اومدن پی داغ بود چون ساالر بزرگتر بود همه مدی و بازددی دبازار

 ی تر شده بود درخت ها کمیدنیوجد آمده بود بعد از رفتن مهمونا به باغ رفت که حاال د و رفت آمد به ی شلوغنی از اگندم
   پرنده هايشکوفه زده بودن صدا

 بره و سال نو ي دوست داشت به عمارت بهزاددی کشی تبر مي دوروی تنها قلبش بود که از دلتنگدادی بهش آرامش مهمشون
  بگه اون عمارت براش پراز خاطرات شهاب بودکیرو بهش تبر

  رفتندي به عمارت بهزادمی گذشت گندم به همراه مری مدی روز از عسه
   تشکر کردی خوشحال شد و کلیلی خدنشونی دمسعوداز

 بگه ی دونست چی دل تنگه اما نمدی فهمدی گندم و دنی نگاه غمگی کرد مسعود وقتی عمارت نگاه مي به گوشه گوشه گندم
   رنگارنگ گندم که همه رو خسته کرده بودني به خواستگارهادنی صحبت کردن تا رسي از هر درمی با مردی کشیآه

  مشکالتم هستنی ای داشته باشییبای و زی خانومنیبله دختر به ا:مسعود
   کنه ما رو نجات بدهی رو پسند نمیکی حاال گندم هم دیگیبله درست م:دی از حرفش خندمیمر

 برم سر دی ترم بانی به ازدواج ندارم درسم مونده تازه از امیمن هنوز تصم: کرد گفتي بهزادي به آقانی غمگی نگاهمگند
   هامی تصمنی ايکالس هنوز زوده برا

  دارنادی زوده هنوز فرصت زنیگیبله گندم جان درست م:مسعود
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 اومد ادشی گندم خراب شده بود دوست داشت بره سفری کردن و به خونه برگشتن باز حال روحی ساعت خداحافظکی از بعد
   کردی نذرشو ادا مدی بوده نذر کرده مادرش خوب بشه بره مشهد حاال باضی مادرش مریوقت
  گفتمی موضوع سفر رو به مردی عشمی شروز
   خودت بروری با قطار بگمای هواپطی هنوز سفر بارم زوده بلامی تونم باهات بیدخترم نم:میمر

   کنمی مشی کارهیدوست نداشتم تنها باشم مامان حاال :گندم
   نشستمکتی ني برا مشهد شب روزدی حرم شده بود پر میی حاال هوادلش

 ششی اومدن پنای و سلیسه
  برامون حرف بزنمیستی ها مگه ما داداش هات نیباز چت شده تو چند روزه توهم:نایس

  شده بهمون بگويزی چیگهآبجیراس م:لیسه
 هی شمی خوشحال میلی خدیشی نگرانم منمی بی میوقت: چشماش جمع شد گفتي به هردوشون نگاه کرد اشک توگندم
   کنم شما ها رو دارمی درمونده شده بودم حاال خدا رو شکر میلی نبود کمکم کنه خی کسچی تنها بودم همی از زندگیدوران

   شدهی نخور حاال بگو چ غصهمی قشنگم اشکات و پاك کن تا ما هستی تو آبجيفدا:نایس
 سفر رو نداره ی خوب دوست ندارم تنها برم مامانم هنوز بدنش آمادگیمن نذر کرده بودم مامان خوب شه برم مشهد ول:گندم

   کنمکاری دونم چینم
 ل؟ی همراهت مگه نه سهمییای از خدامونه بمای اونهی دیلی خینیتو ناراحت ا:نایس

   خوبهی تو تنها نباشادی بگمی اصال بهنازم ممییای ما میآره آبج: زدي لبخندلیسه
 می بری کنم همه دسته جمعدای پنای دختر خوبم برا سهی شااهللای گلم اي داداش های خوبه مرسیلیآره خ: ذوق زده شدگندم

  نورواونوریا
 جمع کرد دوست داشت هر چه لشوی خودشون حرکت کنن گندم وسانی با ماشگهی شد دوروز دنی و قرار برادنی خندهرسه

  نی جعبه ماشي چمدون گندم و گرفت و گذاشت تونای وقت بود مشهد نرفته بود روز حرکت سیلیزود تر برسه حرم خ
   کردی آقاجونش رفت و باهاش خداحافظشی پگندم
   سپرد مراقبش باشنناهمی و سلی مراقب خودش باشه به سهیلی بغلش کرد سفارس کرد خساالر

   کنمی چشم مث چشام ازش مراقبت ميم آقاجون به روچش:لیسه
  پسریزنده باش:ساالر

 هی رفت هر دو گری بار بود گندم بدون مادرش به سفر منی آب و قرآن رد کرد دخترشو بغل کرد اولری بچه هارو از زمیمر
  کردن مهرداد از هم جداشون کرد

 پسرهاشم در دی ماهم باشارهی دختر گلم نائب زدیاقب خودتون باشمر:دی صورت گندم و بوسدی نکنهی گرستیااا خوب ن:مهرداد
  آغوش گرفت و سفارش کرد مراقب خودشون و گندم باشن
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 هی گرگهی دی گلی به گندم نگاه کرد آبجنهی از آنای سختی شدن و حرکت کردن سارا پشت سرشون آب رنی سه سوار ماشهر
  ی کنهی گريبسه تا آخر سفر حق ندار

  یچشم داداش: اشک هاشو پاك کردگندم
   شد و منتظرش موندادهی گندم پدنی رسی دنبال بهناز رفتن وقتباهم
 ي تودی اخم کرده بود چند بار از حرص دست کشلی صحبت کردن سهواشی داد و باهم لی چمدون و به دست سهبهناز

  بچه ها اومدشی تکون داد و پيموهاش سر
 نی موافقاری کنم بگم بکاری چادی خواد باهامون بیم م های آرگهیبچه ها بهناز م:لیسه
  نه بابا پسره کنه اس اه ولش کن بابا: کردی اخمنایس

   چند روزه همشستی ني طورشهی بهناز ناراحت مينجوری اادیبگو ب: کردلی رو به سهگندم
  ارهی باشه پس بگم چمدونش و بي خواهریمرس: خوشحال شدلیسه
 شهی سفر زهرمون مادی بیچرا گفت: روبه گندم گفتنای سلی از رفتن سهبعد

   بهتر شدينجوری اشدی و بهناز زهر ملی سفر به سهادی نمیگفتی جان داداش گلم اخک نکن اگرم منایس:گندم
   اون سه تا عقب باشنینیشی جلو مییای از االن بگم میپوف باشه آبج:نایس

   جا دارهمی بابا رو اورديو پرادو که ماشااهللا بزرگ هست جاشون تنگ نشه خوب شنمیماش
  دی شما بگی شد چشم هرچیرتیاوه اوه داداشم غ:دی خندگندم

  حرف گوش کنمی آبجيفدا:نایس
 دی هرسه آمدند گندم بهناز و بغل کرد و بوسقهی از ده دقبعد

   دلم برات تنگ شده بودی خوبزمیسالم عز:بهناز
  سال نوتون مباركنی خوب هستایسالم آقا آر:گندم

  سال نو شما هم مباركیسالم گندم جان مرس:ایآر
   نگاه کرد که اخم کرده بودنای با تعجب بهش نگاه کرد بعد به سگندم

  دینی من شماهم عقب بششی پنهیشیگندم جلو م: سالم کردنایس
 نمیشی خانومم مشی منم پهیآره خوبه عال:لیسه
  فقط من تنهامنیااا اونوقت همتون جفت جفت هست:ایآر

  و ما جفتدی هستدتنهای تا شما هم فکر نکنمیشی جا به جا مری در طول مسدی نگران نباشایآقا آر:گندم
 مونی گندم جان ما که آبجشهیبچه پرو چه زود پسر خاله م: که فقط گندم بشنوه گفتي آروم طورنای سوار شدن سیوقت

  گندم جان واالمی هنوز نگفتیهست
   هنوز برات آرزوها دارمیکنی تا آخر سفر سکته مينجوری ایکه حرص بخور داداش:دی آروم خندگندم

  دنی خندی به کارهاش مهی آورد و بقی در مي خوند و مسخره بازی پخش و روشن کرد و خودش با آهنگ مدی هم خندنایس
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  قبال همش اخم هات مال ما بودي شدطونی شیزنی شاد مي عوض شدای تازگنایس:ایآر
  نگفتيزی منظورش و گرفت اخم کرد و چنایس

  دی مناسب باهم نبودتی جان حتما موقای بود آري جورنی همشهیداداش من هم:لیسه
  توقف نکردنادی راه خوردن و زي کنن ناهارو توی رانندگواشی جاده ها مجبور بودن کی ترافبخاطر

  می بخوريزی چي اوهی ممی کنی استراحتهی سای بغل وانی همنایس: گفتلی جاده بودن سهي توی ساعتچند
 چشم داداش:نایس
 ادی بای بغل گندم نشست تا مبادا آرنایآوردن نشستند س6 و تنقالتوهی پهن کردن و مي اندازری دنج توقف کرد زي جاهی نایس

 کنارش
  کنار خانومت در آرامش به بهی عالي داره داره هوای چه لذتشی بهناز آخي پاي سرش و گذاشت رودی دراز کشلیسه
 نای من و سستی نشتری گندم که بهی می کنکاری اونوقت چخوادی مهوی جان دلت به حال ما سه تا هم بسوزه دلمون لیسه:ایآر

 شهیدعوامون م
  رو گرفت و مانع شدنشی بگه گندم آستيزی خواست چنای و ناراحت شد سی از حرفش عصبگندم
 هم نجای کنه ای کرده فک می می وقته فرانسه زندگیلی خای که آردی دونی بچه ها مدی ببخشهیف چه حرنی زشته اایآر:بهناز

  مث اونجاست
  همه سکوت کردنبازم

 میری و چندتا عکس بگمی اطراف قدم بزننی ایکمی می برای بنایس:گندم
 مییای زود ممی بزنی اطراف قدمنی امیری بچه ها ما می آبجمیبر:نایس
  

  همه سکوت کردنبازم
 میری و چندتا عکس بگمی اطراف قدم بزننی ایکمی می برای بنایس:گندم

  مییای زود ممی بزنی اطراف قدمنی امیری بچه ها ما می آبجمیبر:نایس
  شهی جاده ها هر لحظه شلوغ تر ممی حرکت کندییایزود ب:لیسه

 ازش نای و درآورد داد دست سشی گوشی صورتي درخت بود پر شکوفه هاهی شکوفه زده ي غرق اطرافش بود درخت هاگندم
 رهیعکس بگ

   برگشتندقهی دقستی بعد  برهی خودش و داد به گندم تا اونم ازش بگی هم چند تا عکس خوشگل ازش گرفت و گوشنایس
  عقبمییای من و گندم مششی پنی پشت فرمون بهنازجان شما هم بشنی تو بشلیسه:نایس

 میباشه پس بر:لیسه
  شناختی درآورد شماره رو نمبشی اون و از عالم خودش دور کرد از جشی گوشي محو منظره ها بود که صداگندم

  جواب بده خودش و کشت:نایس
 آخه شماره ناشناسه:گندم
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   اشباه گرفته باشهدی شاهی کنی جواب بده ببحاال
 دییالوالو بفرما: وصل کردگندم

 شدمی مدی تو داشتم ناامیی سالم گندم جان کجاالو
  شما؟دیسالم ببخش:گندم
  باباجونوامی شي چه زود من و فراموش کردی نباشخسته
 ؟ي از من کرديادی شدی خانواده خوبن چی خوبواااجونیاااسالم ش:گندم

 ی از شهاب گرفتم شانسزدمی شمارتو نداشتم وگرنه زودتر زنگ ممیادتی خوبن همه ما که بزمی عزیمرس:وایش
  آقاشهاب خوبن؟يلطف کرد: قلبش تند زددی اسم شهاب و شنی وقتگندم

  شد و کنجکاو شدرهی به گندم خدی نا اسم شهاب و شننایس
 زنهی حرف نمگهی بامنم دی عوض شده حتیلی خنی همکنهی بد فقط کار مای حالش خوبه نی دونم بگم اینم:وایش

 سالم برسون بهشون: کردگندمبغض
 ارك خانوم مبدتی عیراست:وایش

 ران؟ی اییای توهم مبارك نمدی عزمی عزیمرس:گندم
 می گردی هم می کلنجای اایمن که تازه اونجا بودم تو ب:وایش

  مشهد با پسر عموهاممیری ممی دارمی جاده اي گلم االن هم تویمرس:گندم
 می کن سالمم برسون بهشون نشد باهاشون آشنا بشی منم خاليااا چه خوب جا:وایش

  دی رفتی خداحافظیبله شما ب:گندم
  چرای دونیخودت که بهتر م:وایش

  دونم و بابتش شرمنده امیآره م:گندم
  مراقب خودت باشدمی مزاحمت شدم خوشحال شدم صدات و شنیلی تموم شد ولش خوب خگهیدشمنت شرمنده د:وایش

   منم خوشحال شدم سالم برسون به همه خدانگهداریقربونت بشم من مراحم:گندم
  بود؟یک: گفتنای قط کرد سیوقت

   بود خواهر شهاب سالم رسوند به همتونوایش:گندم
 ااا سالمت باشن:نایس

 ي اخم کردنش براي صداش براي تنگ شده بود برایلی شهاب خي تو خودش رفت دلش براوای بعد از تماس شگندم
 کرد تا بچه ها متوجه نشن اما ی تند تند اشک هاشو پاك مختی کرد و آروم اشک رشهی هاش صورتشو به طرف شیمهربون

 زم؟ی چرا عزیکنی مهی گريگندم دار:دی فهمنایس
  دلتنگش شدمشمی از مامان دور منقدری باره انی اولستی نيزیچ: اشک هاشو پاك کردعی سرگندم

  غصه نخورزمی عزی الهی گندم جان شما چقدر حساسيوا:ایآر
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 رهی گی قشنگم چشات قرمز شده درد می نکن آبجهیگر: حرص آروم گفتيپوف از رو دوست داشت خفش کنه نایس
  دی دای بهش زد که آري گندم لبخندگندم

 دی خندی گوشش گفتری زی چی گندم و آروم کني خوب بلدنایس:ایآر
  مگه نه گندم؟هی گفت خصوصی به هرکسشهی رو که نی هرچایآر:نایس

 ناجانیآره درسته س: منظورش و گرفتگندم
  خندشو گرفته بودي زور جلوبه
   خسته بود شب قبلشم درست استراحت نکرده بوددی خوابی طول راه گندم کمدر

 ؟ی آبجيدیخوب خواب: بهش لبخند زدنای شد سداری شده بود که گندم بکی تارهوا
  مونده؟یلی هنوز خمیی سرحال شدم کجایلی بودم خدهی درست نخوابشبی خسته بودم دیلی آره خیمرس:گندم

 جا هی میسی وامی کنکاری شام و چمی بوددهی وگرنه رسدی طول کشنقدری جاده ها ای بخاطر شلوغمی هستکی نزدگهینه د:لیسه
  هتل؟می برای میبخور
  بچه ها؟هی نمونده نظر شما چگهی دی بهتره راهمی هتل بخورمیبه نظر من بر:بهناز
  هتل بخورني شد شام و تونیر ا بمی هم با او موافق بودند و تصمنای و سگندم

 ری چشماش جمع شد زي چشمش به گلدسته ها و گنبد خورد اشک توی وارد شهر مشهد شدن گندم وقتازدهی ساعت بالخره
  الرضای بن موسی علای کیالسالم عل:لب زمزمه کرد

   خطا نبود و چشماش و بسته بودنی که اصال تو اای از دور به آقا سالم دادن بجز آرهمشون
  همشون خسته بودن چمدون به دست وارد هتل شدندنی به هتل رسیوقت
 که رزرو کرده بود گرفت به طرف بچه یی اتاق هادی گفت کللشونی به طرف رزروشن رفت اسم فاملی نشستند سهی البيتو

 ها اومد
 ينجوری اتاق اهی هم تو ای و آرنای اتاقتون من و سدی کلنمی ادییفرما اتاق بهی اتاق هامون بهناز جان و گندم ومی بردیپاش:لیسه
    اتاق هامونمیری موقع خواب ممی کنار هم هستشتری همه حاال بي اتاق هامون روبه رومی مونی کدوم تنها نمچیه

 می و شام بخورمیری دوش بگمی که هالك شدمی آره برگهیخوبه د:بهناز
 بود چند ی بزرگ دوطرف پر اتاق بود بعد از راهرو البي راه روهی چهارم بود ي طرف آسانسور رفتند اتاق هاشون طبقه به

  شده بوددهیدست مبل چ
  و بهناز به اتاقشون رفتنگندم
  خسته شدمیلی مردم خيواا: شالشو درآوردبهناز
  اتاق نگاه کردي به گوشه گوشه گندم
 روبه روشون به ي دی شده بود و ال سدهی دست مبل دور هم چهی بود بعد جلوتر که آمد یبهداشت سی اتاق که شد سرووارد

 و یی گنبد طالشدی تو تراس مي برشدی در بود که مهی نفره دوطرف اتاق  وسط دوتا تخت هی زده شده بود دوتا تخت وارید
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 تخت گذاشت لباس هاشو يوار بود گندم درش و باز کرد چمدونش و روی دي بزرگ  تویلی کمد خهی دیگلدسته ها رو د
  کردزونیدرآورد به چوب آو

  دراز بکشکمی ای شون بمینی چی تو بزار بعد مي داریگندم چه حال:بهناز
 نم؟ی تو رو هم بچي لباس هاي خوایم:گندم
 يتو بر بعد رمی دوش بگهی من برم نمی چی خودم بعد مشهی زحمتت مزمینه عز:بهناز

  بروزمیباشه عز:گندم 
  رونی از اومدن بهناز گندم دوش گرفت اومد ببعد

 ؟ي کوتاه نکردی چقدر موهات بلنده از کي به موهاش نگاه کرد وااابهناز
   کوتاه نکردمگهی فک کنم هشت سالم بود دستی نادمی:گندم
 رنگ ای ي موهات رنگ کردکنمی مدل دار کوتاه مرمی مشهی وام کوتاه نکنم نمی می هارهی من دلم طاقت نمهی عالیلیخ:بهناز

 خودشونه؟
 نه رنگ خودشونه:گندم
  براشونارنی تونن درست در بی بشه بازم نمی رنگنی تا موهاشون ادنی پول می ها کلیلیخوشبحالت خ:بهناز
 چادر نمازشو دی پوشی شال مشکهی وی مانتو زرشکهی دی بهش زد ،موهاش و خشک کرد و لباس هاشو پوشي لبخندگندم

  تونست تا نماز صبح صبر کنهی تا بعد از شام بره حرم نمفشیگذاشت داخل ک
   در و باز کردکی آماده و شنای دو آماده بودند در اتاق پسرها رفتن در زدن سهر
 دیی بفرمابای زيبه به خانوم ها:نایس

   بودتی بزرگ بود در واقع سویلی و بهناز باهم وارد اتاق شدن اتاق پسرها خگندم
  مبل نشستندي و بهناز روگندم
  کجان هنوز حاضر نشدن؟ای و آرلیسه:بهناز

  انی مگهیچرا االن د:نایس
  هردو آمدندقهی از چند دقبعد
  لرزونهی دل آدم و متییبای زي شدبایبه به گندم جان چقدر ز: به گندم نگاه کردایآر

 آدم فک کنهی جور نگاه مهی زهی پرو چقدر هياه پسره : خودش گفتشی پنیی و سرش و انداخت پادی خجتلت کشگندم
  بگم لهش کنه اهنای به داداش سگهی مطونهی شستی لباس تنش نکنهیم

 حاضر کردن و براشون آوردن پسرا با اشتها ته يذی لذي وقت بود اما غذاهاری دنکهی رفتن با اي به طرف سالن غذاخورباهم
  غذاشون موندشتریظرف هاشون در آوردن اما بهناز و گندم نصت ب

  حرممی برا نماز صبح برمی چسبه بخوابی می خواب حسابهی شام نی بعد از ايوا:لیسه
 ادی نمشی پیهم شلوغه مشکل نجای تونم تا نماز صبح صبر کنم ای خوام برم حرم نمی من االن مدیاگه اجازه بد:گندم
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  تونم صبر کنمی حرم منم نمرمی من با گندم مدی بخوابدیشما بر: کردلی روبه سهنایس
 دیباشه پس مراقب خودتون باش:لیسه

  از اتاقتي برداري خوای نميزیتو چ: گفتنای کرد روبه سی بلند شد و خداحافظزی پشت مگندماز
 ؟ي برداري خوای همراه هست تو چادر نملممی ندارم موباازی نيزینه چ:نایس

 میدی تو راه هم به مامان زنگ بزنم بگم رسمی برفمهیبرداشتم تو ک:گندم
   فعال بچه هامی زنگ بزنم برهی رفته بود ادمیآخ آخ پاك :نایس

  رفتنی فاصله  نداشتن قدم زنون به طرف حرم مشتری بابونی خهی اومدن تا  حرم رونی از هتل بباهم
  جواب دادعی سرمی بوق خورد مرهیشماره مادرش و گرفت  گندم

  دخترم؟یالو سالم گندم جان خوب:میمر
 ؟ي بودداری بدیسالم مامان جونم فداتون بشم خوبم شما خوب:گندم

 ؟ي زنگ زدری دنقدری خوبم منتظر زنگت بودم چرا ازمیآره عز:میمر
  میدی ساعته رسهیجاده ها شلوغ بود مامان تازه :گندم

 د؟ییبچه ها خوبن مادر االن کجا:میمر
  حرمرمی رسونن االن دارم میخوبن مامان سالم م:گندم

 ؟ییتنها:میمر
  باهامهناینه مامان س:گندم

 سالم برسون:نایس
   رسونهی سالم منایمامان س:گندم

  کنارتیسالمت باشه توهم سالم برسون دخترم مراقب خودت باش از طرف منم ز:میمر
 نی طرف حرم سالم بدرمیگی رو می گوشزنمی بهتون زنگ مدمیحتما رسچشم مامان :گندم

 باشه دخترم مراقب خودت باش خدانگهدار:میمر
 ..........خداحافظ:گندم
 مامان بهت سالم رسوند: گفتنای سروبه

  تو صحن منتظرتمی به بازرسمیدیسالمت باشن چادرت و سرت کن رس:نایس
 التماس دعا دیی گشتن و بدنشو لمس کرد بفرمافشوی رفت سالم کرد کی چادرش و سرش کرد و به طرف بازرسگندمکباشه

 دخترم
  به دعامیمحتاج:گندم
   چند قدم جلوتر منتظرش بود به طرفش رفتنای رو زد کنار و وارد صحن شد سپرده

 ي گلم مث فرشته ها شدیماشااهللا آبج:نایس
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 یی طاللی شدن و چشم گندم به خوض اسماعکی نزدی به شانه هم به طرف حرم رفتن وقت بهش زد و شانهي لبخندگندم
  زدی اش و سالم داد قلبش تند منهی سي دست گذاشت روییافتاد و گنبد طال

سالم آقا ممنونم که : زمزمه کردرلبی موند به گنبد زرهی الرضا چشاش پراز اشک شد خی بن موسی علای کی علالسالم
 ي عطر قشنگ حرمت دلم تنگ بود برانی اي برات برازدی چقدر دلم هوا حرمت و کرده بود دلم پر میدون ی نميدیطلب
   نقاره خونه ات برا کبوترا حرمتيصدا

  جا منتظرتمنی همای کن بعد بارتیبرو داخل ز: کنار گوشش گفتنای سدی لرزی مهی هاش از شدت گرشونه
 ارتی داشتن زيادی زتی داد و رفت داخل جمعي رفت کفش هاش و به کفش دارحی تکون داد و به طرف ضري سرگندم

 اشک شدی تر مکی و نزدکی نزدحی رفت به ضری طور که جلو منی رفت همتی گندم آهسته آهسته به طرف جمعکردنیم
 ي اقهیدق و شروع به دردودل کرد چند حیضر  سرش و چسبوند بهدی رسحی کرده بود دستش به ضرسیهاش گونه هاش و خ

 شتی پامی امام رضا نذر کرده بودم مامان خوب بشه بای: نشست دستاشوبلند کردحی گوشه روبه ضرهیموند و باز برگشت عقب 
 وبه رشهی هنوز باورم نميدی بود اما سعادت نشد و نطلبیی سال ها بود دلم هواشتی من و اومدم پيدی مادرم و طلبيشفا داد

 نامه رو باز کرد و دو ارتی زازی راز و نی شکرت،سرش و به سجده گذاشت و خدا رو شکر بعد از کلای نشستم خداحتیضر
   از پدرشابتی خوند دو رکعت هم به نارتیرکعت نماز ز

 هنز نکهی امامزاده صالح و اادی شهاب افتاد ادی سبک شده بود یلی خگفتی پشت سرش و ذکر مواری زد به دهی از نماز تکبعد
 ی من هستادی شهاب ییاالن کجا: خودش گفتشی نامه مونده بود و باطلش نکرده بودن بازم بغض کرد پغهیمدت ص از یکل

 با ي خودت کردی و پاکی من و عاشق مهربونيقلبم و با خودت برد ی و رفتي نجات کمکم کردي فرشته هی مث ياومد
 گهی کشور دهی ي و توکردی فرق متتی و تربی نوع زندگنکهی با ايومدی از حد جلو نشی بچوقتی شرعا زنت بودم اما هنکهیا

 ماه کی تنگ شده ات چقدز دلم بری دونی نمي بودو بزرگ شدن چشم پاك تر بودنجای ها که ایلی اما از خيبزرگ شده بود
 شهی همی و تو قلبم هستادتمی سالم بگذره بازم من بستی اگه بگذرهیاز رفتنت م

    اومد کنارشنای گذشت سي اقهی قرار گذاشته بودن رفت چند دقنایس که بای شدو به طرف محلبلند
  قبولارتیسالم ز:نایس

  ي سبک شدی قبول حق از شما هم قبول باشه از چشات معلومه حسابیسالم داداش:گندم
   چشات خون شدني از من نداری حرف داشتم که زدم تو هم دست کمیآره حساب: زدینی لبخند غمگنایس

   نگفتيزی و چنیی سرش و انداخت پاگندم
  ی آبجمیری چند تا عکس بگای بنایس

  بعد بهم بدهریباشه بگ:گندم
   گرفتنی تا عکس تکچند

  نهگهی ددهی شد االن خوابری رفت زنگ بزنم مامان دادمیآخ آخ :گندم
 
 می برا نماز صبح سرحال باشمی استراحت کنی چند ساعتمی برایاره فردا زنگ بزن ب:نایس
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  داداشمیباشه بر: گندم 
 

 نشسته دستشو به طرف ارتگاهی زهی ي سرشه و تودی چادر نماز سفهی که دی خواب گندم و دي تازه به خواب رفته بود توشهاب
   شهاب دراز کرد

 !!! اقا منتظرهمی کنارتی باهم زای شهاب بایب
   گندم اومد ازش فاصله داشتي شد باز صدابی گندم غهوی رهی جلو اومد تا خواست دستشو بگدی با تردشهاب
 !!!!!  عقبيری چرا مای بشهاب

 !!!یشی تو همش ازش دور مرمی عقب نممن
 ي رودی بار نا امنی شد ابی گندم غشی قدمکیشهاب به سرعت به طرف گندم رفت بازم .......... ری شهاب دستمو بگایب: گندم

  کنارتامی و برمی دستتو بگشهینم...  شهینم:  زانو زد رو به گندم گفتنیزم
  از اون بخواه از ته قلبت و به طرف اسمون اشاره کردشهیم
 هدف ی اونقدر بابونی خي و رفت تودی از عرق بود بغض کرد حالش خوب نبود لباس پوشسی خدصورتشی از خواب پرهووی

 کنارش نشست دستشو يرمردی پ نگذشته بود کهقهی پارك نشست هنوز چند دقي تویمکتی نيراه رفت که خسته شد رو
   شونه شهاب گذاشتيرو

 ؟؟؟؟ی پسرم چرا ناراحتسالم
 حس کرد کرد اشناس براش صورت دی اون و دی صحبت کرده بود وقتی مرد فارسری با تعجب سرش و بلند کرد اخه پشهاب

 دی خندی لبخند مهربون که چشاشم باهاش مهی و دی سفشی ردی سفي و موهاینوران
 ؟؟!! پسرم ی ناراحتچرا

   درمونده شدمگهی دزی چهی رفتار و عملم گهی مزی چهی دلم شونمیسردرگمم پر: شهاب
 جلو و خودت و درست تر ي برگهی دکمی پسرم فقط ي کرددای راهتو پشتری به حرف دل گوش کن  دل پاکه ، بگنی مشهیهم

  صبورهي ادم هااری نشو خدا دی صبور باش ناامشهی حل میبشناس
  مرد اروم اروم بلند شد و ازش دور شدریپ

 با گندم رفته بود ی وقتدهی اومداون و کجا دادشی هوی کرد  ی جور که فکر منی گوش داد  همرمردی پي به حرف هاشهاب
   شونه اش و گفتهي بودتش که دستشو گذاشته رودهی مسجد داطیمسجد تو ح

  شهی االن نمازشروع مری اهللا پسرم وضو بگبسم
 ی مرد تو گوشش مری پي بازم نشست صدادی نديزی به اطرافش نگاه کرد چیدهرچی بهش بگه که اون و نددی چرخعیسر

 دیچیپ
   صبورهي ادم هااری دل پاکه صبورباش خدا گنی مشهی حرف دلت گوش بده همبه

  کردفیتعر رو صدا زد و خوابش براش وای صبح شدی شد به طرف خونه رفت تا صبح نخوابری از چشاش سرازاشک
 !!!؟؟...يدی خواب رو دنیشهاب واقعا ا: وایش
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 ؟؟؟..!!! چطوراره
 بوده و تو خوابشو ادتی حتما اونجا بارتی مشهد زرهی که شماره گندم ازت گرفتم بهش زنگ زدم گفت داره مروزید:وایش
 يدید

   اومد شرکتدی بگه لباسشوپوشی دونست چی نمدی شهاب لرزدل
 نشسته بود و به در مسجد نی ماشي شهرشون بود رفت توي که توي به طرف تنها مسجد رونی ظهر از شرکت زد بکینزد
 روشن نشی کرد پخش ماشی نمياری خواست بره داخل اما پاهاش ی مختی بازم اشک ردی اذان و شني شده بود صدارهیخ

  دن  اومد خواننده شروع کرد به خونی می ارومیقی موسيبود صدا
  شمی باره که عاشق منی                             اولرمیگ ی باره وضو منیاول
  شمی مقی مومن الي                            بنده نمی شی تو مي سجاده سر

   صورتش رون بودني اشک هاش رودی کشری داد قلبش تی اهنگ گوش می وقتشهاب
  و خستماهی قلب سنی دست گناه الودم                           با همنی همبا

  نگاهت بستمدی                             دل به امزارمی رو قبله گاه تو مسر
  دوست دارمیلی کوله باره                                         جسم گناه کارم خنی ابا

 منو ببخش  منوببخش                                 
   رو زدمای دندی                         ق قدم             نی اولواسه

  تو اومدم                                      من و ببخشسمت
 شمی مصمم مری تصوهی                             من رمی گی مي توان تازه امن
 شمی هر روزم                            به خودت قسم که ادم مي سجده ي الالبه
 نمی خودم خوشبي                                 که به فردازارمی و جا مروزمی دمنِ
            نمی شی خودت مي لحظه که فرصت دارم                      سر سفره نی هماز
  

 وضو ونی گري شد و به طرف مسجد رفت لب حوض نشست و با چشماادهی پنی گفت از ماشی از دل شهاب مقی دقاهنگ
 بسم اهللا   رمی گی مادی رو ی و رسم دلداگشمی باره که عاشق منی اولرمی گی باره وضو منیاول:  لب زمزمه کرد ریگرفت  ز

 کرد شروع کرد به نماز خوندن در طول نماز فقط تی پر از اشک نيا با چشمستادیوارد مسجد شد مهر برداشت رو به قبله ا
د سر از سجده که برداشت دلش اروم شده بود سالم نماز و داد بازم سر به سجاده  کری سجده شو طوالننی کرد اخرهیگر

 ی چمی زندگي سال توه همنی ادمی گرفتم تازه فهمادی رو ی تازه رسم دلداگای العف خدای العف الهیگذاشت و زمزمه کرد اله
 ارامش داشت چون شی زندگطی شرانی ارامش نداشتم  و گندم تو بدتری زندگطی شرانی فهمم چرا تو بهتریکم داشتم حاال م
 ی داد تازه اول راهم اره اول راه دلدادگادی ی اون بهم رسم دلداگيدادی تو تو به قلبش ارامش ميدلداده بود دلداه 

 ه زودتر برگردن کزدی زنگ می گندم و نداشت و هي طاقت دورمی هفته گندم و بچه ها به عمارت برگشتند مرکی از بعد
  بود از بچه ها خواست برگردنی خسته و عصبای اري هاي باززی که از دست هنایس
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  برات تنگ شده بودیلی کرد مامان جونم دلم خهی انداخت گرمی گندم بدو بدو خودش و تو بغل مردنی رسیوقت
  نکنهی مادر گرزی اشک هات عزي فداامی خودم همراهت میی جاي تنها برزارمی نمگهی دختر قشنگم بشم ديفدا: میمر

 اومد و عمو و زن عموش و بغل کرد به طرف عمه اش رونیاز بغل مادرش ب........  کنم ی نمهی گرگهی مامان چشم دخدانکنه
 رفت و بغلش کرد

  قبول دختر گلمارتتیز: نیمه
  عمه جون قبول حقیمرس

 ادید تند رد کن ب من کو زوي های سوغاتری بخدنی گندمک رسیسالم ابج: رسامیام
   بزار برسنيزشته پسر ابروم برد:  گفتنی مهدنی بهش خندهمه
  عجولي داداش کوچولودمی تو رو می داخل اول سوغاتمی جان بزار برریچشممممم ام: گندم

 ی ابجی به گندمک خانوم تکولیا:  سامریام
  کردنی هم باهمه رو بوسلی و سهنایس

  به اتاق اقاجونش رفت در زدگندم
  توایب

 یلیسالمممم اقا جون دلم خ:  خودش انداخت تو بغل ساالر و گفتعی داخل در و بست چشاش پر از اشک شد سررفت
 براتون تنگ شده بود

 قبول دل منم برات ارتتی زری بخدنتی ماهت دختر گلم رسي  سالم به رودی محکم گندم و بغل کرد  سرش و بوسساالر
    باهام حرف بزنه برام شعر بخونهشمی اومد پی نمیشده بودم کس همدم ی بادی زیلیتنگ شده بود خ

 زارمی تنهاتون نمگهی اقا جونم بشم خودم هستم ديفدا
 هم اومدن و به ساالر سالم دادن و بغلش لی و سهنای در اومد سيهمون موقعه صدا.........قربون تو دختر مهربونم : ساالر
  کردن

   ما بوده زودتر خودش  و رسونده زرنگ تر ازشهی گندم همنیا: نایس
 تنها رفت اقا ي کرد و چندباری تنها نرو گوش نممی گفتی هم می به حرم هر چرسوندی تند خودش  ممی هم که بوداونجا

 دی  کنهشی تنبدیجون با
 !!د؟ی کنهی من و تنبادیدلتون م:  و ساالر نگاه کرد گفتنای صورتش و مظلوم کرد به سگندم

   از حالت مظلومانه گندم خندشون گرفتهمشون
 از سفرشون ی ساعتکی و از اتاق برون اومدن دنی کنه خودم پشتتم بازم خندهتی تنبی کسزارمی من نمينه خواهر: لیسه

 اش نوشته بود تک تک هی هدي رو ی همه رو کادو گرفته بود اسم هر کسي هایحرف زدن گندم چمدونش و باز کرد سوغات
   کردی تشکر میبهشون داد هر کس
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 نشست اونقدر خسته ششونی پی گذاشت و تعارف کرد کمزی ظرف اورد سرمي توختی اشپزخونه ري برد توشیشمی و کنخود
 بود چهره اش پژمرده شده بود

 اصال حواسمون دی عمه جون خسته راه هستدی استراحت کنی کمدی خسته هر سه تاشون نگاه کرد بري به صورت هانیمه
  کردن و به اتاق هاشون رفتنی حرف بودن عذر خواهنی اونها که منتظر ادی پاشستین

 دی دوش گرفت و خوابگندم
 

 ي سبز شده بودند و گل ها پر از غنچه صداي درختها  چر از برگ هادی هاش از راه رسییبای دوم از فصل بهار با تمام زماه
 انتخاب واحدشو انجام ي کالفه شده بود رفت دانشگاه و کارهايکاری کردن گندم از بی رو خلق مییبای زیقیموسپرنده ها 

 هراز وای مدت شنی ترم بشه تو اکی برداشت تا جبران اون نی سنگیی هاشو خوحد  نمونده بوددی تا شروع ترم جديزیداد چ
 گفت اونقدر ازش ی منای سي براوای نشست و از شیو باغ م کرد گدم شب ها تی و باهاش صحبت مزدی بهش زنگ میگاه
  کنجکاو شده بوددنشی دي برانای کرد که سفیتعر

 نم؟؟ی خانوم من ببوای از شيگند عکس ندار:      گفتنای تراس نشسته بودند سي شب که توهی 
 !!!!ي داروای به عکس شکاری زد چي داری لبخند معنگندم

 نمشی دوس دارم ببي کردفیخوب اربس ازش تعر: نایس
 می با هم عکس انداختي بهزاديچندتا عکس دارم ازش شب جشن اقا: گندم

 نمی بباری بنی بهتر از ایخوب چ: نایس
  شد بفرمادای کردااهااااا پدای و گشت  تا پلشی موباي گالري اهی کنم چند ثانداشونی بزار پمی جاست تو گوشنیهم:  گندم

 هر کدوم چند ي شد چندتا عکس بود همشو نگاه کرد و رورهی خزدی که بهش لبخند مي رو گرفت به عکس دختری گوشنایس
 چشاش خوشش اومد ي که نگاه کرد از خنده وای شي لباش به چشاي اومد روي موند لبخندی مرهی کرد و خی مکث مقهیدق

  رو به طرف گندم گرفتیگوش
   بر طرف شدتیخوب کنجکاو: گندم

 اره: نایس
 ؟؟!!خب:  گندم

 ؟؟؟...یخب چ: نایس
 ؟؟...هینظرت چ: گندم

 که کودك درونشون هنوز زنده اس یی از اون دختراطونهی بود از چشاشم معلوم بود شییبایم خوب دختر ز.ا... نظرم :  نایس
 يشاد و پر انرژ

 !!!يدی رو از چشماش فهمنای داداش اولی اقایاره دق: گندم
   شدروقتی دگه دمی بخوابمی تو بري هافیهم از چشماش هم از تعر: نایس
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 چشماش بود ي جلووای سرش صورت خندون شری دستشو گذاشت زدی تختش دراز کشي گفت و به اتاقش رفت روری بخشب
  فکر کنهتشی خواست به چهره اش و شخصیدلش م

  کردری ذهن منو درگی الکی الکنی از دست گندم ببپوف
 ی گذاشت کالس هاشو به سختی رو پشت سر می سختي قرار تر از قبل روزهای و دل گندم بشدی مي سرعت سپر بهروزها

 از ي اون شده بودن کاری بازم انتخاب واحد کرد همه متوجه افسردگدی پاس کرد ترم جدی رفت و امتحان هاشو به سختیم
 نگرانش یلی کردخی اون قبول نمختی ری مي هر برنامه انای سفر بهش دادن قبول نکردسشنهادی اومدپی برنمیدست کس

 دی خودش فک کرد شاشی رو برداشتتا بهش زنگ بزنه پوای جا گذاشت بود شماره شیییرای پذي گندم که تویبود بار از گوش
  اون بتونه بهش کمک کنه

  و گرفت چندتا بوق خورد تا جواب دادشمارش
 Hi: وایش
   هول شد الوو سالمنایس
 !؟؟؟...سالم شما..... پسر بودنکهی بود و هم ایرانی طرف انکهی تعج کرد هم از اوایش
  گندمي هستم پسر عمویعی شفنای مزاحمتون شدم من سدیببخش: نایس
  گندم جان خوبنیعی شفي اقادیاااا خوب هست: وایش

 دی تشکر شما خوبیمرس
  نگران شدم؟؟؟؟دی با من تماس گرفتیعی شفي افتاده اقای منم خوبم اتفاقیمرس: وایش
 من مزاحم شما شدم گفتم می نداره همه ما نگرانش هستی خوبی هست حال روحی ارا راتش گندم چند وقتیعنینه : نایس
 ادی حال دربنی تا از ادی براش انجام بدي کاردی شما بتوندیشا
 دونم تنها ی کنم فقط مکاری دونم چیدم رو داره نم حال گنقای داداش منم دقنایچرراااا اخه چش شده راستش اقا س: وایش

 هر دوشون به هم عالقه دونمی با هم رو به رو شن من ممی کني کارهی که نهی امی دو نفر کمک کننی به امی که بتونیراه
 دارن اما خودشون قبول ندارن

  خانوموای شگمی  منم حس کرده بودم مدی گیاره کامال درست م: نایس
 جانم: وایش
 کنم ما ی فک نکنم بتونم گندم و راضرانی ادییای بدی کني کارهی دی تونی جانتون سالمت مختی قلبش تند زد و دلش رنایس
 کنم شی تونم راضی دونم نمی مشناسمی اما من چندماهه گندم و مدی با داداشتون بوديشتری به هر حال شما زمان بمییایب

  کنم زن عمو رو چه کنمیاون و راض
 شماره زنگ نی به همرمی فقط خواستم باهاتون تماس بگدمی کنم بهتون خبر میشه چشم من تمام تالش خودم مبا: وایش

 بزنم
 دمی  منتظرتون هستمخوشحال شدم صداتون شندی شماره زنگ بزننی ازتون ممنونم بله به همیلیخ: نایس
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 ي بانی همچنیمرس: وایش
 ی دختر شدم اخرش چنی اریصداشم قشنگ بود مث صورتش چندماه درگ....... داد رونی عرق کرده بود نفسشو بی کلنایس
  دونهی خدا مشهیم

 ترم ازش جلوتر هی اونا دی دی نمشوی قبلي های هم کالسگهی رفت دی گندم شروع شد هر روز سر کالس مي هاکالس
  مرموزيبایگذاشتهبودن ز کالس اسمشو ي دوست شه و ارتباط برقرار کنه دخترای کرد با کسی نمیبودن سع

  خوردی به سنگ مرشونی کردن اما تی شدن بهش استفاده مکی نزدي برای هم از هر راهپسرا
 ی سام هم اون و نمری امي های شوخگهی تراس دي وقت نشستن توری ساالر و شبا تا دي گندم شده بود شعرخوندن براکار

 گهی سخت سال قبل افتاد چندماه دي روزهاادی دلش گرفت شتری گندم بدی که از راه رسزییخندوند از همه فاصله گرفته بود پا
 ای قابل تحمل بود  که اشک هاشو مث سری و غنی اونقدر براش سنگزیی پاي هاب با شهاب نمونده بود غروشیتا سالگرد اشنا

   کردی صورتش رون ميرو
 

 ي و دوری گذاشت دلتنگی مونیرف هاشو باهاش درم شده بود حاال تمام حکی به خدا نزدیلی چندماه خنی در طول اشهاب
 می گندم اون نخواد مانع شده بود تا بتونه تصمنکهی ترس از اکارکنهی دونست چی پژمرده اش کرده بود اما نمیلیگندم خ

 و غصه ینی بشای سر دننی ای تونی من تا اخر عمرت که نمداداش:  باهاش حرف زد بهش گفتیلی خوای شرهی بگیدرست
 تو گندم و رانی امی بریی دوتاای بای دلتو بزن به درباری ونمی شباری نداشته باشه مرگ ای گندم دوستت داشته باشه اای ايبخور

 نه خوی اونم عاشقت بود بقول اون خواننده که مدی شادی خدا رو چه دي بهش بگو دوسش دارنیبب
  شدزدلمی عمر عزکیعد  بدی عاشقم شد              شادی شايدی چه دخدارو

 دی بلند خندي با صدابعد
 دارم مانی حاال که به عشقم اهی انتظار الکنی به نظر خودمم ای تو بگی از ته دلش زد باشه هرچي بعد مدت هالبخندشهاب

 شهی خدا بخواد همون می برم جلو هرچدیبا
 مییای ممی هامون به عمو مسعود هم زنگ بزن بگو دارطی بلي دنبال کارهاوفتی خودم پس  از فردا بی داداشنیافر: وایش

 زنگ بزنه و حال گندم و نای مدت به سنی دوست داشت تو ایلی کنه خی بعد از دو هفته تونسته بود شهاب و راضبالخره
 یلی ویلی بود دلش قی حسهی حرف زده بود اما تو دلش ای با سکباری فقط نکهی اومد با ای نمیبپرسه اما بنظرش کار درست

  یوم رو گرفت  منتظر موند بوق سنای شماره سرفتیم
 دی خانوم خوبوای جواب داد الو سالم شنایس

  خانواده خوب هستن گندم جان بهترهدی شما خوبی مرسنای اقا سسالم
 حرف ی هم درست حسابیشکی خونه با هادی دانشگا و مرهی نکرده فقط ميریی شکر خدا همه خوبن گندم تغیمرس: نایس
 دی کني کاردی تونستشدی چزنهینم
  میرانی دنبال کارهامون تا اخر هفته امی افتی کنم از فردا مشیاره بالخره تونستم راض:   ذوق زده گفتوایش
  ی بود مرسی خبر عالدی خوشحالم کردیلی خی تو موهاش چه عالدی کشی خوشحال شد تند تند دست میلی خنایس
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  نجوری که ادی حد نگران گندم بودنی تا ایعنی دی ذوق زده شده خنده اش گرفت شما چقدر خوشحال شدنقدری ادی دی وقتوایش
 يذوق زده شد

 پروازتون و بهم خی بحث عوض کرد  حاال قبل از حرکتتون تارعی اره خوب سرزهی صاف  ام چنشوی کرد سعی ضادی فهمنایس
  می دوتارو رو به رو کننی تا امی کن هماهنگمینی ببگروی همددی بادی اومدرانی ادیخبر بد

 شده نیی تعشی و از پییهوی داری دهی خواد با گندم صحبت کنه یباشه حتما اما من با شهاب صحبت کردم خودشم م:  وایش
 دمیهم خوبه براشون من خبرشو بهتون م

  بازم ممنونم منتظرتون هستم خدانگهدار: نایس
 اره شهی میعنی نمتی بی مکی تخت خودش و انداخت اووففف بالخره از نزدي قط کرد شروع کرد ذوق کردن و رویگوش

 ای خداشهیم
 خواست بهش زنگ بزنه و صداش بشنوه اما ی همش دلش منای گذشت سی موای نبود چهار روز از تماس شنای تو دل سدل

   زدامکی بهش پاوردوی نداشت اخرش دلش طاقت نيبهانه ا
 !!د؟؟ی پروازتون و بهم خبر بدخیرار بود تار قشدی چدی خانوم خوبوای شسالم
 ی باز گوششدی مدی نا امستی اون ندی دی می روش وقتدی پری اومد می در میی رو گذاشت کنارش تا ازش صدایگوش

  گذاشتیکنارش م
   رو باز کردامی ذوق زده پدی رو دوای اسم شی وقتی گوشي رودی اومد پرشی گوشامکی زنگ پي ساعت صدامی از نبعد

 نمتونی بی ممی اومدنمون بودم ما فردا صبح پرواز داري کارهاری غراموش کردم بهتون خبر بدم درگدی ببخشنای اقا سسالم
  اونجا

  وللللللی اهووووووووووی دی بلند کشغی جهی نایس
 !!!!؟؟.. حالت خوبهشدهی اتاق چي حراصون اومد تولیسه
 دی  اره خوبم ببخشدنی شروع کرد به خندنایس

 ی رواني زدادی گفتم چ شد فرسادی پسر قلبم وايریکوفت نگ: لیسه
  بشهری غافلگداری باشه تا لحظه دي خبری خواست به گندم بگه اما صالح دونست فعال تو بی دلش میلی خنایس
  ؟رانی انهیشی پروازتون میچه ساعت.....  زدامکی پوای به شنابازمیس
 اشته باشه عصر ندریاگه تاخ: وایش
 دی خری تو هم کمدمی وقته برا خودم لباس نخریلی خدی خرمی باهم برییای می گند رفت ابجشی ننوشت پيزی چگهی دنایس
 شهی حال و هوات عوض میکنیم

  شمی حاضر مگهی دقهی چند دقامیباشه م....  دلش سوخت دی رو دنای سمظلومی افهی قی خواست قبول نکنه اما وقتی مگندم
   منتظرتمنیی گل خودم پای ابجولیا:  نایس
  حرکت کردنکی شي شدن و به طرف پاساژهانی رب بعد هر دو سوار ماشهی
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    گندم کالفه شده بوددی خری نميزی  چرفتی مکی به اون بوتکی بوتنی از ای هنایس
 رو به رو نگاه شلوار کتون کی بوتنی امی برای بيری مغازه به اون مغازه منی از ای هی چرا الککی همه لباس شنی انایس

  ادی تن مانکنشه بنظرم بهت میقشنگ
 می برای بدی ببخشیگیاره راس م:  نایس

 با چهار خونه دی سفی ساده اندامراهنی  پشرتی تهی و راهنی پهی دی خری لی شلوار مشکهی با ي کتون سورمه اهی شلوار دوتا
  دو جفت کفش هم با لباس هاش ست کردي ساده سورمه اشرتی وتی مشکزیر

   شده بود به عمارت برگشتندکی هواتاردی خري سورمه ای دستفی کهی خودش دو رنگ شال و ي براگندم
 پاساژ هی خسته از دی کمدش چي تودشوی خري هاشو به مادرش و زن عمومش نشون داد به اتاقش رفت بسته هادی خرگندم
 بود تنش دهی که براش خریی کردنش با شهاب افتاد مانتو هادی خرادیبهتر شده بود  ی دوش گرفت حالش کمی طوالنيگرد
  فکر کرد تا خوابش بردهاب دوسشون داشت اونقدر به شیلی کرد تا خراب نشن خینم
   رفترونی نکرد و از اتاق بدارشی خوابه بدی شام صداش بزنه که دي اومد برامیمر
 بغلش انداخت و ي شدن مسعود به استقبالشون اومده بود شهاب خودش تورانی و شهاب چمدون بدست وارد فرودگاه اوایش

   دلم براتون تنگ شده بودیلیسالمم عمو جون خ: گفت
 چشمش از ي تمام خاطرات شهاب اومد جلودنی به عمارت رسی رفت وقتی لباشون نمي رو هم بغل کرد لبخند از رووایش

 توش ساکن بود برد اشفت بود حاال که ی که گندم مدت کمی روز  بغض کرد چمدونش و به اتاقنیف شب تا اخراون نص
 امامزاده صالح افتاد ادی هوی که دی چرخی هدف می زد  برونی برت شده بود از عمایی هواشتری گندم بود دلش بکی و نزدنجایا
 لب ری شد زسی وارد صحن امامزاده شد چشاش خی کرد وقت و پاركنی تاب شد و به طرف امامزده حرکت کرد ماشیب

 ی میسبک  کرد دو رکعت نماز خوند احساسارتی بار نه رفت داخل و زنی ای بودم ولبهی غریلیزمزمه کرد اون بر اومدم خ
   زدي اون و گندم رو خونده بود لبخندنی بتی محرمغهی افتاد که صییکرد چشمش به به حاج اقا

 نمتی ببدی بای تموم شه هنوز تو شرعا همسر منزی چندماه مونده تا همه چهنوز
 
  رو گرفتنای بعد از رفتن شهاب شماره سوایش
  جواب دادعی زد و سري لبخنددی دی صفحه گوشي رو رووای تا اسم شنایس
 دی خانوم  خوبوایسالم ش: نایس

   مزاحمتون شدمدی ببخشدی شما خوبی مرسسالم
 !!د؟؟یدی رسدیی کجادی شما مراحمهی چه حرفنی اناكیس

  هستی دو ساعتبله
 دوتا مرغ عشق و با هم رو به رو نی امیزی برنامه برهی دنبالتون تا با هم امی من بدیستی خوب اگه خسته نی هم عالیلیخ: نایس
 میکن
 دی کنادداشتی منتظرتونم ادرس و دییای بستمینه خسته ن:  گفتنای سدنی دي که خودشم کنجکاو شده بود براوایش
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  کردی ادرس و نوشت و خدا حافظنایس
 هی به خودش نگاه کرد نهی اي موهاشو مدل داد استرس داشت چندبار جلودی کرم رنگ پوششرتی و تي کتون قهوه اشلوار

 قهی حرکت کرد چهل و پنج دقي قرمزش شد و به طرف عمارت بهزادي سوار کوپه کی و پکیدوش با ادکلونش گرفت ش
  رو گرفتوایبعد پشت در عمارت بود شماره ش

  من شت در منتظرتونمدی خوبسالم
 ي بود کوله دهی پوشدی و کفش اسپرت سفی و شال کاربنی کاربني مانتوهی اومد رونی بکی شیلی خوای شقهی از چند دقبعد
   نگاه کردانی شد به سنی هم رو شونه اش انداخته بود  سوار ماشيدیسف

  درسته؟نای اقا سسالم
 عرق کرده بود اب دهنش و قورت داد  سالم بله خودم ی حسابزدی دست و پاشو گم کرده بود قلبش تند موای شدنی با دنایس

  به کشور خودتوندی خوش اومددیهستم خوب
  ابرو دهی برق خاص تو چشاش صورت کشهی داره ییچه خوشگله چه چشا:  خودش گفتشی مونده بود پرهی خوابهشیش
 ی فکر می االن پسره چزمی  ههههه خاك بر سرم چقدر هزنهی لباش چه تو چشم می گوشتي لبای معمولینی کلفت بییها

 دی شما خوبیمرس:  خولم کنهی بدبخت و بدم االن فک ماب ادکلونش مستم کرد بزار جوي هم زده اوووف بویپیکنه اوه چه ت
   ترهقی عمیلی دارم خنجای که به ای سالها اونور بودم اما حسنکهی تنگ شده بود با اجانی ايدلم برا

 م؟ی صحبت کنی شاپ کمی کافهی می وطن شماست  خوب برنجای طور باشه در هر صورت انی هم ادیبله با: نایس
 شمی ها باشه ممنون میکی نزدنی زود برگردم اگه همدیبله فقط با: وایش

 دمی دکی نزدنی شاپ  ای کافهی حتما اتفاقا چشم
 به هم نگاه ی چشمری زی بودن هگهی همدزی نزدن و هر دوشون در حال انالی کدومشون حرفچی شاپ هی به کافدنی رستا
   کردنیم

  و هات چاکلت دادنکی دنج نشستند گارسون اومد هردوشون سفارش کي دو نفره گوشه ازی مهی پشت دنی رسیوقت
 دی من مزاحمتون شدم خسته هم بوددی ببخشدیمنون که اومدم: نایس
 میزی برنامه برهی تا هرچه زودتر امی خودمم دوست داشتم بهی چه حرفنی کنم اینه خواهش ک: وایش
 می پژمرده شده همه نگرانش هستیلیگندم خ: نایس
 ی با تمام دوستاش قط رابطه کرده فقط سرکار ممی درست کثل شهاب که همه ما نگرانش بوددیگی می فهمم چیم: وایش

 م؟ی گشت خونه حاال بنظر شما چطور با هم رو به روشون کنیرفت و برم
 ي پاساژی مکان مشترك مث رستورانهی بوده ی اس که ساختگعی ضایلی خشهی که نمابونی خيتو: نایس
 بود به نظرم همون ی قشنگي جامی شام خوردمی رفت رستورانهی روز من و گندم و شهاب هی رستوران خوبه هیفکر خوب: وایش

  خوبه؟؟مییای ما هم مدییایخوبه شما و گندم ب
  باشه؟ی زمانش کی عالهیاره فکر خوب: نایس
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  شامي فردا شب چطوره حدود ساعت هشت براانی در بیشونی پرنی دوتا از انیهرچه زودتر بهتر ا: وایش
    که سرد شددی کنلی بفرما  میعال: نایس

  دی خودتونم بوریمرس
 خوشش اومده بود درست همون وای از شیلی رو رسوند خونه و خودش برگشت عمارت خوای ساعت صحبت شکی از بعد
  کرد بودی که فکر ميزیچ

  ادی شد همراهش بی به گندم در مورد شام گفت قبول نکرد اونقدر التماسش کرد تا بزور راضنای بعد سروز
  باشنرونی هم از شهاب خواهش کرد شام و بوایش

  دل و دماغش و ندارمواینه ش: شهاب
 طشمی خوب بود محیلی غذاهاش خمی با گندم رفتدی که شب بعد از خری همون رستورانمی برگهی دمیاااااا شهاب بر: شوا

 قشنگ بود
 میری باشه مدی اسم گندم اه کشدنی با شنشهاب

 ی داداشیس و صورتش بوس کرد مردی پروایش
 لباس هاش ی پوشه کلی شب چي دونست برای اومده بود نمی خوشش اومده بود به نظرش پسر مهربون و خوبنای از سوایش

  انتخاب کرد کفش اسپرت قرمز هم ست کرد باهاشونی و شال مشکی مانتو قرمز  شلوار مشکهی و رو کرد تا بالخره ریو ز
 شیشونی پي توختی هاشو ري دوش گرفت موهاش و با سشوار خشک کرد  چترشی استراحت کرد ساعت شی از نهار کمبعد
:  به ساعت اسپرتش نگاه کرد ساعت هفت بود در اتاق شهاب رفت در زد و گفتدی کرد لباس هاشو پوشیمی مالشیارا

  ؟؟يشهاب حاضر
ارنج تا زده بود موهاش و  هاشو تا نی بود استدهی پوشیشمی راهنی و پی مشکي شلوتر پارچه اهی درو باز کرد شهاب
  اومدرونی زده بود از اتاق بشونهیمعمول

  میاره حاضرم بر: شهاب
  کردن و به طرف رستوران حرکت کردندی مسعود خداحافظاز
 ی مشدی وارد رستوران می بود که هر کسیی جازشونی نشسته بودن و سفارش غذا داده بودن ميزی و گندم پشت منایس
 نگذشته بود که در باز ي اقهی کرد و چشمش به در بود هنوز چند دقی به ساعتش نگاه می هناین س منظر شامشون بوددنید

  برق زد صبر کرد تا اونا نشستنشاش که همراهش بود شد چي و پسروای شي متوجه نایشد و س
   کردی تمام مدت تو خودش بود و اصال به اطافش توجه نمگندم

 !!!خواهر شهاب؟؟!! ؟؟ستی نوای اون دختر شنی و ببزی صداش زد گندم اون منایس
 و شهاب و وای شی اشاره کرده بود نگاه کرد  وقتنای که سيزی زود سرش و اورد باال و به همون مدی حرف شننی ای وقتگندم

 دسای بلند شد واتهی واقعستی که توهم ندی شد و سرش تکون داد درهی باورش نشدفکر کرد توهم زده اما بازم بهشون خدید
  زدیقلبش تند تند م
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 مث هوی گذرا بهش انداخت اما ی نظر شهاب به طرفش جلب شد نگاهستادی گندم ای و شهاب منتظر گارسون بودن وقتوایش
  شدرهی و به گندم خسادیبرق گرفته ها وا

 ؟!!!!ي شدرهی خی به چشدهیشهاب چ:  که توجه شده بود خودش و زد به اون راه و گفتوایش
   اشک تو چشاشون جمع شده بوددی کوبی منشونی وار به سوانهی و شهاب هر دو محو هم شده بودن قلب هاشون دگندم

    اومد و محکم بغلش کردزشونی به طرف مدی گندم و دی وقتوایش
   دلم برات تنگ شده بودیلی خدمتی بازم دشهی گندم جووونم باورم نميوااااااااااااااااا

 ران؟؟؟ی ادی اومدیک.... دل منم برات تنگ شده بود زمیشک شد سالم عز از اسی صورتش خگندم
  کرد دستاش و مشت کرده بودی نگاه منای بود با اخم به سشی قدمکی تو شهاب

  گندم دستشو به طرف شهاب دراز کردي هستم پسر عمویعی شفنای بهش زد  سالمم من سي لبخندنایس
   هستم خوشبختمي با اکراه بهش دست داد  شهاب بهزادشهاب
 !!!!  تعجب کردمدنتونی از ددی چشم ازش  برنداشت سالم اقا شهاب  خوبگندم

 رهی گندم خدهی تموم داشتم اومدم تمومش کنم  به صورت رنگ پرمهی کار نهی می اومدروزی دی تو خوبیسالم مرس: شهاب
 معصومت ي چقدر دلتنگ چشای دونیم شم نتی اشکي چشمای فداغی الهزمی عزيچقدر الغر شد:  خودش گفتشیشد و پ

 بودم
 دی خسته شددینی بشدییبفرما: نایس
 میشی ما مزاحمتون نمگهینه د:  وایش
 میشی گندم هم خوشحال می من و ابجدی مراحمهی چه حرفنیا: نایس

  عوض شدنای نسبت به سدشی ددی کشی نفس راحتی به گندم گفته ابجنای سدی دی وقتشهاب
   داشتی گندم  چشم ازش برنمي مونده بود رورهی نشستند شهاب همون جور خزی مهی سرهمشون

  کرد لپ هاش سرخ شده بودی نگاه اون و حس می گرمگندم
  دنی خندی میرکی زری نگاهشون کن بعد هر دو زیعنی اشاره کرد که وای به شنایس

 مادر چطوره بهتر شدن؟؟: شهاب
  شما بوديکمک ها بهتره همشم بخاطر یلیخداروشکر خ:  گندم

  ام بودفهی کردم وظيمن هرکار: شهاب
 دیی بفرمادیبه به شامم رس:  نایس
 نای اقا سدی گرسنه ایلیمعلومه خ: وایش
 ؟؟!! دونم چرا ی امشب اشتهام باز شده نمبیاصال عج: نایس

  کردوای به شی لبخند زد فک کنم  من بدونم چرا نگاهگندم
 نیی متوج نگاه گندم شد هول شد و سرش انداخت پاوایش



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 201 

   نزدنی کدومشون حرفچی شام خوردن  سکوت کرده بودن هموقع
  تونم باهات صحبت کنم؟؟یم: بعد از شام شهاب روبه گندم کرد 

   کرد اون سرش و تکون دادنای به سی نگاهگندم
  شما طول بکشه کاردی خونه شارسونمی خانوم موای منم شدیاگه اجازه بد: نایس

  خودش راحت ترهوای هر جور شتی نسی داشت  باشه  از نظر من مشکلي بهش نگاه کرد  حاال نسبت بهش حس بهترشهاب
 ستم؟؟یمزاحمتون ن:  وایش
 شهی ز عمو نگران مدی نکنری دی فقط ابجدی پس شما راحت باششمی خوشحال مدی مراحمهی چه حرفنیا: نایس

  شما بهشون بگو با اقا شهاب هستمامیچشم زود م:  گندم
  جونیباشه ابج: نایس

 زدی بلند مي رفتن قلب  هر دوشون با صدارونی و گندم و شونه به شونه هم از رستوران بشهاب
 ه؟؟ی نظرت چمی قهوه بخورهی شاپ ی کافمی رفتن ما هم برخونهیخوب هنوز زوده برا: نایس: نایس
 می بهش زد موافقم بري لبخندوایش

  گندم باز کردي و برانی در ماشابشضه
  تشکر کرد و سوار شدگندم

 رو شهی نفس گرفته بود شی داشتند گندم تنگجانی پشت فرمون نشست و راه افتاد هر دوشون سکوت کرده بودن و هشهاب
    داد تا راحت تر نفس بکشهنییپا

  ؟می قدم بزنی کممی  برسادی پارك واهی کنار
 میبر: گندم

 ؟؟؟؟!!دی بگيزی چدی خواهی نمدی حرف داردی گندم بهش نگاه کرد گفتزدنی سکوت قدم ميتو
 نیبش:  نشست و گفتمکتی ني روشهاب
  کنارش نشستگندم

 !! بودينجوری رفتم ای می وقتیزنی حرف میچقدر رسم: شهاب
 ی شبهی غری و خواستیتو رفت!! ...  ی رفتی وقتیگیخودتم ن: گندم

 رو که سالها  ییزهای اون چرمی بگادی رو ی کنم رفتم تا رسم دلداگدایاما من رفتم تا خودم و پ... دونم اشتباه کردم یم: شهاب
  فرق دارهیلی خيدی دشی که هفت هشت ماه پی که کنارته با اون کسی االن شهابارمی بادیفراموش کردم به 

 دختر شجاع و فداکار و مهربون که حاضر هی شیجا گذاشتم پ جا گذاشتم ، چون قلبم و نجای چون نصف وجودم و ابرگشتم
 دنتی ازت ندي چقدر سختم بود دوری دونی کنه من قلبم و به تو دادم گندمم نمي خودش بازي ندهیشد بخاطر مادرش با ا

  بودمادتی چندماه بنی اهی ثانهی صدات ثاندنینشن
   هردوشون اشک بودي گندم و گرفت تو چشادست
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 درست ی کنی مهی گری قشنگت وقتياومدم دنبال خانومم تا ببرمش خونه ام تا بشهتاج سرم هم نفسم قربون چشا:شهاب
 ؟؟یکنی قبول می من حاال من و به غالمزدلی نکن عزهی گرشنی می طوفانيای درهیمث 
 !!!!! کنمی قبولت نمی بهش اخم کرد نه به غالمگندم

 ..!!!! کرده بودخیظه قلبش نزد دستاش  چند لحي و مات موندبرختی قلبش رشهاب
 ی کنم تو سلطان قلب منی قبولت ميبه سرور:  گندم

 سهی خواست وای مي با قلبم چه کردنی کوچولو ببووونهید.... فرستاد و گندم و محکم بغل کرد رونی نفسشو بشهاب
  منياخخخخخ فرشته 

  شنیاااا زشته شهاب مردم رد م: گندم
 ی تالفدی مونده پس حرف نباشه باتمونی محرمي غهی که نرفته هنوز چندماه ازصادتی ی خواد زنمیخوب بشن دلم م: شهاب

  نفس من گندمک منتی چندماه و بکنم دق کردم از دورنیا
   سرخ شده بودی اومد حسابرونی از بغل شهاب بی وقتگندم

  بشم مندنتی قربون خجالت کشی الهدی کشدلپشوی خنددی گندم دي صورت سرخ مث لبوشهاب
 مکث کرد باز ی کمنمتی کردم بازم ببی فک نمي کردم من و فراموش کردی چندماه همش فک منیخدانکنه تو ا: گندم

   برات تنگ شده بودیلیادامه داد دلم خ
 گندم.... مورچه هی خانومم بشم دل منم تنگ شده بود قد کی دل کوچيدورت بگردم فدا:شهاب
 جانم: گندم

 ی دارم خانوم دوستتیلیخ: شهاب
 !!!شهاب: گندم

 زدلمیجون شهاب قربون شهاب گفتنت بگو عز: شهاب
  مني دوستت دارم اقایلیمنم خ: گندم

  شهی شکرت باورم نمای من بغلت کنم اخ خدانی تو ماشمی برای برمی خودم بگي تونم جلوی نمگهی گندم ديواااااااا: شهاب
 ي شدونهیااااااا د: گندم

  منه بله رو از خانومم گرفتمی شب زندگنی مردم امشب بهتري شدم دوس دارم داد بزنم بگم اااااونهیاره د: شهاب
 شهی مامان نگران مشی مری من و برسون دمیپاشو بر: گندم

 خونتون هم با خانواده پدرت امی مادر تنگ شده فردا با عمو مي نگوووو اصال دوس ندارم ازت جدا شم دلم برايواااااا: شهاب
 دی باشهی همي بسه دورگهی پرواز خودشون برسونن دنی با اولدمی امشب خبر منی همنای به بابا انمی شم هم مادر و بباشنا

 ی باششمیپ
  تویچقدر هول:  کردن گفتی خندش گرفته بود تو دلش قند اب مگندم

   خوامی صبرم تموم شده من گندممو مکنمیبله  هولم اعتراف م: شهاب



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 203 

 می برای بخدا بي اونهیهههه د: گندم
 دشی بوسی بار مهی قهی شدن شهاب تمام مدت دست گندم گرفته بود تو دستش هر چند دقنی سوار ماشباهم
 دی لرزی دلش می از خوشگندم

 ؟؟يایفردا که م... شهاب جان ی خوش گذشت مرسیلی گندم بهش نگاه کرد خدنی رسیوقت
  نرووووی چه کنم گندمتی ببرمت عمارت عمو اوووف با دورشدیکاش م.....  امی نشهیمگه م: شهاب
   با عموای خوبه صبح زود پاشو بمیزنیفدات شم تا صبح با هم حرف م: گندم

 امی قابلمه کله پاچه بهی ساعت شش با ي خوای مگمی منجامی باشه اما صبح ساعت نه با ای لوسیلیخ: شهاب
 دا بخدا  منتظرتم فري اونهی دیلی خدی خندگندم

  دنی گندم و اروم شروع کرد به بوسيبا. ليباش و گذاشت رو. اومد جلو لهووی شد رهی بهش خشهاب
 زدی وار موانهی شوکه شده بود نفسش گرفت قلبش دگندم

  اون دل بکنه با اکراه عقب رفتيبا. تونست از لی نمشهاب
  کنه به شهاب نگاهشدی لپاش سرخ شده بود روش نمدی کشی تند تند نفس مگندم

  شهاب نگاه کردنهیبه س: گندم خانومم به من نگاه کن گندم: شهاب
 !! تو چشام نگاه کن: شهاب
  گرفته بودشی بهش نگاه کرد از حرارت و گرما اتگندم

 دست خودم نبود لبات بدجور ي ازم که دلخور نشدمی و قانونی زن شرعی لرزونش و گرفت تو خانوم مني دستهاشهاب
  هههههزدیچشمک م

 !!! ادبیب...  محکم به بازوش زد گندم
   بوسمی دوس داشتم اصال بازم  مهی ادب چیب: شهاب

  نی شهاب زشته تو ماشاااااا
 ی نداشته باشی بوسمت تو هم نگرانی بوسمت تو خونه می نمنی تو ماشگهی جونم باشه دفعه ديا: شهاب
 !!!!!!!!!! نبودنی شهاب منظور من ای لوسیلیخ: گندم

 شنی شد نگران مری برو برو تو که دی دونم خانومیم: شهاب
  خداحافظنمتی بیچشم مراقب خودت باش فردا م: گندم

 لی هاااا خواب تعطمی حرف بزندی تا صبح بازنمی بهت زنگ مدمیاالن رس:شهاب
  در و باز کرد شهاب بوق زد و رفت گندم لبخند به لب وارد باغ شددی شد با کلادهی پنیچشم از ماش:  گندم

  خوش گذشتیسالم ابج:  گفتدی صورت خندون گندم و دی نشسته بود وقتمکتی ني رونایس
  بد نبودی مرسی داداشسالم

 دیاز لبخند رو لبات معلومه حرف هاتون زد: نایس
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  انداختنیی سرش پادی خجالت کشگندم
  عروس خانوممی بخورینیری شی کشاهللایخوب ا: نایس

  نکنتمیاااااا داداش اذ: گندم
  شمی ندارم فداشم مشتری که بی ابجهی می بفکر سورسات عروس باشدی که قربونت برم باستی نتیاذ: نایس

 انی پرواز بنی با الوگهی خانواده امشبم به بابا و مامانش مهی مامان و بقدنی دانیخدانکنه داداش فردا قراره با عموش ب: گندم
  کنهی خوشختت مهی شهابپسر خوبی برات خوشحالم ابجیلیخ: نایس

 ؟؟ی کجا رفتوایتو با ش..... داداشیمرس: گندم
 داری دنمی کنم ای ازش خوشم اومده ماه هاست دارم بهش فکر ممی وجه اشتراك داریلی خمی شاپ حرف زدی کافمی هم رفتبا

 دوممون بود
 !!!! دوم؟؟دارید..... یییییچ:  گندم

 شام و نی حرف زدم البته فقط در مورد تو و شهاب اوای با شی تلفنی من کلی ابجي کاري دوم کجاداریبله د: دی خندنایس
 کنم اما ی پوستشو منمی رو ببوای بزار من شنی کلک شدیلیخ: مگندمی بود تا شما دوتا رو به رو کنوای هم نقشه منو شدارید

 از دستت نپره اما از نگاه هاش ي ها زود بهش بگو دوسش داریه  دس دس نکنی دختر فوق العاده اوایبرات خوشحالم ش
  به تو دارهیی حس هاهیمعلوم بود اونم 

 دوارمیخدا از دهنت بشنوه ام: نایس
 یمن برم اتاقم شبت خوش داداش:  گندم

 و گفت و زیخت خدا و نماز خوندنش همه چ لباسشو عوض کرد شهاب بهش زنگ زد تا صبح با گندم حرف زد از شنایوقت
 اذان بلند شد هردوشون تعجب کردن چند ساعت حرف زده بودن ي صدای کرد  وقتی مهی حرف هاش گرونی میگاه

  گشته بودقهیبراشون اندازه ده دق
  ی خستت کردم نزاشتم بخوابرمی بميوااا: شهاب
 کنم همه ی چون هنوزم فک مبردی خوابم نمزدممیبا تو حرف نم....  ی نگذاشتي کردي اتفاقا خوب کارزمیخدانکنه عز: گندم

  نهیری خواب شهی نای اي
 قضا می ملوس خانوم حاال پاغشو نمازمون بخونیستی خواب نی فهی فردا که اومدم میستیقربونت بشم من خواب ن: شهاب

 نشه
 ریچشم التماس دعا اقااا شب بخ: گندم
 ی خانومری خانوم شبت بخ تو فرشتهيمحتاجم به دعا: گندم
  برگشتهششی و داده و شهاب پشی کرد خدارو شکر کرد که جواب صبورازی با خدا راز و نی سرسجاده کلگندم

 معجزه هر روز دی لب زمزمه کرد اسمون و طلوع خورشری شده بود زشیبای از نماز تو باغ قدم زد به اسمون نگاه کرد محو زبعد
   هاییبای زنی شکرت بابت همه اای خدامی کنی و بهش توجه نممشینی بیخداست که ما نم
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  رانی اانی زود میلی گفت خنی خوشحال شدن معیلی به پدر و مادرش خبر داد اونا خشهاب
 اشک تو چشماش جمع شد می که زده بودن و براش گفت مریی و تمام حرف هادهی کرد شهاب و دفی مادرش تعري براگندم

  کردی خوشبختي دخترش ارزويا خوشحال شده بریلیخ
   شدی چشاش اشکي تودی دستشو بوسدی  خانوم دمی مری گندم امدند شهاب وقتي خانواده دنی به دي بهزادي و اقاشهاب

  براتون تنگ شده بود مادریلی خدلم
  پسر می شونه اش زنده باشي دستشو گذاشت رومیمر

 مبل نشست  گندم ذوق زده کنار ساالر نشسته بود ي رودی کرد دست ساالر رو بوسی با مهرداد و ساالر رو بوسشهاب
  کردی به شهاب نگاه میدزددک
  به عموش نگاه کرد و اشاه کرد صحبت کنهشهاب
 از گندم جان ي خواستگاري برارهی عجله داشت تا اجازه بگیلی بود همم پسر ما خداری ددیغرض از مزاحمت هم تجد: مسعود

  االنم پسرمون عجول بودمیشی و ما رسما مزاحمتون مانی مگهی داداشم چند روز دشاهللایا
 گهیادم عاشق د:  خودش افتاد گفتادی نهی شهاب ببي چشاي تونست عشق رو توی خان با لبخند به شهاب نگاه کرد مساالر

 اومده جون دوباره گرفتم یت من حکم نفس داره از وقي کنم پسرم گندم برای نداره و من خوب درکت میصبر براش معن
 ی منو قبول کني شرط هادی داشتنش بايبرا

  کنمی قبول مدهی باشه نشنی انداخت هر شرطنییی سرش و پاشهاب
 !!! قبول نکن پسردهی رو نشنيزی وقت چچیه: ساالر
 دمی گندم مي برادیاگه جونمم بخواه: شهاب

 دنی خندهمه
  اوردممانی به تو پسرم به عشقت انیافر: ساالر
 شدی مرهی بهش خزی رکی هم ذوق زده از بودن اون نای با گندم حرف زد سی حسابوای رو موندن شنهار
 شهی تونست حدس بزنه پسرش داره عاشق می شد موای پسرش به شي نگاه هاي متوجه سارا

 بودن و گردش رونی هفته گندم و شهاب همش با هم بکی نی اومدن تو ارانی هفته گذشت پدر و مادر شهاب هم به اکی
  کردنی قلبشون احساس مي عشق رو توي وسط باهاشون همراه بودن هردوشون جوونه هانی اواهمی و شنای کردند سیم
 

 بود که نی از شرط هاش ایکی ساالر شرط هاشو به شهاب گفت دی حاضر شد و درخششهی همباترازی گندم زي خواستگارشب
 نجای اونجا داره رو انتقال بده ای کنن و شهاب سر فرصت هر چی زندگرانی ادیب

 که به عنوان ییبای گذاشت شهاب با احترام قبول کرد  و گندم موافقت خودش و اعالم کرد  شهرزاد انگشتر زی شرطهر
 يت و طاقت دور که شهاب عجله داشیی هم گذاشته شد  از اونجاینشون براش اورده بودن دستش کرد قرار عقد عروس

   اخر ماه افتادي برای عروسخیتار  شب باشه وکی با هم در ینداشت قرار شد مراسم عقد عروس
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 ی بر مدی بودن هر روز خسته از خرگهی دزی چی شهاب و کلي طال و لباس عروس و کت شلوار برادی روز بعد دنبال خراز
  رفتی لب هاشون نمي همه شاد و خوشحال بودن لبخند از رو دادنی نشون مهی و به بقدهاشونیگشتن و با عشق خر

 دار و مهره دنبالهی و دامندهی پوشي اقهی با بای زیلی دار خنی لباس عروس استهی مختلط هست ی دونست عروسی که مگندم
رد و  ذوق کی لباس و به شهاب نشون داد اون کلی گرفت وقتکی شیلی کاله خهی پوشش موهاش ي برادی شده خريدوز

 دی گندم و بوسیشونیپ
 ي که موهاش تویی شده بود از اونجاشی  و ساده ارابای زیلی گندمخدی فرا رسی زحمات و انتظار شب عروسی بعد از کلبالخره

 ور اورده شده بود کی به صورت شیشونی پي توی موهاش کمي شده بود فقط جلودهیجی ساده پشدیکاله بود و مشخصنم
 تک یلی از لباس خودشون خوششون اومده بود خشتری لباس گندم بز اگهی دياونقدر حجاب لباسش قشنگ بود که عروس ها

 رفت دسته گل و ادشی محوش شده بود سادی گندم واي رو به روی شدن هوا شهاب اومد دنبالش وقتکیشده بود قبل از تار
 يدست ها  کرد گندم خنده اش گرفته بود دست گل و خودش ازی صحنه ها  رو ضبط م بردار هم از تماملمیبهش بده  ف

  تازه اون موقع بود به خودش اومددی کشرونیشهاب ب
 تا اخر شب صبر ي دوستت دارم اوف من چجوریلی گندم خانومم خي قسمت من کردي چه فرشته انی خدا ببيوااا: شهاب

 کنم
  لپ هاش سرخ شد و تنش داغ شد دی شهاب خجالت کشي از حرف هاگندم

  خورمت سرخ نشوی می گندمدی اروم لپشو کششهاب
   شدری دهی اتلدی اخر شب اقا داماد بهتره بري برادیاونارو بزار:  بردارلمیف

 شده بود ساده و نیی و قرمز تزدی  بود با گل رز سفی مشکي سوناتاهی عروس نی رفتند ماشهی  و به طرف اتلدنی سه خندهر
  کیش
 همو ببوسن گندم ي عکس ازشون خواست لبانی گرفت اخری و عکاس تند تند عکس مدنی ژست گرفتن و خندی کلهی اتلتو
  بودری کشم در گی تونم خجالت  می گفت نمیم

 بوسه هی گندم و دستاشم دور کمرش حلقه کرد به خودش چسبود ي صورتشو اورد جلو لباش و گذاشت رو لباهوی شهاب
 هی بو کافیعال:  عکس گرفت و گفتی عکاس هم از فرصت استفاده کرد کلنیری و شقیعم

   انداختنیی هر دوشون خمار شده بود گندم سرش و پاي اروم عقب رفت چشاشهاب
 من شوهرتم ها از من ي کنار بزاردی خجالت و باگهی شد درهی چونشو سرش اورد باال تو چشاش خری دست گذاشت زشهااب

 ی خجالت بکشدینبا
  دی اروم خندگندم

  دی شهاب و بوسيبا. قدم شد اروم لشی بار پنی اولي کشم برای خچالت نمگهی چشم دستی دست خودم ندیببخش-
   محکم به خودش فشارش دادشهاب

  خوادی می تر از عسل بود دلم هنیری لبات شي واااانهیری شنقدری قربون خانومم بشم ایاله-



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 207 

  همه تاالر منتظرموننمی برگهیااااا لوس نشو د: گندم
 زدنی گفتن و هماهنگ با شهاب بوق می مکی اومدن بغلشو ن تبری ها منی ماشزدی بوق می شدن شهاب هنی ماشسوار

 چشاش پر از اشک شد رفت جلو و دی لباس عروس دي دخترشو توی وقتمی مهمونا اومده بودن مرشتری بدنی تاالر رسبه
 گندمو بغل کرد

  مادر فدات شهی الهي شدبای قربون بشم دخترم چقدر زیاله
   خدانکنه مامان جونمرونی بغض کرده بود از بغل مادرش اومد بگندم

  دختر گلم شهاب جان گندم اول به خدا بعد به تو سپردمیخوشبخت ش:  میمر
  مراقب گندم هستمشتری من از چشام بدی نکنهیچشم مادر شما گر:  شهاب

 امانتت نمی دخترمون و مثل فرشته ها شده انی اره ببیینجایمهران تو هم ا:  لب  گفتریو ازشون دور شد ز لبخند زد میمر
  راحت شد سروسامون گرفتالمیحاال خ

  خودش و بهشون رسوندوای کردن شی عروس و داماد نشستن از دور با همه احوال پرسگاهی ت جایوقت
 دی خوشبخت شدوارمی براتئن خوشحالم امیلی گندم جان خي چه ناز شديواااااا

 کت ي شهاب اخرش کار خودت کردنی هم بهشون ملحق شد سالممم به به عروس داماد ماشاهللا چه خوشگل شدنایس
 !!!ی گرفتدیشلوار سف

  عشقمونی پاکتی باشه به ندی خواستم منم مث خانومم لباسم سفگهیاره د: شهاب
 ي ابرومون بردگهی نباش دلی هم زن زلیلیخ دیی فرمایاوه بله بله درست م: نایس

  فداش بشمسی نلیااااا اصال هم اقام زن زل: گندم
 ادی دماغ سوخته مي بونای اقا سي داری حرفگهید:  گفتنای رو به سشهاب

 دنی چهار نفرشون خندهر
 راهنی کرده بود پیمی و مالبای زشی بوداراختهی شده بود موهاش و فر کرده بود دورش ربای زیلی کرد خوای به شی نگاهنایس

  محوش شده بودنای لخت بود سی بود پشت کمرش کمدهی که جلوش پوشيبلند پسته ا
  باشنجای اییالو اقا کجا:   شد از نگاهش عشق رو خونده بود گفتنای سي متوجه نگاه هاشهاب

   رقص دونفرههی دی کنی میهمراه خانوممن و وایش!!!!  با اجازه شهاب :  به موهاش زد گفتی چنگدی اروم خندنایس
  ر گرفت با هم وسط رفتندنای زد و دست سي لبخندوایش

  کنم به هم عالقه دارنی کنن حس می به هم نگاه مي چجوري بهشون نگاه کرد شهاب دقت کردگندم
  انی به هم میلی هر دوشون خوشحالم خياره منم متوجه شدم برا: شهاب

 وای شي  تو چشانیی رو گرفته بود سرش و اورد پاوای دست شگشمی حلقه کرده بود با دست دوای دستشو دورکمر شهی نایس
  شدرهیخ
  شده بودنای سي هم محو چشاوایش



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 208 

 ي کردونهی من و که دییبی زیلی خی دونستی کرد مکی سرش و به گوش شوا نزدنایس
  شدرهی خورد بهش خکهی وایش
 که گندم از ي ذهن و قلبم از روزي کلکه ي بگم ماه هاست دوستت دارم و شددی بارمی خودم بگي جلوگهی تونم دینم: نایس

 ییییلی خوای دوستت دارم شیلی خدمتی که دی از روز اولدمی که عکست دیتو برام گفت از وقت
 یلی خدمی که صدات شني رو دوست داشت اروم گفت  منم از روزنای از گرما و خجالت صورتش سرخ شد اونم سوایش

 که فکرش يزی از اون چشتری بیلی منم دوستت دارم خدمی شدم و کم کم فهمرتی درگدمتی که دی وقتنمتیبودم ببکنجکاو
  یکن
  شد دورت بگردممی شب زندگنی عشقم بشم امشب بهتريفدا: محکم به خودش فشارش داد و گفتنای حرف اون سنی ابا
 خندنی چطور از ته دلشون منی خودش افتاد رو به همسرش کرد ببادی شد رهی به گندم و شهاب خستادی کنار شهرزاد انیمع

 چشاشون ستاره بارونه
  بودروزی دنی خودمون افتادم انگار همادیاره: شهرزاد

  دستشو دور کمرش حلقه کرد و به خوش فشارش دادنیمع
 شدی مرهی به گندم و شهاب خی کرد هر از گاهی کردن و رقص جوون ها نگاه مي بود و به شادستادهی تنها اي گوشه امیمر

 می خودمون باشیی وقتشه به فکر تنهاگهیبچه ها هم خوشبخت شدن د:  اومد کنارش و گفتمسعود
  نگفتيزی خجالت زد و چي از روي لبخندمیمر

 دلم ي انگار تو دوباره متولد شددرخشهی چطور منی قشنگمون  رو ببي نوه ینی بی نشسته بود خاتون می صندلي روساالر
  سخت شدهتی تحمل دورگهی دشتی پامی بدیبرات تنگ شده خاتونم کم کم با

 
   عاشقانه شون شروع شدی گندم زندگي بله با

  دادنادی رو ی رسم دلدادگگهی شدن و به همدری ما هر دو عاقبت بخي و شهاب قصه گندم
  
 انیپا
  
  می بهتر شدن کار بعدي براکنهی بهم کمک میلیظرهاتون خ ندی دی و نظر مدی خونی و مدیزاری همتون ممنونم که وقت ماز
   ادامه دادني داد برايدواری رمان بهم کمک کرد بهم امنی ممنونم که در تمام مراحل نوشتن ازمی اخر از خواهر عزدر
    کرديادی رمان به کمک زنی اپی معصومه جان که در تازمی سپاس گزارم از خواهر زاده عزو
  هر دوتون ممنونم و دوستتون دارماز
 
 

25/4/1395 
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  نام خدابه
 .......... ادامه داره منم هستم تا اخرشیزندگ  
 
  ای خدابار
  نکند فرق به حالمالمی خي نرود پارونی تو بي که از کومن
 ی چه به خاکم بکشانی چه به اوجم برسانی چه بخوانی بدانچه
 ی و برانی که نبخشی من انم که  برنجم  نه تو اننه
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 کس و جز چیمن ه.  کمکم کناین؟خدای چرخ نشنیچقدر گفتم پشت ا. بگو يزی چهی تو رو خدا ؟مامانيشدی جونم چمامان
 .مامانم ندارم

 ...... ابانی خدی کنادداشتی ادرس و دییایالووو اورژانس اقا مادرم تو رو خدا زود ب-
سال دوم رشته نرم .  بزرگ کرد با زحماتش تونستم دانشگاه برمیاطی نه سالم بود پدرمو از دست دادام مادرم من و با خیوقت

 کنه زیالیمجبور هر ماه د. کرده دای ها ش مشکل پهی کنم تا کار مامان سبک تر شه چند ساله کلدای تونستم کار پیافرازم تازگ
 حاال من پولم کجا بود خرج و مخارج دی براش جور کنهی کلهی دی حداقل باغدهی جواب نمگهید زیالی بهم گفت دیدکتر به تازگ

 .یچی که ههی پول کلگهی دمیوش موند تزنهیدانشگاهم اجاره خونه دارو ها و دکتر مامان سربه فلک م
  دی اورژانس رسبالخره

 .....  مامانمدییایاقا زودتر ب-
   کناردی خانوم بردیاجازه بد-

 :  گفتنهی از معابعد
 دییای بدی و بردارشونیمدارك پزشک. مارستانی بمی منتقلشون کندیبا-

 . شخصسوم
 

کنار . سرخ شده بودهی قشنگش، که از پدرش به ارث برده بود از شدت گری ابيچشما. شده بود سی گندم از اشک خصورت
 خانوم انشااهللا که دیاروم باش: شد پرستار اورژانس گفت رهی اش خدهیمادرش نشست و دستش و گرفت به صورت رگ پر

 .ستی نشونیزیچ
 
 :  گندم و گفتشی اومد پنهی بود دکتر بعد از معاژهی کردن و تحت مراقبت وي و بسترمی مردنی رسمارستانی ببه
 دای پهی که کلی تا وقتدی کنهی تههی کلهی زود براشون یلی خدی  بادهی مادرتون جواب نمي هاهی کلگهی متاسفم دیعیخانوم شف-

 . باشهی بردشون خونه برو دنبال کلشهی وجهه نمچی باشن  به همارستانی بدیبشه با
 

 مادرمم ي خوای من مي بود جواب دعاهانی اایخدا: شد و گفترهی نشست به سقف خنی زمي پاهاش از رمق افتاد روگندم
 از هم سن یلی بودم مث خی کردم نماز خوندم دختر خوبی که گفتيهرکار. به من نگاه کنمی گوشه چشمکی؟؟ .. اره يریبگ

 بزار ی راههی نکن دمیال نا ام تو بود حاي نگاهم در خونه شهیهم  نرفتمگهی دوست پسر و صدتا کار خالف دیو سالهام پ
 ....  من که بهش نخوردی گروه خونارمی رو از کجا بهی ندارم بفروشم پول کلیچی پام هيجلو

 !!!! ماهکی تای نهاي وقت ندارهی اس برو دنبال کلدهی فای موندت بنجای پاشو ایچرااااااا نشست: دکتر
 گردم ی زود برمیلی خي هرکارکنمی بتونم ميمامان هرکار:  لب گفتری زختی به مادرش نگاه کرد و اشک رشهی پشت شاز

 با دست پر
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 سرد زمستون باعث شد بدن يهوا.  رفتی راه مابونی خي تورونی زد بمارستانی پر از غم از بی افتاده و دلي شونه هابا
 و ستادنی کنارش انیچندتا ماش شده بودسی بارون خيصورتش از اشک و قطره ها. دی باری گندم بلرزه بارون نم نم مفینح

 ....  خودش بوديایاما اون تو دن.زدندیبوق م
 
 

 ای دننی برو طرف اصال تو ای اسالی خیب: رو کرد به دوستش و گفت.....  ی عاشقي آهااااااااامی خوشگله در خدمتت باشخانوم
 .ستین

 شد و از کوچه ادهی خونشون بود پری مسنی سوار شد اخردی اتوبوس رسی اتوبوس نشست و منتظر شد وقتستگاهی ای صندليرو
 کرد اونقدر اشک هی بلند گري قفل و رفت تو چادر نماز مادرشو بغل کرد و با صداي و انداخت تودیتنگ محلشون رد شد کل

  که خوابش بردختیر
 کولشو از ي انداخت روفشوی و ک شد ساعت پنج صبح بود وضو گرفت و چادر نمازشو سر کرد نمازشو خوندداری اذان بي صدابا

 .  رفترونیخونه ب
 
 ی کنه به بدبختي باهاش هم فکرای رهی هم نداشت تا ازش کمک بگی دوستچیه.  بودری محل کارش هم ذهنش درگيتو

 کردن که اصال ی رو مشخص مرهای دزدگي جاي بود طورری و نصب دزدگی کنه کارش طراحدای کارو پنیتونسته بود ا
 بهش سپرده يادی زي بود؛ کارهاي حرفه ایلی بود اما خده کار شنی تازه وارد انکهیگندم با وجود ا.مشخص نبود کجا هستن 

 بود همراه ی از همکارهاش که پسر خوب و چشم پاکیکی نصب ادرس و بهش دادن با ي رفت برای میی جادیبودن امروز با
 !!!  زدی راه اصال حرف نميشد ؛تو

 !!!!؟؟؟ی توهمیلی خیعی شده خانم شفيزیچ: به او نگاه کرد و گفت همکارش
 .... ششهی فکرم پمارستانی حال مادرم بد شد بردمش بشبید-
 شش؟ی بمونه پي نداری کسي ا،عمهیی ،عمويتنهاست االن ؟؟؟؟خاله ا!!!!!!شش؟؟؟ی پيپس چرا نموند-
 . داشته باشمی منم مجبورم سرکارم باشم تا پولییییی لعنتيای دننی اي از من نداره توری و غی کسچی هنه
  بره بهش سربزنه؟زنمی من به خانومم زنگ ممارستانهیکدوم ب-
 . پرستارها مراقبش هستنستی نازی نشهینه ممنون زحمتش م-
 . بگوی داشتازی نيزی چی پولي خالصه کارمی تو هم مث ابجهی چه حرفنیا-
 .گمی داشتم مازی حتما نینی اميممنونم آقا-

 هم مث من یکی به ينجوری ايدی میکی شکرت به ایخدا:  رو به روش نگا کرد و گفتدی گندم به عمارت سفدنی رسیوقت
 پووف بازم شکرت
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 .گندم
 کار؟؟؟؟ی خوان چی درندشت و مي خونه نی قشنگتر بود ارونشی برداشتم و رفتم تو عمارت توش از بنی ماشي و ازتولیوسا

  خدمتتونانی االن آقا مدیسالم کارتون و شروع کن: خانوم مسن اومد جلو هی
 تند تند برام نی نصب کردم امراشوی کار گذاشتم دزدگنی چهارتا دوربنیی پاي همشون و مشخص کردم طبقه ي جاخودم

  کردیامادشون م
 پنجاه خوردی بهش منیی عمارت اومد پاچی مارپي پوش قد بلند از پله هاکی و شانسالی مي اقاهی ساعت کار پت هم کی بعد

   داشته باشه  اومد جلو ويو خورد
 .دی کارتون  رو با دقت تمام انجام داده باشدوارمی امدیسالم خانوم و اقا خسته نباش-

 ي و دم و دستگاه براری همه دزدگنی استی نیحاال اگه فضول... کارمون حرف نداره دیسالم اقا مطمئن باش: زد ي لبخندگندم
 !!!د؟؟ی داشته باشی بزرگنی به اي هادخونهید؟مجبوری خوای میچ

 . اون توجه نکرد و حرفشو زدی نگو ولیچی اومد که هی براش چشم و ابرو مینی امزدیحرفشو رك م! بدش بودعادت
 از دوستانم یکی هست که یمانت بخاطر استی کارها بخاطر خودم ننیحرفت کامال درسته دختر جوان ام ا: و گفتدی خندمرد

  ها دنبالش هستنیلی مجسمه اس که خهی دشینی بیداده دست من چند وقت نگهش دارم حاال م
   کردی عمارت و نگاه ميشتری ذهنش زد شد با دقت بي توي حرف جرقه انی ادنی با شنگندم
 ي دونه مونده بود که آقاهی و گندم کار گذاشت ری ها  دزدگنی باال رفتند تا اونجا کارشون و شروع کنن دوتا از دوربي طبقه
   صداش زد ويبهزاد

 .دی ها رو مشخص کننی دوربي  تا اتاق  رو بهتون نشون بدم  جادییایخانوم جوان شما لطفا با من ب 
 

  من برم اتاق ودی و نصب کندی رو خودتون  جاشو مشخص کني اخرنی رفت شما اینی بهش گفت و به طرف امی چشمگندم
 . نمیبب

 مجسمه چشاش برق دنی بود گندم با دزی مي روي استوانه اي شهی شهی ي اتاق و بهش نشون داد مجسمه توي بهزاديآقا
  زد و
 !!! بدهیلی که خينطوری ادیچرا داخل گاو صندوق نذاشت: گفت

  اتاقنی گاو صندوق همي توزارمی مدهی هست رسی تازه دوساعتزارمشیم
 دیبهتره االن بزار:  انداخت وگفتی به گاو صندوق نگاهگندم

 ي بهزادي آقانهی راحت تونست ببيای مجسمه رو برداشت رمز گاو صندوق و زدگندم با دقت بهش نگاه کرد و خي بهزاديآقا
 دهی نديزی چیعنیبهش نگاه کرد خودشو مشغول نشون داد که 

  باغ رو هم نصب کردي در  ورودي هانیورب درونی کار گذاشت و از اتاق اومد بنی دوربچندتا
  باغتون قدم بزنمي توی من کمدیاگه اجازه بد:  گندم
 .برو خانم جوان راحت باش:  با لبخند بهش نگاه کرد و گفت يبهزاد
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 واری داره به دي باغ و چک کرد چندتا در ورودي زد و تشکر کردهمه جا رو با دقت نگاه کردپشت عمارت جلوي لبخندگندم
  هم مصمم بودیلی خودشو گرفته بود و خمی کرد انگار تصمی منی تمری کلدی بلند بودن بایلیها نگاه کرد خ

 فشی داره تو کسی سوسچی ساندوهی اومد ادشی شم باهاش قی رفدی اه از نهادش بلند شد و گفت بادی پارس سگ شنيصدا
 سی سوسکهی تهی مانع شده بودرشی خواست به طرفش حمله کنه اما زنجی کرد و می سگه پارس مکشیدرش اورد رفت نزد

 نیافر  بخورای پسر خوب بنیاروم باش افر: انداخت جلوش و گفت 
 . کار و تکرار کرد تا پارس سگ تموم شد نشستنی بار خورد چندبار انی انداخت جلوش اسی سوسکهی تهی بازم

  مگه نه؟می پسر خوب ما باهم دوستنی زد و آفري لبخندگندم
 . کرد و زبونش و در اوردی پارس ارومسگه

  هستن ؟نجای خوابن و چند نفر ای می کنمی و چک کم ببامی بي چند باردیبا
 ي بهزادي آقادی دارییبایعمارت ز:  شد و گفت کی خورد گندم با لبخند بهشون نزدی موهی داشت ابمینی سالن برگشت امبه

 !!!! ؟ستی طور ننیساکت و خلوته؛ا يادیاما ز
بعد فوت همسرم بچه هام همه رفتن خارج از کشور من . شلوغ بود حاال فقط خودم هستم نجای ای زمانهی ساکته یلی خاره

 و دادمه داد کار منم دی کشیقینفس عم... دهی کارهارو انجام مادی خانوم منی همی عمارت بزرگ فقط گاهنیموندم  تنها تو ا
  کردوت و سکدی کشیاه.......شده مرور خاطراتم  

 ي گذاشتم عجب بچه های هم تنهاش نمهی ثانکیاگه پدر من زنده بود :  خودش گفت شی اون سوخت پي دلش براگندم
   بودني عاطفه ایب

 بعد از ظهر شده بود هر دو خسته دنی به محل کارشون رسی کردن وقتی خدا حافظي بهزادي از اتمام کارشون  از اقابعد
  نشستندزهاشونیپشت م

 نی دوربي تونست اون و برداره چون هم جای تو فکر مجسمه بودبنظر خودش  راحت مي شده بودبدجورری  گندم درگفکر
 واری باال رفتن از دي کردن برانی باشه و تمرلی وساهی به فکر تهدی ها رو فقط باری دونست هم دزدگیهارو م

 به مادرش نگاه کرد بازم شهی از پشت شمارستانی و رفت باوردی طاقت ندادی خسته برگشت خونه سکوت خونه ازارش مشب
 .  شدی چشماش طوفانيایدر

 نی تو اامایکنی سرزنشم مدونمی میستی نی راضدونمی کار بزنم منی داشتن تو دست به اي مجبورم بخدا مجبورم برامامان
 ی میی برام الالی قشنگت تنگ شده  وقتي صداي تنها راه هست نگران من نباش مامان دلم برانی که دارم ایوقت کم

  خونم گوش کن مامان قشنگمی میی حاال من برات الالي کردی و موهام و نوازش ميخوند
   شب بويبای ال کن دختر زال

 قی شقاي زانوي کن روالال
 ینی نبي مهری تا رنگ ببخواب

 قی که تلخ حقاهیداری بتو
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 ی مونی مثل التماس من متو
  امدهی شونه هاش چکي شب روکی که

  اون بودي گرم نوازش هاسرم
 دمی خوابم برد و کوچشو ندکه

  کنج خلوتکی من موندم و حاال
  چکه کردهیبی از سقفش غرکه

 یی امواج جداي هاتالطم
  کاشونم و صد تکه کردهزده
 نیری خواست پس از اون خواب شی مدلم

 شدی وا  نمای  چشمم به دنگهید
 شدی نمدای از خاطره پگهی دی قلب متروکم نشونونیم

  کردمهی از بس گرنهی غمگصدام
 ستی ني اوازه اچی اسم و هچی هازم
 ی در چه حالی هی پرسه کسینم

 ستی ني تازه اي از اشناخبر
  پروانه صفت ها گفته بودمبه

 ستی من نی خاموشلی شمعم مچه
  کنونی ام رو درخت اشپرنده
 ستی من نی وقت فراموشحاال

 
  کرد و رفتی بازم خداحافظشهی پشت شاز

 دست بلوز شلوار مردونه هی دی و خرازشی مورد نلی گرفت و بازار رفت وسای عصر مرخصي بازم چند جا رفت نصب براصبح
 شده بود به طرف کیهوا  تار.  خونه گذاشتولشی کوله وساهی با گهی دلهی وسیکل....  نقاب ،طناب،  قالب و ،یراحت مشک

 موند ی عمارت خاموش شدچند شب پشت هم رفت و منتظر ميها  رفت چند ساعت منتظر شد تا المپي بهزاديخونه 
 . بابت راحت شدنی از االشی به عمارت رفت و امد نداره خی خوابه و کسی میمتوجه شد ساعت خاص

 شده بود اشک ی سر زانوهاش زخمنی باال رفت  چند بار محکم خورد زمواری از دنی به خونه برگشت شروع کرد به تمریوقت
 تونست درست راه بره تا صبح از درد پا خواب نرفت باز هم کار و کار ی چشماش جمع شد و به پاش چسب زد نميتو

 تمام گهی دبردنی م نداشت اگه مجسمه رويادی کرد وقت زی منی تمری حسابدی مادرش باشی پمارستانینتونست بره ب
 دوباره شروع کرد به باال رفتن و بالخره تونست چند بار تکرار کرد و موفق شد با طناب هم امتحان رفتیزحمت هاش هدر م
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بست،   رفت طناب و به کمرشي شب به عمارت بهزادمهی راحت شده بود بازم نالشی کرد خی منیکرد هشت روزمدام تمر
   کردهری تا مطمئن شد گشیدی کرده بود محکم چند بار کشریها گقالب و محکم پرت کرد به نرده 

 اماده بود تصمم خودش و گرفت فردا شب نقشه رو زی همه چنیی زد و اومد پادی تونست بره باالقشنگ باغ و دعی سریلیخ
 ادی نشی براش پی کنه از قبل از محل کارش استعفا داده بود تا مشکلیعمل
 خودت و ری رو هم غی کسچی ندارم هی راهيدی خودت دایخدا: شد نمز خوند و دست هاشو برد باالوگفتداری نماز صبح بيبرا

  خطا کارت رويبنده . تنها راه هست ببخش منو ببخشنیمادرم ندارم چه کنم ا
نگذاشته  جا يزی کوله گذاشت چند بار چک کرد تا چي تولشوی استرس داشت وسایلی تا شب سرحال باشه خدی نماز خواببعد

 در یکی تاري شب بودمانتوش و تومهی ساعت دو ندی به عمارت رسی رفت  وقترونیباشه بالخره ساعت دوازده شداز خونه ب
 بود موهاش و جمع کرده بودنقابشو زد طناب و بست به کمرش قالب دهیوش مانتوش پری بود زدهی که خرياورد و بلوز شلوار
 نی و محکم تر پرتاب کرد ادی کشیقی شده بود نفس عمی عصبانیلی نکرد خری بار دوم پرتاب کرد بازم گيو انداخت نشد برا

  فت باال  رواری از دعی سریلی و چک کرد محکم باشه خدی کردگندم خوشحال شد طناب و کشریبار گ
 که ینی چمی رفت با سنی و دوربریدگ زانوش نشست به طرف دزي رونیی اروم با طناب اومد پاواری دنوری نرده ها اومد ايرو

 که براش ی پارس سگ اومد گندم ،گوشتي به طرف عمارت رفت صدااطیهمراهش بود هر دوتاش و قطع کرد اروم و با احت
  اورده بود بهش داد

  ؟قی رفيچطور-
 عمارت رفت اروم در و باز کرد ي بود به طرف در ورودی کارش عالنجای پارس نکرد تا اگهی گندم و دي نشست جلوسگه

 اول رفت سربختشون و از کار ي ها رو که خودش  مشخص کرده بود طبقه ری و دزدگنی دوربي راحت رفت تو جایلیخ
 هی عرق کرده بود اروم و شمرده از پله ها باال رفت استرس  گرمش شده بود  از ترس ویلی خدی کشیقینفس عم. انداختشون

 نصب ي اگهی دری دزدگومدی نادشی فکر کرد ی طبقه دوم دوتا رو از کار انداخت هرچری ها و دزدگنیراست رفت سراغ دورب
 بلند ریزدگ دری آزي صداهوی رفت که ی داشت به طرف اتاق مستی نینی ودوربری دزدگگهی راحت شد که دالشیکرده باشه خ

 به طرف پله ها رفت و چندتا چندتا پله هارو عیسر کنه دست و پاشو گم گرده بود کاری دونست چیشد گندم هول شده بود نم
  دی پاشو گرفت و کشیکی هوی خواست بلند شه که نی رفت خورد زمیاهی از استرس چشاش سنییاومد پا
  اخش در اومدي زد به دست طرف صداي ازادش لگدي هرچه تقال کرد نتونست با پاگندم

   طرف شده بودي دستاری حاال اون اسدی گندم رو کشي پايشتری با قدرت ب؟یزنی منو مکشمتیم-
 
 !!! ستی ادم پنجاه ساله نهی ي صدا برانیدای داره  اما دقت کرد ديعجب زور:  خودش گفت شیپ

  المپ ها رو روشن کنایعمو جون عمو جون ب:  گندم ومحکم گرفته بود گفت طرف
  اومدری دزدگي پسرم چرا صداشدهیچ:  اومدییصدا

 !!!!!!!!دی عمو المپ ها رو روشن کنمیزد دار دهیچون -
  رو به روش بودي بهزادنهی تونست صورت اونارو ببی تمام المپ ها رو روشن کرد حاال گندم کامال مي بهزادياقا
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 !!!!!؟؟؟ی منو گرفته لعنتهی کگهی دنی اپس
 سی پلدی بعد زنگ بزنمشی ببنددیاری جون طناب بعمو
 فکر يدی ترسهیچ: گرفته بودش گفتی که همونوفتهی خواست بی رمق از دست و پاش رفت مسی اسم پلدنی با شنگندم

 !!   هه؟یوفتی بری گي کردینم
  بستنی طناب دادو  با کمک هم گندم و به صندليبهزاد
 خودش شی شده بود پرهی شده با اخم بهش خی بدبختنی باعث ای کنهی تونست ببی گندم حاال راحت مي اومد رو به روپسره
 ..... گهی مطونهی شیختی منو بهم ري برنامه هاي کجا بود همه گهی خوشگله دنیا: گفت
 بگه نگاش کن  سه برابر تو يزی غلط کرده چطونهی بعدشم شزای چه کارا چه چیاوه تو و چش چرون:  درونش گفت يصدا

 !!!!!  جووندهنی پس بشکنهیهست لهت م
  اومدن نبودي برای درون االن وقت خوبي صداخفه

 !! مینی رو ببی شد خب حاال وقتشه صورت دزد گرامکی به گندم نزدپسره
 ختی نقاب باز شد و دورش ردنی گندم با کشي موهادی نقاب و از صورت گندم کشهوی

 ....!!!!!!!!!!!!!  دزد دختره تعجب کرده بودندنی دی و پسر جوان وقتيبهزاد
 !!!!!!!!! دخترررررررههی اون اون شهاب
  شدی تونست ازش چشم برداره باورش نمی گندم شده بود نمي محو صورت و موهاشهاب
 شهاب حواست کجاست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:  يبهزاد

 !!  دخترهدمی عمو دبله
 ممکنه دزد خانوم هم هست با همون پوزخند  نگاهشو به گندم ی هر چبی غربی عجيای دننیتو ا:  زد  ي پوز خندبعد

  دوخت
  ستمیحرف دهنت و بفهمممممم من دزدددد ن:  کرد  ی اخمگندم
 دی بلند خندي بدر با صدازدهی سي نکنه اومدیکنی مکاری من چي عمارت عموي االن نصف شب تویستی اگه دزد نااااااا

  بگهی دونست چی درمونده شد نمگندم
 اومد تو همو دختر نصاب ادمیاهااااااااا !! !ادی نمادمی کجا دم؟؟؟امای جا دهی کنم تو رو یحس م:  شدو گفترهی بهش خيبهزاد
 دختر ي کارو کردنی کردم اخه چرا ای توووو اصال فکر نمشهی باورم نمی ها هستنی ها و دوربریدزدگ

 !!!!!!!!!!چرااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

 شبه راحت پولدار شن هلو بپر تو گلو اره   پدر و مادرشم هی خواستن یحتما خانوم م:  گندم شد و کی پوزخند زد نزدشهاب
  کاره هستننیحتما ا
  شدی عصبدی حرف و شننی ای وقتگندم
 اررررررری شوووووووو اسم پدرو مادر من نخفه
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 ی کاره هستنی احمق  معلومه اي خفه شو دختره تو
 شهاب بسه:  يبهزاد

 ی پولدار شدن داشتي پولدار  اره عقده  شبههی خواد ی فک کرده جوجه می چنی عمو جان انه
 :  بهش حرف بد نزده بودن گفتنقدری و بغض سرخ شده بود تو عمرش اتی از عصبانگندم

 ناز ي که توی وقتی چیعنی ی پولی بیفهمی چه میبافی مسمونی برا خودت اسمون ري که داریدونی من می از زندگی چتو
 ينعمت  و غرق در پول بزرگ شد

 هی که براش کلي نداری پولچی داره و تو ههی به کلازی ني داری لعنتيای دننی اي که توی مادرت تنها  کسی وقتیفهمی میچ
 پرت کنه تو کوچه  لتوی و وسادی و بگه پول اجاره رو ندادادی صاحب خونه بنکهی از ایدونی مدنی کشی از گرسنگی  چيبخر

 ی و گرنه ميری بگهی مادرت کلي براي ماه فقط وقت دارکی  که دکتر بگه یفهمی می چی مادرتو نداشته باشيپول دارو ها
  رهی می میییییفهمی مرهیم

 پولدار ي نزن من نه عقده ی خودت حرف الکي پس براي لمس نکردي رو تجربه نکردنای کدوم از اچی هچونیفهمی تو نمنه
 ماه وقت دااره تا کی داره دکترا گفتن هی به کلازی نرستانهمای بي کار بکنم  مادرم تونی اومدم ای خوشيشدن داشتم  نه از رو

  کارنی نداشتم جز ایه راگهی روزش گذشته دجدهی هفدهیاالن ه
 ي کرده بود براهی گررهی خودشو بگي بزرگ نتونسته بود جلوي کرد بهزادی شده بود  و هق هق مسی گندم از اشک خصورت
  دخترك
 ياری بود اشکمو در بکی خوب بود نزدیلی خلتی تخيشدی مسندهی نودی بود  باینیداستان غمگ:  شهاب
 بود به خدا که اون باالست و نگذاشت با پول حروم مادرم و خوب قتی گفتم  همش حقیمن هر چ:  بلند گفتي با صداگندم

  بودقتیکنم همش حق
 میوم باش ما باورت  داربخور دخترم ار: بهش داد ی ابوانی به طرف گندم رفت دستاشو باز کرد و  ليبهزاد

    به فکر فرو رفت گفتی کمشهاب
 د؟؟؟؟؟؟؟ی تماس گرفتسی جون با پلعمو
  اومد با التماس به شهاب نگاه کردسی اسم پلی وقتگندم

 می کنی خودمون حلش مدیری خواستم بگم تماس نگدی نگاهشو  دی وقتشهاب
    ممنونم ازتونختی اشک ری از خوشحالگندم

  نگفتيزی زد و چي بازم بهش پوزخندشهاب
 زندان  راه ي و برسی به پلمی زنگ بزننکهی راه اول ايتو دوتا راه دار:  ساعت گذشت شهاب سکوت و شکست و گفت مین

   مني نامزد سوری و بشی کني من و بازي نقش معشوقه ی تو قبول کنایدوم 
 !!!!!!!!  از حرفهاش تعجب کرد و دهنش باز موندگندم

 !!!!  عمو اگه پدر و مادرت بفهمني شدونهی اخه شهاب مگه دهی چه کارنیا: يزادبه
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   فهمهی نميزی چی کسدی جان اگه شما راز دار باشعمو
 ستی اما بدون کارت درست نگمی نميزی چی  باشه من به کسگذرهی تو سر تو می دونم چیواقعا نم: يبهزاد

 کنمی خونه هم براتون رهن مهی يری بگهی مادرت کلي براکنمی منم کمکت می من بشي خانوم اگه نامزد سورنیبب: شهاب
  من شدن و خوب شدن مادرتي نامزد سورای با خودت هست رفتن به زندان و میخب حاال تصم

  نبودي جز خود بهزادی دادم کسکی اومدمن که چند شب کشهوی اخه از کجا نی خودش گفت اشی بود پی عصبانیلی خگندم
 هم ی هم فکر کني اتاق نشون بدم برهی با من تا بهت ییای مای ینی بشنجای همي خوای می فکر کنيقت دار صبح وتا

  یاستراحت کن
  اتاق و باز کردهی بلند شد و همراه او از پله ها باال رفت شهاب در گندم

 ؟ی  اوکی بهتره به فکر فرار نباشی فکرات و بکنی تونی منجایا
 ی صندلهی دی خواب سفسی سروهی گذرا به اتاق انداخت ی اتاق در و بست نگاهي و رفت تونیی سرش و انداخت پاگندم
   کی کوچي کتاب خونه هی  یراحت

 سی سرودی کنه شالش و از کوله اش دراورد و پوشکاری دونست چی دستهاش گرفته بود نمونی تخت نشست سرش و ميرو
  و رکعت نماز خوند ددی اتاق بود وضو گرفت مانتوش و پوشي تویبهداشت

   سجده و با خدا حرف زدرفت
 اخه ادی کارا از من برنمنی پسره انی اي بشم معشوقه دی برم زندان قبول کنم بادی کنم قبول نکنم باکاری افتادم چری گایخدا

  و به خواب رفتدی تخت دراز کشي شد روری درمونده شدم اشک از چشماش سرازيزی چي نشونه اهیخودت کمکم کن 
 

 ..... بغلمای بزمی عزیکنی مهی گندم بابا  چرا گردخترم
 چقدر پژمرده نی مشکالت کمرم خم شد نگاه کن بهم بنی بار اری من زيبابا جونم کجا بود: بغلش ي و رفت تودیی دوگندم

   خوان منو ببرن زندانی ممی دارازی ما بهت نمارستانهی بيام مامان تو
 اخر هر شهی درست مزی دخترم صبور باش همه چيریتو زندان نم:  و گفتدیش کش بلند و قشنگي به موهای دستپدرش

  هست فقط خدا رو فراموش نکنی خوشیسخت
 ممنونم از ایخدا: از اشک  شد دستاش و برد باال و گفتسی خوابش افتاد چشاش خادی زدی نفس نفس مدی از خواب پرگندم

 رمی بگمی تونم تصمی حاال راحت مي که برام فرستادينشونه ا
  خونددر اتاق باز شدی داشت نماز مستادی اذان صبح بلند شد وضو  گرفت و به نماز ايصدا

 رفت گند م نمازش رونی زد و از اتاق بیقی شد لبخند عمرهی بهش خدی قلبش لرزدی اون و درحال نماز خوندن دی وقتشهاب
  نیی از پله ها رفت پارونیکه تموم شد از اتاق اومد ب

 نهی بشادی بهش اشاره کرد بدی گندم رو دی نشسته بود وقتییرای پذي توشهاب
  نیی م کرد و روبه روش نشست سرش و انداخت پاسال

  خانوم؟؟؟ی گرفتمتویتصم:  بهش نگاه کرد شهاب
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  کنم فقط قبلش چندتا سوال دارمی سرش اورد من شرط شما رو قبول مگندم
 شنوم؟ی مبپرس

  ؟دی کنی کار انتخاب نمنی اي دختر از اشناهاتون براهی چرا
 کنه دی هست و نبایچی اخرش هیدونی و مي ابهی غرهی تو نه شنی نمهی ول کن قضگهی زد چو ن اونا دي پوزخندشهاب

  براتشهی چون بعدش دردسر میباش
   شده بودی عصبیلی خگندم
 ت؟ی سوال بعدخب

 !!! عمارت؟ومدی نیشکیدادم ه کی شد و من چند شب کشداتی از کجا پتو
 قسمت بوده من دی عموم هه شاشی پرانی صبح زود از المان اومدم بعد از سالها اومدم اروزی من ددی بلند خندي با صداشهاب

 وفتهی اتفاق ها بنی و انجای اامیب
 ی منو خراب کني و تمام برنامه هاییایاره قسمت بود ب:  گندم
 و پولدار کلی نامزد خوشگل و خوش ههی صاحب ی مفتی خودتم مفتشهی مادرت مشکلش حل می هستی ناراحت چحاال
  بده؟ی گرافوی بهی؟ی اسمت و بهم بگي خوای ههههههههه خب  نميشد

 ندارم یشکی  جز مادرم هیعنی نرم افزار خواهر و برادر ندارم ي سال دوم رشته ي ساله دانشجوکی و ستی بیعی شفگندم
 بود از اون ی کمیدی وقت نفهمچی بهش زده بود و فرار کرده بود هنی نفر با ماشهی  نه سالم بودپدرم و از دست دادم یوقت

  می کردیشب به بعد من و مادرم تنها زندگ
 

 !!!!؟ی نداشتیی داییعمو
 خدا تنها ي شهی هميار و پدر بزرگ و مادر بزرگ هم ندمی گفت من و پدرت تک فرزند بوددمیهر وقت از مادرم پرس: گندم

  خودمي دوست هم نداشتم براهی یبودم حت
  چشماش جمع شدي تواشک
 ه؟ی مامانت چلی و فاماسم
 د؟ی نداری سوالگهی دیعی بابامم مهران شفی رسولمیمر
 بخوره خودمونم دوتا ادی عمو جون بمی صبحانه حاضر کنهی می پرسم پاشو بری رو بعد ازت مهی فعال البته بقستی نی سوالنه

  میلقمه بزن
 دم کردشهاب کره و مربا و ظرف هارو رو یی دنبالش رفتکمکش داد تخم مرغ درست کرد قهوه وچای حرفچی بدون هگندم

  زی مي رودیاماده کرد چ
 !!!  بهش نگاه کرد مگه بچه پولدارهام کار کردن بلدنگندم

 خودم مستقل بودم و ستمی سوسول  نيوچولو من از اون بچه پولدارها دختر کنی بسادی واکشی زد اومد نزدي پوزخندشهاب
 ... من نبودهي دست و پاي توی مستخدمچی خودم و داشتم هیزندگ
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   گفتن نداشتي برای حرفگندم

 چه نی دخترم ببيدی زد و رو به گندم کرد زحمت کشي لبخنددی صبحانه رو دزی می وقتي عموش رو صدا زد بهزادشهاب
   خونه باشه  اون خونه بهشتهي خانوم که توهی زی داره میرنگ

 دنی زحمتشو کشي بهزادي نکردم اقاي زد سالم من کاري لبخندگندم
 خسته شدم می صبحانه دور هم بخورهی که بعد مدت ها دینی بشدییایشهاب جان دست تو هم دردنکنه عمو جان ب: يبهزاد

   غذا خوردمییبس تنها
 

  بود امدهی به خانه او ني دزدي گندم براشبی رفتار کرد که انگار دي شرمنده شده بود او  طوري بهزاديقا اي از رفتارهاگندم
   باهاش بر خورد کرده بودکانشی از نزدیکیدرست مثل 

  خورد و تشکر کردي چند لقمه اگندم
 !!! یکنی دخترم ضعف مي نخورديزیتو که چ:  گفتي بهش نگاه کردند بهزادي بهزادي و اقاشهاب

  خورمی قدر منی هم خوردم کال همادیممنون ز: گندم 
 زمی جانت دختر عزنوش
 .  زدي از لحن او خوشش امد لبخندگندم

 ای تو زحمت نکش بیی ظرفشونی ماشمی زاری ممییایبزار بعد م: گفتي از صبحانه خواست ظرف هارو بشوره که بهزادبعد
 مارستانی بمی و باهم برمی تا ما حاضر شنیبش

 يری از خونه می وقتگهی مشهی بهتره مامانم همينجوری  تا شسته بشه انی ماشي تونمی پس ظرف هارو بچدیاجازه بد:  گندم
 یشی خجالت زده نمينجوری ای برگشتی بعدش با مهموندی خونه مرتب باشه شادی بارونیب

  شدی اشکچشاش
 حرف ها رو بهت زده درست گفته  ، باشه پس تا ما نی هست که اي ادهی زن فهمیلی زد مادرت خینی لبخند غمگيبهزاد

 ي وقت دارمیشیحاضر م
  نشست و منتظر شد  اول شهاب امد گندم بهش نگاه کردییرای پذي تورونی اشپزخونه رو مرتب کرد و اومد بگندم

 پوست ی وزشکلی ه185ود داره قدش حدي چه قد بلندارهی خواد چش دخترارو دربی زده میپیاوه چه ت:  خودش گفتشیپ
 انگار جنگل رو به یکنی تو چشماش نگاه مرهی درشت و سبز تي چشاکی مدل ساده اما شادی خوشم میلی موهاش خدیسف

   نردبوم باشمنیداشتم قد بلند باشم مث ا  دوستشهی پوووووف قدم کوتاهه همرسمی اش منهیروته من تا س
  بزنمگهی چرخ دهی ي خوای ميپسند کرد: شهاب
 ي سه ساعته زل زدگهیحقته خوب راست م:  درونش گفتي کرد او متوجه شده باشه صدای از خجالت سرخ شد فکر نمگندم

 ی نشعی ضاينجوری اری اون چشات و بگي جلوشی خوری با چشات ميبهش دار
 !!!!!!!  کنمی لهت مامی درون ميخفه صدا: گندم
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 ینی ماشنی سوار چندی دی گندم تو خوابشم نمی بلند مشکی شاسنی ماشهید  شدننی هر سه سوار ماشي بهزادي امدن اقابا
 شد نور افتاب رهی کرد بهش خمی صورتش تنظي و رونی ماشنهی شده بود شهاب ارهی خرونی به بنی ماشي شهیبشه از ش

 شده رهی بخاطر غم  درونش تشی ابي چشازدی گندم برق مي خورد درست مث خوشه های گندم میی طالي به موهایوقت
 دونست ی همشون شهاب و جذب کرده بود خودشم نمشی و استخوندهی و صورت کشی قلمینی و بکی کوچی صورتيبود لبا

 !!!!!!!!!!!  چرا
 نتونسته بود او ن و به طرف خودش بکشه نگاهشو از گندم ي دخترچی کرده بود هی که زندگی و هشت سالستی بنی اتو

  گرفت
 دلش ي بهزادختی مادرش دوباره اشک ردنی رفتند با دمی کرد با هم به اتاق مرشونیی گندم راهنمامارستانی بدنیس ریوقت
   او سوختيبرا

 دکتر شی بزنه پي هست تونست به گندم حق بده که دست به هرکارمارستانی تخت بي روهوشی بمی مردی دی وقتشهاب
 قرار شد در مارستانی به حساب بختی رهی کلي برايادی زود مبلغ زیلی خدی پرسمی مریرفت و سوال کرد در مورد گروه خون

  فرصتاون و عمل کنننیاول
تو هم : شونه اش و گفتي دستشو گذاشت روي بهزادي کرد آقای و همش خدارو شکر مختی ری اشک می از خوشحالگندم

 ی بزني کارنی مادرت دست به همچ بخاطري که حاضر شدی شجاعیلی کنم تو خی من بهت افتخار میمث دختر خودم
  کردمی کارو منی کنه هممکم نبود کی تو بودم و کسي اگه منم جادیدرسته کارت خوب نبود اما شا

 که تا اخر عمرم شرمنده دی با من رفتار کردي ازتون مممنونم شما طوریلی شد ،من خرهی بهش خی اشکي هاي با چشماگندم
 هستم
 عمو جون گهی دي دنبال کارهامی بهتره خودمون برکننی کارها رو دادم شب مادرتو عمل مبی شد ترتکی بهشون نزدشهاب
 می برسونمتون خونه ما چندجا کار داردیایشما ب
 رمی بعد منجای بمونم ای من کمدی خواد شما برینه پسرم نم: يبهزاد
 .... گندممی برمتونینی بی پس فعال مباشه
  نهی بشه در عقب باز کرد بشنی خواست سوار ماشیدنبالش راه افتاد  وقت!!!!!!!!!!چه زود پسر خاله شدواال :  تو دلش گفتگندم

 !! ستمی ها رو بلد نابونی خادی بعدشم من زستمی جلو رانندت که نایب:که شهاب گفت 
 !!د؟ی بردی خوای م اومد جلو راه افتادن بهش نگاه کرد کجادی حرص کشي از رویقی نفس عمگندم
 ي کم کم برادی عمارت باییای و میکنی جمع ملتوی خونتون وسامیری بعد ميری گی می ترم مرخصکی دانشگاهت میری ماول

 مینقشه اماده بش
 ؟؟؟؟؟؟!!!! اخه ی چي برای ترم مرخصکی: گندم
 پول رمی نشده مری هنوز دی من اگه ناراحتشی هم پی هم مراقب مادرت باشدی و باي سرکالس هات بریکنی وقت نمچون

 هاااااااا ؟؟؟؟!! سی اداره پلبرمی تو رو هم مرمی گی و پس ممارستانیب
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  نگفتيزی شد و چنی چهره اش غمکگندم
 .ادرس دانشگاهت رو بده: شهاب
 کردن دخترا با حسرت ی دانشگاه شدن همه بهشون نگاه مي با هم وارد محوطه دنی رسی و ادرسو بهش نشون داد وقتگندم

  کردندی کردن و به گندم حسادت میبه شهاب نگاه م
 هم ي از پسرایکی کردند ی به شهاب متی گندم داشتن با عصباني برایی هاشون نقشه های دانشگاه هم که بعضيپسرا

 یعیخانوم شف:  و گفتکی گندم که بهش عالقه داشتاومد نزديرشته 
 ی رحمتي سالم بله اقاستادنی و شهاب هر دو اگندم
  شده ؟؟؟يزی چمی نگران بوددی چند وقته سرکالس ها نبوددیسالم خوب: یرحمت
 مونی نامزدری درگی کمدفقطی نگران شددی نشده لطف کرديزینه چ: خواست جواب بده که شهاب دستشو گرفت و گفتگندم

 !!!!!!!!! با اجازتونمیبود
  افتاده دور شدنشون و نگاه کردییا شانه ها شهاب شوکه شده بودبي که از حرف هایرحمت
 !!!!!؟؟ی بود گفتی مزخرفات چنی شده بود  دستو ول کن ای از دست شهاب عصبانگندم

 دختر خوب هی پس مث ستی هم توش نی حرفیشی نامزد من مي تو بزودستی محکم تر دستشو گرفت  مزخرف نشهاب
 !!!!!!رفتار کنننن

 
 ی نامحرمچی بود تا حاال هی اون دستشو گرفته بود عصباننکهی شدن گندم هنوز انیر ماش گرفت سوای مرخصنکهی از ابعد

 دستشو نگرفته بود
 ؟؟؟؟؟!!!!ی بهش گفتم نامزدمی ناراحتي بودی رحمتي نکنه عاشق  اقاهیشهاب بهش نگاه کرد چ 
 

 يری نداره دوست ندارم دستمو بگتی برام اهمي اگهی کس دچی نه اون نه هستی طور ننی شد  نه ای عصبانشتری بگندم
  ستمی راحت ني نامحرم بهم دست بزنه من از اون دختراهی تونم اجازه بدم ی من نمی که نامحرمیحداقل تا زمان

 تو ی وقتشهی که نمينطوری شده خوب ایگفتم حاال چ!!!!!!!!!!!!!  یی نارااااحتنی ايبرااااا: گفتدوی بلند خندي با صداشهاب
   ببوسمتدمی بغلت کنم شای حترمی دستتو بگدی من بای کني من و بازينقش معشوقه 

 زدی کردن گندم متی اذي حرف ها رو برانی امخصوصا
 زد ي سرخ شده لبخندينجوری اون با حرف زدن  در موردشون ايدی دی او ازخجالت سرخ شد شهاب وقتي با حرف هاگندم

  و
 دور و برم بود همشون از ی خجالت بکشه هرچينجوری مسائل انی اي بودم برادهی نديتا حاال دختر:  خودش گفت شیپ

 !!!!! خانوم کوچولو چون فقط دستشو گرفتم دعوا و سرو صدا راه انداختهنیخداشون بود بهشون دست بزنم حاال ا
  نداشته باشه؟؟ی بگو من راحت بتونم بهت دست بزنم و مشکلی راههیخب حاال :  شهاب
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 ی خونده بشه تا مشکلنمونی بتی محرمي غهی صهی دی کنه مجبور شد بگه  باکاری دونست چیکرد نم با اخم بهش نگاه گندم
  نباشه

 !!ي نداریی  دعواگهیخونده بشه حله تو د:  شهاب
 .ستی نی مشکلگهینه د: گندم
 می خونی هم متی محرمغهی صمیری ممی تو رو اوردلی وسامی  رفتنکهی بعد از اباشه

   به خونه گندم اصال حرف نزد و فقط ادرسو به شهاب گفت باهم وارد خونه شدندنی رستا
  نشست و منتظر شدنی زمي بود رودهی ندیکی کوچنی به اي خونه تعجب کرده بود تا حاال خونه دنی از دشهاب
 اسشویك عطر  ساي چادر نماز و مقنعه و سجاده شو کرد توکی کوچی به اتاق رفت لباس هاش و کرد تو ساك دستگندم

 گذاشت کنار سجاده
  بو بهش ارامش دادنی ادی به مشامش رسی خاصي بودی در اتاق و باز کرد اون مشغول جمع کردن دشهاب
 میری گی ممیری مياری لباس بادی خواد زیتموم نشد ؟نم: شهاب
   بهش برخوردگندم

 خرمی میگی نمنقدری اینی ببی که خودم دارم بهتر از بازاره همشون و مامانم دوخته وقتیی اما لباس هامی بودریدرسته فق -
 خرمیم

 !!!!  زودتررررر ظهر هم گذشت ساعت دو شددی حرص کشي از روی نفسشهاب
   حالي ساك به دست اومد توگندم

 ی اپارتمان خوب براش اماده  مهی به مراقبت داره ازی نادی مادرت بی وقتمی کنی می خونه رو خالنی امییایبه وقتش  م: شهاب
 یییی بابا مردممم از گرسنگمممی برای برمی گی پرستار هم براش مهیکنم 
 ينجوری چرا ادی شد شهاب خندنی سوار ماشی به سختنی ماشي به خونشون نگاه کرد در و قفل کرد ساکشو گذاشت توگندم

 !! ؟؟یشیسوار م
  اهنیاش شد منمیخب بلنده ا: گندم

 بزار دهی منو ندي اخماکنهیاز دست تو من چقدر بخندم دختر تخس چه اخمم م:  خودش گفت شی تکون داد و پي سرشهاب
  ي کالس اخم کردن نذارنقدری اگهی اخم کنم تا دباریبرات 
 !!!!! ی کني کاری دختر بهت اخم کرده نتونستهی زورت داده هیچ:  درونش گفتيصدا

 ...ستی نیشکی بد اخم تر از من هیدونی من و رو لج ننداز میگی چرت مي من زورم بده داریچ-
 رهی گی ملی خوووب حاال چه خودشم تحولللللیخ:  درونيصدا
  بابا حوصله تو ندارمممممبرو
 

 رمی می می دارم از گرسنگمی نهار بخورمی شو برادهی  پسادی واکی رستوران شهی يجلو
 دی بخوردیرم خودتون بر ندالیمن م: گندم
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 ییای ندارم زود مدنی ناز کشي بهت نگفتم پرو نشو حوصله یچی دختر جون هنیبب:  بلند گفتي شد با صدای عصبانشهاب
  و حی سه ساعت توضي هر کاري دوست ندارم برايدی هم بدرك فهمي  نخوردي خوری غذات و و مثل بچه آدم منییپا

  نیی کنم حاال هم برو پاریتفص
  شدادهی سرش داد نزده بود بغض کرد اروم پی تا حاال کسدنی دستاش شروع کرد به لرزدی بلند شهاب ترسي از صداگندم

 هردوشون غذا سفارش داد گندم بلند شد ي نشستن  برازی مهی با اخم اومد کنارش  و با هم وارد  رستوران شدن سر شهاب
 شهاب با اخم بهش نگاه کرد

 کجااااااا؟؟؟؟
 !!!!دستامو بشورم رمیم

 ای بمیریبا هم م: شهاب
  گارسون غذاشون و اوردزی رفتن هر دو دست هاشون  شستن و برگشتن سرمی بهداشتي هاسی هم به طرف سروبا

 خوره حس ی داره با اشتها مدی دی کردبه اون نگاه کرد وقتی مي با اشتها شروع کر به خوردن گندم فقط با غذاش بازشهاب
   به غذا نداشتلی قاشق خورد اما بزور قورتش داد مهیده کرد گرسنه اش ش

 ي غذا رو دوست ندارنیای خوریچرا نم: شهاب
 !!  خورمی دارم مممنون

   بزور چند قاشق خورددنیی قاشق غذا کرد دهنش  و اروم شروع کرد به جوهی
   شدم چقدر گرسنه  بودمری سشی کرد  اخی کل بشقابشو خالشهاب

 خودش گفت تا حاال چند بار بعد از خوردن غذا گفتم شی و پدی شکرت قلبش لرزای لب گفت خداری زدی گندم نگاه کرد دبه
   شکرتای سرراه من تا شرمنده بشم خدای دخترو گذاشتنی اای  خدامی شکرت واقعا چندبار ما ادم ها چقدر فراموش کارایخدا

   شدننی و سوار ماشرونی از رستوران اومدن بباهم
  ؟؟می کجا کجا بردی باتی محرمغهی صيبرا: شهاب
   خونن بعد ادرس و بهش گفت و حرکت کردنی امامزاده صالح اونجا حاج اقا هست ممی بردی کشی اهگندم

 پخش شد تو هوا بازم شهاب اسشی عطر ي چادرش و باز کرد بوی و در اورد سرش کرد وقتدشی چادر نماز سفدنی رسیوقت
 . شددمحوشی ددی گندم رو با چادر سفی وقتدی بو دلش لرزنیبا ا
 
  

 سالم داد شهاب از فرصت استفاده کرد و ستادی کرد و رو به امامزاده امی شانه به شانه هم وارد امامزاده شدن گندم تعظبود
 .بشی گذاشت تو جشی اون حواسش نبود ازش عکس گرفت و گوشیوقت

 و چشماش به اشک نشست و دی و بوسحی کرد ضرارتیدم از شهاب جدا شد و رفت زشانه به شانه هم وارد صحن شدن گن 
 . خودت کمکم کنکنمی مادرم مي کارو برانی اایخدا:گفت
 :کردی اش بلند شدو هق هق مهی گريصدا
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 .امی برونی سربلند بشی آزمانی خودت کمک کن حالش خوب بشه بهم قدرت بده از اخوامی مادرم و از خودت مای خداـ
 به گنبد نگاه کرد ی داشت حالش دگرگون شده بود وقتیبی بود حس عجومدهی فضا و مکان ها ننی تو ای که از بچگشهاب

 .دی از ته دل کشی آهدیدلش لرز
  حاج آقا رفتنشی شهاب و باهم پشی برگشت پگندم

 ي غهی صهی راحت باشن شونی انکهی اي و برامی نامزد کنمیخواهی خانوم منیشهاب سالم کرد حاج آقا راستش من و ا 
 .می بخونمی خواهی متیمحرم

 ؟ی چه مدتي بهتون براگمی مکی پسرم تبری انشااهللا به سالمتـ
 : گفتکشهی طول می دونست نقشه اش تا کیشهاب به گندم نگاه کرد خودشم نم 
 .دی سال بخونکی ي حاج آقا فعال براـ

  نگفتيزی چگهی بزنه که حاج آقا گفت مبارکه واون دی با تعجب بهش نگاه کرد خواست حرفگندم
  شدری اشک از چشماش سرازدی خونده شد گندم بله رو گفت دلش لرزغهیص

 . خانوم توندی االن بدنی و همدی کننیی تعهی مهري برايزی چهی دیبا: آقاگفتحاج
 کار گُر گرفت و سرخ شد شهاب نیباا بود باز کرد و دست گندم و گرفت گندم یی طالری گردنش زنجيشهاب دست کرد تو 

 . زد و گردنبند و گذاشت کف دستشيبه صورتش نگاه کرد لبخند
  رونی نامه رو از حاج آقا گرفتن و باهم اومدن بغهی صبرگه
  شهاب االن شوهر منه؟یعنی داشت  یبی حس غرگندم
 . توهم نزنيادی همش نقشه اس زیدونی نشو شوهرم خوبه مریاوهو جوگ: درونيصدا

 . اخمو االن شوهر منه واالنی باشه بازم ای هرچيدی متی پارازییای می خفه لطفا هي تو باز اومدـ
 خوردی صورتش غلط مي آروم اشک هاش روشی کسی وبیی تنهانی بغض کرد از اهوی شدن گندم نی سوار ماشباهم

 !!؟یکنی مهی بهش نگاه کرد چراگرشهاب
 دنده ي دست خودش روری شهاب دست گندم و گرفت گذاشت زدنی باریاش تند تند م مانع شد جواب بده اشک هبغض

 فشار داد
  بگهيزی تونست چی نمی معذب شده بود ولاو

 چششات ری حاال آبغوره نگمی زود نقشه مون رو اجرا کنم تا از شر هم راحت بشدمی نکن قول مهی دستش و فشار داد گرشهاب
 . شهی ناراحت مي کردهی گرنهی بی خونه،عمو ممی برمی خواهیقرمز شده م

 گندم بازکن ي پاي گرفت،گذاشت رووهی و چندتا آبمسادی مغازه واهی تکان داد اشک هاش و پاك کرد شهاب در ي سرگندم
 .دهیبخور رنگت پر

 . کن خودتم باز ي برایمرس..... زد ي باز کرد و گرفت طرف شهاب اون بهش نگاه کرد،لبخندوهی آبمهیگندم  
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 اومد ي بهزادي نا نداشتن آقادنی به خونه رسی خسته شده بودن وقتیلی خودشم باز کرد و خورد،هردوشون خي براگندم
 استقبالشون هر دو شون بهش سالم کردن

 د؟ی نهار خورددیسالم بچه ها خسته نباش:يبهزاد
 . دست گندم و گرفت و باهم از پله ها باال رفتنمی استراحت کنمی برمی خسته ایلی خمی آره عموجان خوردـ

 سادنی اتاق وايجلو
 ی اتاق بغلنی تو همیتونی مومدنی که پدر و مادرم نی تا وقتیستی راحت ندونمی اما چون می اتاق من بخوابییای بدیبا:شهاب 

 بهت بگم تا دیحرف هست با ی کلمی کار داریلی خمارستانی بمی بردی صدام بزن استراحت کن بای داشتي کاریخودم باش
  برو اتاقتدار حاال ساکتو بري ندی پدر و مادرم سوتيجلو

 پنجره رو به باغ هی بزرگ تر بود ی اتاق از اتاق قبلنی  تخت اي اتاق ساکشو گذاشت روي رفت توی حرفچی بدون هگندم
  کی کوچونی اهیداشت و 

 . هم بود که مال اتاق شهاب بود تراسشون مشترك بودگهی در دهی در و باز کرد،رفت تو تراس گندم
  بغل تختزی مي کمد چادر و سجاده شوگذاشت روي تودی اتاق لباس هاشو چي تواومد

 .  کمرش بودنیی موهاش و باز کرد و شونه زد موهاش تا پادی پوشی دست بلوز شلوار راحتهی تخت ری گذاشت زشوی خالساك
 دست و صورتشو شدی مکی شد هوا داشت تارداری بی وقتدی خوابی خوابش برد دو ساعت زودیلی و خدی تخت دراز کشيرو

 ي بهزادي آقانیی ،موهاش وجمع کرد و شالش و سرش کرد،از پله ها اومد پادی پوشی آبکی تونهیشست موهاش و شونه زد 
  خوند گندم بهش سالم کردیداشت کتاب م

 ؟يدیسالم دخترم خوب خواب:   مسعودـ
 د؟ی دوست داری شام درست کنم چي برايزی چخواستمی بله ممنون راستش مـ
 .ارنی برونی ازبزنمی زنگ مشهینه دخترم زحمتت م:   مسعودـ
 مارستان؟ی بمیری چرا درست نکنم هنوز که نمکارمی من هستم و بی وقتـ

 . هستخچالی ي تویی بخوایباشه دخترم هرچ: مسعود
 خچالی وقت نشد چی هست هیی بخواینگاه کن هرچ: لبخند زد و گفتدی رو دزریر فی آشپزخونه وقتي رفت توگندم

 درست کنم انگشتاشونم یی غذاهی بذار رنی غذا بگرونی از از بخوانی هست حاال مزی همه چنی باشه اينجوریخونمون ا
 .بخورن

 . کنمی درست می مشتي قورمه سبزهی درآوردم دوتا پاکت گوشت ي پاکت سبزهی
 :گندم
 داشتم زی مي رودمی ساالد و چلی مشغول بودم برنجم دم کردم وسای ساعتکی کردم و گوشت و تفت دادم سی و خبرنج

 اومدن جلو ی بازم مکردمی موهام و فوت می هرچکردی متمی صورتم،اذي شالم رفت عقب موهام توکردمیساالد درست م
  فت آشپزخونه و گي شهاب اومد توهوی بودم باهاشون ریچشام،درگ
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 .ادی می خوبيچه بوها:شهاب
 کرد و موهام و از کی تو چشماش خنده بود،دستشو به صورتم نزدسادی واکمی شهاب اومد نزددمی کالفم کرده بود دموهام

 .ی صورتم کنار زد شالمم مرتب کرد و گفت خسته نباشيتو
  چرامن گُر گرفتم پوفي رفت  وااارونی از آشپزخونه  ببعدهم
 :شهاب

 
 و  چقدر بانمک شده بود تا دست زدم به موهاش لپ دی کشیقی باغ نفس عمي اومد رفت تورونی از آشپزخونه  بی وقتشهاب

 . دختر برام جالبهنی ازیهاش سرخ شد هههههه همه چ
 : شخصسوم
   نشستندزی و شهاب رو صدا زد هر دو سر مي بهزادي و آقادی و چزی مگندم

 . تنگ شده بودیرانی ايغذاها ي دلم براییبه به چه بو:   شهاب
 . کردهتی تربي دخترنی دخترم دستپختت حرف نداره احسنت به مادرت که چنهی قاشق خورد و  اوووم عالهی ي بهزاديآقا

 . خوشمزه،چشاش به اشک نشستدیگی نمنی به ادی زد نوش جانتون اگه دستپخت مامان و بخوري لبخندگندم
 مینی برامون درست کنن ببي قورمه سبزهی میکنی و ما ازشون خواهش مشنی زود تر خوب مشااهللای متوجه شد اي بهزاديآقا

 .شونی اایاز تو خوشمزه تره 
 شااهللایا: و گفتنیی سرش و انداخت پاگندم

 . دی حاضر بشدی شما برکنمی و جمع مزیمن م: از شام شهاب گفتبعد
 . چادر نمازشو سرش کرد و نماز خونددیپوش از پله ها رفت باال،وضو گرفت لباسشو ی حرفچی هی بگندم

 ي بازم بودی قلبش لرزدی و درحال نماز خوندن ددی اون و با چادر سفی اتاق وقتي شهاب در زد اومد توخوندی نماز مداشت
 . شدرهی گندم بهش آرامش داده بود لب تخت نشست و بهش خاسیعطر 

   نماز گندم تمام شد سرش و چرخوندیوقت
 ؟ی داشتيبامن کار-
  نه؟ای می بري حاضر شدنمی ببخواستمی آره مـ

  حاضرممی و برداشت برفشیز،کی مي پاشد سجاده اش رو جمع کرد،چادرش و از سرش در آورد تا زد گذاشت روگندم
 نیی و باهم اومدن پادی کشیقی انداخت نفس عمی بهش نگاهشهاب

 بودن تا ببرنش اتاق عمل میستارها درحال آماده کردن مر پردنی رسمارستانی به بی ساکت بودن وقتنی ماشيهرسه تو 
 . تو ندارمری و غی کسیدونی باش بخاطر من ميمامان قشنگم قو: لب گفتری آروم زشهی شيگندم دستشو گذاشت رو

 هم بهش نگاه کرد و ي بهزادي شد آقارهی خمی مری و با تختش به اتاق عمل بردن شهاب به چهره معصوم و نورانمیمر
 . زدیلبخند تلخ

 . بودنیی بود سرش پاستادهی پشت در اتاق عمل نشست شهاب روبه روش ای صندلي روگندم
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 . نکنهی به خدا باشه گردتی به شونه گندم گذاشت ا می دستي بهزاديآقا 
 ي دونه هايکرد ذکر گفتن صدا بود در آورد و شروع دهی سبز قشنگش و که مادرش از امامزاده صالح براش خرحی تسبگندم
 رهی شد خي جورهی دی گندم دفی ظري و تو دستاحی تسبی باال و به گندم نگاه کنه وقتارهی باعث شد شهاب سرش و بحیتسب

 ارهی صورتش نگاه کرد غرق در اشک بود نتونست طاقت بح،بهیتسب  و قشنگکی کوچيشده بود به دست گندم و دونه ها
  رفت کنار گندم نشست

 دی مادرت خوب شه بای مونه وقتی ازت نميزی چیکنی متی خودت رو اذينجوری تو اشهیآروم باش حالش خوب م:شهاب
 .نیهمش نگران تو باشه پس آروم باش آفر

 
 عی گندم سررونی تکون داد  اشک هاشو پاك کرد چند ساعت پشت در منتظر بودن تا دکتر اومد بي بهش نگاه کرد سرگندم

   جلودیپر
  دکتر حال مادرم خوبه ؟؟؟؟ي اقاشدیچ:گندم
 رو بازم وندی جواغب بده و قبول کنه پوندی بدن مادرتون به پدوارمی بود امی زد اره دخترم خوبه عمل خوبي لبخنددکتر

  توکلتون به خداباشه
  شکرتتتت هزاررررر مرتبه شکرتاااای دستاشو رو به اسمون کرد خدادی کشي نفس اسوده اگندم

 کنار گندم رفت  بازم دی اسم خدا رو به زبون اوردقلبش لرزی شکرت وقتایخدا:  لب گفتری گندم شاد شد زياد از ششهاب
 !!!!هی چي براهی گری خوشحال باشدی باگهی حاال دهیگر

  از ته دل بهش زد اشک شوقهي لبخندگندم
 و منتظر می بخوريزی چي قهوه اهی می برنییای بانی بهوش بمی منتظر باشدیخب حاال با:  شد ی چشاش اشکي بهزادياقا
 میباش

   گرم سفارش دادنیدنی رفتند هوا سرد بود همشون نوشمارستانی شاپ بی به کافباهم
 ي رو از کجا اوردهی کلنکهی ای بهش بگي خوای می چادی به گندم و شهاب نگاه کرد خب حاال مادرت بهوش بي بهزادياقا

 ه؟؟یو شهاب ک
   بگه به شهاب نگاه کرددی بای دونست چی خودش هم نمگندم

 شما ي خونه ي هست باهاش اشنا شدم و توی هستم که گندم دوسم داره و چند وقتیخوب من کس: لبخند زدو گفت شهاب
 که می به مامان بگمی خواستی گندم شدم تا اونم عاشقم شده مچی پا پنقدری و خوشم اومد ازش و ادمیعمو جون گندم رو د

  و عمل خب چطور بود؟هیه ماجراها کلی و بقمارستانی بارنشونی و مشهیون بد م حالششونیا
   واالشششششی  اخم کرده بود تو دلش گفت من عاشق تو بشم چی کمگندم

  دی بلند خندي با صداي بهزادياقا
  ي رو هم کردی فکر همه چنیخوبه افر-
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 امیبه مامانت  بگو من هم م- گفتم بعد ی تو هم هر چدی باشيزی خواد نگران چی اصال نمدی فکر کردیبله پس چ: شهاب
 شتری بیی و اشناادتی عي براششیپ

   تکون دادي سرگندم
 پدر و مادرتون می ،چند سالتونه ؟ادی کاره هستی چنکهی دونم ؛ای از شما نمیچیفقط من ه.  گمی ها رو منیباشه هم -
 ؟؟؟!!! دونم ی نمیچی ؟ههی چالتتونینحص" دی خواهر برادره؟چندتایچ

  عالمت سوال شده هههههههی شبافتی قگمی باشه همشو مدی خندشهاب
 دی هم خندي بهزادياقا

 نیی از خجالت سرخ شد سرش و انداخت پاگندم
  نکن شهاببببتی اذدخترم
 و ستی بي شهاب بهزادي کنم بنده اقای عموجان خب حاال خودمو و معرفمیچشممممم تسل- دستهاشو اورد باال شهاب

 شرکت دارم خارج از کشور و تک پسر هی ارشد ی در مقطع کارشناسوتری سخت افزار کامپي رشته لیهشت ساله فارغ التحص
 داره و استاد دانشگاه اسمش و ی فارساتی ادبي مامانم دکتراشه و دو سالستی بواستی خواهر دارم اسمش شهیخانواده ام  

 بگم؟  اووومم ااااهاااا ی چگهی دي بهزادنی داره معي شرکت ساختمان سازهی شهرزاد مقدم پدر مهندس ساختمان و لشیفام
 خودمون ای کن یمعرف  روی خودت کسای ازدواج کنم بهم گفتن دی داده بودن که من باری مامان و بابام گرانیچرا اومدم ا

 ی داد چند وقتشنهادی از دوستام بهم پیی نداشتم ی راهگهی شدمدی ناراحت و عصبانیلی منم ازشون خمی کنیبرات انتخاب  م
  اتفاق ها افتادنی و انجایبرم سفر منم اومدم ا

 یشگاهی علوم ازماپلمی بابامم فوق دیاضی رپلمی داره مامان من فوق دی باکالسي خودش گفت اوه چه خانواده شی پگندم
  داشت
 ؟ي و چطور باهاش اشنا شدهی گندم کیگیشهاب به پزر و مادرت م: يبهزاد

  لبخند زدشهاب
 ازش خوشم اومده دمشی و منم ددی از پدرش براش بگی شما تا کمشی دختر دوست شماست که بعد از سالها اومده پگمیم -

 شتری بییو اشنا
 فکر زهای چنی اي به همه ی روز تونستکی نی خوب تو ای بگي داريزی چهی تو باز گمی من میاز دست تو هرچ: يبهزاد

  نهای مامان گندم بهوش اومده مینی ببمی بردی اشدی پاشیکن
 اتاق چندتا دستگاه بهش وصل ي بهوش اومده بود بردنش تومی رفتند  همون موقعه مرمارستانی هم به طرف  سالن ببا

  اتاق رفت اروم مادرش و صدا زديکردن گندم تو
   جونم مامان قشنگم چشمات و باز کنمامان

   زدي لبخنددیشماش و باز کرد گندم و که د اروم چدی دخترشو شني صدای وقتمیمر
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 دورت بگردم ی قشنگت بشم  مامانم الهي  قربون چشادی و بوسمی شد لبخند زد صورت مرری اشک از چشماش سرازگندم
 يخداروشکر چشاتو باز کرد

  مادر من خوبمزی نکن عزهیگر:  گفتیفی ضعي با صدامیمر
   هستمشتی بخواب مامان من پدی و بوسمی مامانم چشم دست مرچشم

  رونی تو بدنش بود گندم از اتاق  اومد بی هوشی  بي اروم چشاشو بست هنوز اثرات دارو هامیمر
  مونمی ممارستانی خونه من بدیشا لطفا بر: گندم

 مییای خونه فردا با هم مای تو هم بهیچه کار:شهاب
 فردا شهی کنارش خوشحال منهیمادرش چشاش و باز کنه و اون و بب بمونه اگه دی باگهینه شهاب جان گندم درست م: يبهزاد

  خونه و استراحت کنهادی دنبالش تا بمییایم
  شهازی ندی شاری پول به طرف گندم گرفت بگي بگه مقداريزی نتونست چگهی دشهاب
  مقدار دارمهینه ممنون خودم : گندم

  بدم به توحی ده بار توضدی من بايزی هرچي باشه براشتی پنمی اگمی مي داردونمیم
 ی کرد مرسی پوفگندم

  ي بخرم برات بخوري خوای ميزیچ: شهاب
  خرمی ممارستانی داشتم از فروشگاه بازی نيزی چی مرسنه

  ي پس تا فردا باباشه
 خدانگهدارتون: گندم
 یلی خمی داره خودموني چه جذبه اییخدا:  گفتدی شهاب و دکلی از پشت هی به دور شدن شهاب نگاه کرد وقتگندم

  خدادی شدم ببخشای حیخوشگله اوف چقدر من ب
 گندم چادر ونی گري کرد به گندم به خونشون به مادرش به امامزاده به چشمای و ساکت بود به امروز فکر مری کل مسشهاب

   امامزادهيسر کردنش تو
  عمو جون ؟؟یکنی فکر می به برادر زاده اش نگاه کرد به چمسعود
 ،عمو جون کارهاش دهی رو به من نشون ميدی جديای اومد توعمارت شما داره دنهوی دختر که نیبه امروز به ا:شهاب

 وقته دنبالشم رفتارش برام گنگ و مبهمه یلی که خيزی چهی حس ناب هی دختر برام تازه و قشنگه  نی ازیرفتارش همه 
 ي کردينجوری چرا اگمیده بود من فقط دستشو گرفتم بهش م کرم راه انداخت  برام اخییامروز دستشو گرفتم چنان دعوا

   نداشتهیتی اصال اهمزای چنی بزرگ شدم و اای اون سر دنی که از بچگی ، منی تو نامحرميری دست منو بگي حق ندارگهیم
 می محرم بشدی کنه بهم گفت باينجوری گرفتن دست اي برای کسشهی مدای کم پگهی جاهم دنی همی حتهی چنای ادونمی مچه

 ستمیمن راحت ن
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 در برابرش تی حس مسئولهی ستی ها عشق ندی دارم بهش اشتباه نکنی حس خاصهی از اون لحظه می و محرم شدبردمش
 هی شده ی حس کردم صورتش نوراندمشی تو اون حالت دی وقتدی خوند دلم لرزی داشت نماز مدمشی امشب دیوقت

  ارامش خاصهی تو صورتش بود یبی عجتیمعصوم
 با خدا حرف ي خاص و پاك اون طورتی معنوهی می ما سالهاست فراموشش کردي داره که همه ییزهای دختر چنیا:  مسعود

 اون می خدا گندم و برامون فرستاده و فرصت دوباره داده تا بتوندی شامی کارو کننی امی وقت نتونستچی که منو تو هزنهیم
 نجای اما من که ازهای چنی به دور از اي کردی سالها اونور زندگزهای چنی از ای ندونيق دار تو حمی کندای و پمی که بوديخود

   مقصرم هنوزم فرصت هستشتری بیلیبودم نه من خ
 اتاقش قدم زد در تراس و ي تونست بخوابه چند بار توی گفت و به اتاقش رفت نمری شهاب به عموش شب بخدنی رسیوقت

 گل ي طور که وارد وارد اتاق شد بونی چشمش به در تراس اتاق گندم خورد در و باز کرد رفت تو همرونیباز کرد رفت ب
 بهش داد چادر ی کرد حس خوبکیگندم و برداشت به صورتش نزد  چادر نمازدی کشقی چندتا نفس عمدی به مشامش رساسی

  و برداشت به اتاق عموش رفت و در زد
 

 دونم ی شد وضو گرفت رو به قبله نشست نمری کرد اشک از چشماش سرازیاب فکر م شهي بود به حرف هاداری بمسعود
 دختر جوون که سن دختر منو هی  دارم در قبال تو حاال یفی همه سال که فراموش کرده بودم منم وظانی بگم خدا بعد ایچ

 فراموش کارو خطا کارتو ي بنده نیخش ا  ببای بودم خداي بدي بنده ازه بندادمی تا می زندگي خونه ام توي اومد توهویداره 
   بسه غفلتگهید

   خوب حس کردي بوهی چادر دستشه هی که دی اشک هاشو پاك کرد  در و باز کرد شهاب و ددی در و شنيصدا
  ؟ی داشتيجانم عمو کار: مسعود
 عطر ي چه بودی عمو جون بوش کندینی کرده چادر و به طرفش گرفت ببهی گردی شد فهمرهی عموش خي به چشماشهاب
  دهی داره بهم ارامش  می نابي قشنگ تره بوای دني عطر هانی و بهترنی داره از گرون تریقشنگ

  چادر نماز گندمِهی قشنگي بویلی مستش کرد اره خاسی عطر گل ي چادر و ازش گرفت و بو کرد بومسعود
  مال اونهاره
  دارهیگ قشني بزارش اتاقش عمو جان واقعا بوبرو

  مزاحم خوابتون شدمدی چادرو گرفت ببخششهاب
  نشونه بود برام ممنون پسرم برو خوابهی ي عطر به قلبم ارامش دادنی بودم پسرم اشکال نداره با اداریبه ب: مسعود

 ریچشم عمو شبتون بخ 
   به گندم فکر کرد تا خوابش بردنقدری گندم و سر جاش گذاشت به اتاقش رفت اچادر
 گندم رو کنار خودش ی چشم هاش و باز کرد وقتي دوبارمی هم نگذاشت چشمش به مادرش بود  مري تا صبح پلک روگندم

 رفت بعد از نماز خدا رو شکر کرد مارستانی بست وقت نماز به نماز خونه بی و بازم چشماش و مشدی راحت مالشی خدی دیم
   نجات براش شده بودي فرشته هی مث  کهشی زندگي خوب شدن مادرش و اومدن شهاب تويبرا



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 232 

  رفتندمارستانی با عموش به بدی و کمپوت خروهی اب می گندم نهار گرفت و کلي براشهاب
   بود هر دو وارد اتاق شدنددهی خربای  دسته گل زهی مسعود

   اونا نگاه کردي با تعجب به هر دومیگندم به احترامشون بلند شد مر 
 !!!! دخترم؟ی کنی نمی گدم جان معرفدییسالم  بفرما: میمر

 دی عموشون هستن اگه اجازه بدشونی و اي شهاب بهزادي به شهاب اشاره کرد اقادی کشیقی نفس عمدی لرزی دستاش مگندم
 دمی محی و براتون توضزیبعد همه چ

  دینی بشدیی ممنون بفرمادیدیزحمت کش: میمر
  دی گذشته بهترریسالم به خ:  تخت نشست و گفتکی نزدمسعود

   زد ممنون شکر خداي لبخندمیمر
 می مسعود ، شهاب بلند شد و اومد کنار تخت مری اتاق بود نشستند بعد از احوال پرسي که توی مبلي و گندم  روشهاب
 ؟ی خانم رسولدی بهتردیخوب: شهاب

 شمیممنون پسرم خدا رو شکر بهتر هم م: میمر
 که شاهللای هم استراحت کنن ای تا خانم رسولمی رفع زحمت کنگهیبهتره ما د:  بودند که مسعود گفتي کنار مري اقهی دقچند

 دیبهتر باش
 دیدیممنونم از لطفتون زحمت کش:  میمر

  زنمی بهتون سرمامی بازم مدی بهتر باشدوارمیام: شهاب
  ی پسرم زنده باشممنون
 د کرد در اتاق و بست بازم تشکر کرشونی و همراهگندم

  دخترمی خونه استراحت کنییایتو نم: مسعود
  امی مگهی دو ساعت دیکی بدم حی مامان تضي و برازی همه چدیبا

 ؟؟ي دارلیموبا: شهاب
 ! اره دارم: گندم

  بدهشمارتو
  شمارشو به شهاب دادگندم

 نیی پاییای بزنمی دنبالت زنگ مامی خودم مگهی کن دو ساعت دوی بهش زد شما رمو سی تک زنگشهاب
 باشه ممنون: گندم
 اتاق کنار ي رفت تودی کرد و اسمش و گذاشت جذبه خندوی شهاب و سي کردن و رفتن گندم شماره ی ازش خدا حافظهردو

 تخت مادرش نشست دستشو گرفت
  بودن؟؟؟ی کی بهم بگي خوای به دخترش نگاه کرد خب نممیمر
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 ......ي خواستگارانی خواستن بیون از من خوشش اومده م ازهی من و اون چیعنی ي بهزادي اونا چطور بگم اقاراستش
  مادرش گفتي رو که شهاب بهش گفته بود رو برایی حرف هاتماما

 ی بود خب خانواده اش چیتی به صورت سرخ از خجالت دخترش نگاه کرد دستشو گرفت به نظر پسر خوب و با شخصمیمر
 !!؟

  انی خارج از کشور هستن قراره شهاب بهشون خبر بده بهمشون
  دخترم ؟؟یگندم از انتخابت مطمئن: میمر

  نسبت به شهاب نداشتی هنوز شناختگهی دونست داره دروغ میم....  گندم جمع شد بله مامان ي چشماي تواشک
  دخترم مبارکت باشهباشه
  ندم زنگ زدی از دو ساعت شهاب به گوشبعد

 سالم بله: گندم
  دم در منتظرتمنیی پاایسالم ب: شهاب
  استراحت کنمیمامان جون شهاب اومده دنبالم من و ببره خونه کم..... باشه ممنون : گندم

  داشته باشم پرستارها هستني برو استراحت کن من کاري خسته شدروزی دخترم برو از داره
   کردی و خدا حافظدی صورت مادرش و بوسگندم
  شد و سالم کردنیش ماسوار

  یسالم خسته نباش:شهاب  
 دوش گرفت لباس هی خسته بودیلی شد خادهی گندم تشکر کرد و دنی رسی کدوم حرف نزدن وقتچی به عمارت  هدنی رستا

  زود به خواب رفتیلی خدی و خوابدی پوشیراحت
 ی سختنکهی اونم مث گندم بهش ارامش داده بودباوجود ایی جوراهی  به اتاقش رفت از مادر گندم خوشش اومده بودشهاب

  داشتییبای زي کرده بود اما هنوز چهره رشی پی زندگيها
 ختهی که موهاش دورش ردی درو چرخوند رفت تو گندم و درهی اروم دستگدی نشنی در اتاق گندم رفت اروم در زد جوابشهاب

 دستشو دهی دختر کوچولوها خوابنی انیع......  زد ي شد لبخندهری شد به صورتش خکیبود و غرق در خواب بود بهش نزد
 نوازش کرد خم شد به خودشجرات ی از ته دل زد موهاش و کمي به صورتش لبخنددی صورتش برد اروم دست کشکینزد

   قلبشي دستشو گذاشت رورونی از اتاق اومد بزدی تند میلی قلبش خدی گندم و بوسیشونیداد و پ
 دی کشقی تخت   چند تا نفس عمي  خودشو انداخت رویکنی منو سوراخ مي نهی سينجوری اياروم باش چته چرادار: شهاب

 گندم  ي قشنگه رنگ موهاش درست مثل خوشه هایلی داشت موهاش خیفی صورت گندم افتاد  چه صورت نرم و لطادی
  دختریکنیم ودت خری منو درگي الحق که اسمش برازنده اش هست بدجور دارییطال

 
 ي جواب داده همشون و خوشحال کرده بود شهاب تووندی بهتر شده بود دکتر بهشون گفت پیلی خمی هفته گذشت حال مردو

 زدی و مادر صدا ممی کرد و مری می زبوننیری شی جا کرده بود گاهمی خودش  رو تو دل مری دو هفته حسابنیا
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 ی  مری کرد و قلب هاشون تسخی پسر داشت همشون و جادو منی ابردی لذت مدیدی رفتار شهاب و با مادرش می وقتگندم

   و مرخص کننمیکرد قرار شد مر
    و انجام داد و گندم و صدا زدصی ترخي کارهاشهاب
 بله:  گندم

 دی ندارزای رو نلی وساهی هست  بقی هرچی مادر رو از اون خونه جمع کنلی مادر پرستار گرفتم تو هم بهتره وسايبرا: شهاب
  اونجادیری خونه اماده کردم مهی

 !! شهی نمیاما مامان راض:  گندم
   بهشگمی خودم می فکر کنزای چنی خواد به ای نمتو

 !!!یگی و به مامان مزی تو که خودت همه  چگهی  دیگیباشه پس چرا به من م: گندم
 لپاش دی حرف  و زد به گندم نگاه کرد دنی ای که مادرزنم منتظره وقتمی  بردی گندم نگاه کرد و خندي به صورت اخموشهاب

 گهی دمممی برررای  دستشو  گرفت  بنییسرخ شده و سرش انداخته پا
 برد خودش کمک کرد سوار شد گندم هم سوار شد و راه نی تا در ماشلچری و با ومی گذاشت مری ماشي و تولی وساشهاب

  رفتی مدی جديافتاد  به طرفل خونه 
 !!!؟؟ی دونی ادرس و نمستی نی طرفنی ما اي خونه يری اشتباه مي بهش نگاه کرد پسرم دارمیمر

 می برسدی اجازه بددمی محی براتون توضدونمی مادر مچرا
 

  شهاب به طرف در اپارتمان دنی دوم رسي دوم  سوار اسانسور شدن  طبقه ي بود طبقه کی مجتمع شهی تو دی جدي خونه
  مادردیی و چرخوند و درباز کرد بفرمادیرفت  کل

 از اتاق ها یکی مجهز  سه اتاق خواب شهاب در ي اشپزخونه اکی مبله و شي و گندم با هم وارد اپارتمان شدن خونه امیمر
 دی مادر استراحت کندییرو باز کرد بفرما

  ادیدخترم بگو اقا شهاب ب...... داد و پاهاشو دراز کرد   هی تخت تکی تخت نشست و به پشتي با کمک گندم رومیمر
 چشم
 مامان کارت داره...... سادی نشسته بود رو به روش واییرای شهاب  تو پذرونی از اتاق اومد بگندم

  ادم وکنهی ول نمارهی سردر نهی ها تا از قضرهی گیلی گندم مامانت خيوااااا: شهاب
 !!!نجاستی و چرا اهی خونه مال کنی لبخند زد دوست داره زودتر بدونه اگندم
   براشوندمی محی توضرمی چشمممم االن مباشه

  مادر؟؟دی داشتي نشست  جانم با من کاری صندلي در زد و رفت داخل روشهاب
 !!!!! ؟؟می هستنجای چرا ما اي بدحی بهش نگاه کرد خوب پسرم منتظرم برام توضمیمر
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  من خودم خونه ی وقتدی باشبهی غري شماو گندم تو خونه گهی خونه مطعلق به شماست من دوست ندارم دنیمادر ا :شهاب
  کنمی من اطاعت امر مدی شما امر کنی اگرم که نه هرچدی مونی منجای ادیدارم م االن پسر شمام اگه منو قبول دار

 
 و مخارج هی هنوز بابت کلشهی که نمينجوری معلومه که قبولت دارم اما ایزنی اخه تو مي هی چه حرفنیپسرم ا: میمر

 .... شرمندت هستم ومارستانیب
 کردم ي هر کاردی حرف ها رو نزننی اگهی کنم دی تو حرفتون لطفا تمنا مامی مدی ادامه بده  مامان ببخشمی نگذاشت مرشهاب

  ام هستفهیوظ
 ی شری عاقبت بخشاهللای پسرم ایزنده باش: میمر

 ی خونه رو انجام بده تا مشکلي پرستار براتئن گرفتم هم مراقبتون باشه همم کارهاهی دی و اجازه بددیاگه شما قبوا کن: شهاب
  می شما رو جمع کنلی وسامیری من و گندم هم مدینداشته باش

 ی شری تونم بگم عاقبت بخی زحمت ها رو جبران کنم فقط منی اي بگم چجوری دونم چیباشه پسرم نم: میمر
  مادردیممنون که قبولم دار..... دی و بوسمیشهاب رفت جلو دست مر 

 معلومه که قبولت دارم.....  چشاش به اشک نشست و زد به شونه شهاب میمر
  تونست بخوره بهش گفت ازش تشکری که مادرش می اومد گندم زمان دارو هاو هرچمباشهی که قرار بود پرستار مریخانم
 کرد

 میاری مادر و بلی وسامیگندم بر: شهاب
 میاری خودمم از عمارت بلی وسادیبا: گندم
 چند روز طول انیوقتشه به مامان و بابا خبر بدم تا کارهاشون و بکن ب...... و در اورد شی شدن شهاب گوشنی سوار ماشباهم

 کشهیم
   خوبه؟وای مامان خوبن شدیالو سالم باباجون خوب: شهاب

 ؟؟ي پسر فراري تو چطورمی ما هم خوبي از پدرو مادرت کرديادیسالم اقا شهاب چه عجب شما  به به
  خبر بدم بهتونهی خواستم ی باباجون ممیمن عال....دی بلند خندي باصداشهاب

 !!!!؟؟؟یییی خبرچه
 دی و باهاش اشنا  شدشینی ببدی خواهی کردم و اونم بهم عالقه منده اگه شما هم مدایمن دختر مورد عالقه ام رو پ: شهاب

 دییایب
 !!!! شهابیکنی می شوخيدار

  کنمدای و پمی بود تا عشق زندگرمی تقدنجای هستم اومدن من به اي جدیلینه باباجون خ: شهاب
 اگه رسونهی سالم مشمهیالنم پ..... دی بلندخندي و لپاش سرخ شده باصدانیی سرش و انداخته پادی به گندم نگاه کرددبعد

 د؟؟ی نداري خب باباجون کاردی از عمو مسعود سوال کندی تونی مدیحرف هام و باور ندار
 نه پسرم مراقب خودت باش تو هم سالم برسون... پسرش بود ي تو شوك حرف هانیمع



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 236 

ماده کن با  تو نقشهخودت و امی بردی باگهی دنی از انمیا....... نی ماشي و قط کرد وگذاشت جلوی بابا جون گوشيبا: شهاب
  هههههههیقوم تاتار اشنا ش

  باهاشون رفتار کنم؟؟ي چجوردیمن با:  حاال استرس داشت گفتنی از همگندم
 هم خوبه فقط اخم و تخم یلی خی که هستینی نه کمتر همادتری نه زی که هستيهر طور!!! ؟؟؟ي چجوری چیعنی: شهاب

  باشه تا شک نکنندینبا
 بود ی مادرش و که خصوصلی از وسای  گندم لباس ها و بعضدنی به خونه رسی نگفت وقتيزی تکون داد و چي سرگندم

 همه رو گذاشت شی بچگي وبوسش کرد البوم هادی روش کشی شد دسترهیجمع کرد قاب عکس پدرش و برداشت بهش خ
  چمدون شهاب عکس پدرشو گرفت و بهش نگاه کردهی يتو
 هی هر کدومتون ییبای زیستی مامانت نهی شبیلی از مادرت اما خظرافتتمیرث بردپس چشات و از بابات به ا:  خودش گفتشیپ

  جوره  خاص هست
 خونه رو هم قرار شد بعد لی وساهی نبود بقشتری گذاشتن چندتا چمدون و کارتون بنی ماشي و  تولی گندم کمک کرد وسابه

  کننيبراش فکر
   ساك فقط چادر نمازشو سجاده شو گذاشتي تودی راه به عمارت رفتن و گندم لباس هاشو جمع کرد چسر
  زدواری به دییرای قاب عکس پدرشو تو پذدی کمد اتاقش چي مادرش و تولی شب شده بود گندم وسادنی رسمی مری پیوقت
   از اتاق ها گذاشتیکی ي خودش رو هم تولیوسا

 نجای اانیبه مامان و بابا خبر دادم قراره ب...... گفت می مري تو تاقش نشسته بود و در مورد خانواده اش برامی کنار مرشهاب
 شتری بیی و اشناي خواستگاريبرا
  خودتهي که خونه نجای پسرم قدمشون سر چشم اي کرديخوب کار: میمر

 دی نگگهی کم دی شما بوده پس من خواهش مي خونه از اولشم برانی ادیمادر باز گفت: شهاب
 باشه پسرم گندم کجاست؟؟: میمر
 ...... کنه هههههنی خواد تمری زد ممی به مري کنه لبخندی اماده مییتو اشپزخونه اس فک کنم داره چا: ابشه
  هم از حرف اون خندش گرفتمیمر

 ها مامان خانوم شهی ممی داره حسودگهید........  اتاق ي اومد تویی چاینی با سدی مادرش و شني خنده ي صدای وقتگندم
 ینی بی ما رو نمگهید

 اسودی خانم حسود هرگز نياها..... مات موند دی دلش لرزدی و دنشیری لحن و حرف زدن شنی ای به گندم نگاه کرد وقتشهاب
   اسه اسهرسهینوبت منم م:  گندم

 دندی هر دو خندمی و مرشهاب
   رفع زحمت کنمدی دی مارد اجازه اجازه ممی خورد رو کرد به مرشوی چانکهی بعد از اشهاب

  پسرمشام بخور بعد بروکجا
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  که من اومدم همش چشمش به دره منتظر مني از روزیممنون عموتنهاست طفل: شهاب
 ارنی بفی هم تشرشونی ادی نگفتچرا

 دنتونی  دانینخواستن مزاحم شن فردا حتما م: شهاب
 قدمشون سرچشم: میمر

   تا دم در شهاب و بدرقه کرد موقعه رفتن شهاب به چشماش نگاه کردگندم
  دنبالتامی م9  ساعت اوردمی با خودم نيادی من لباس زمی کندی خری کممی دنبالت برامی مفردا

 !!!باشه منتظر هستم مراقب خودت باش: گندم
   بود گفتمی چنیگند زدم ا:  حرف و زده تو دلش گفتنی چرا ادی نفهمخودشم
 ي در و از پشت قفل کن بایییی راستي باری بهش زد  تو هم مراقب خودت و مادر باش شب بخیقی لبخند عمشهاب
  االن ي اخه گندم مراقب خودت باش از کجا اوردي مبل نشست اووووف چقدر خريدرو بست رو.........خدانگهدار : گندم

  برام  مهمه ااااهکنهیفک م
 !!!! یکنی هااااا ؟؟؟؟نگو که به شهاب فکر نمستیمگه برات مهم ن:  درونيصدا

  شهی مدت تموم مهی بعد زای چنی اي به اون همه کارمی تو من چیگی میچ: گندم
 شهی می لپات گل گلشهی سرخ مدنشی رنگت با دکنهی مری دلت داره گیدونیبه خودت دروغ نگو  خوب م:  درونيصدا

: فت قلبش و گي دست گذاشت رودی کشری اسمش و اورد قلبش تیوقت....  من شهاب وستی ني جورنیچرند نگوووو ا: گندم
 !!!!هاااا چتهههه؟؟؟

 !!!!دی قلبت لرزي اسم شهاب جونتو اورديدید:  درون يصدا
  شده بودری بگه به اتاقش رفت فکرش درگيزی نتونست چگهی دگندم

:  خودش گفتشی رفت پیمراقب خودت باش لبخند از رو لباش نم.... گندم تو گوشش بود ي فقط صدانی ماشي توشهاب
 حتما براش مهم هستم که گفت مراقب خودت باش

 ی کشته مرده داشتی کلي خودت و جم و جور کن المان که بودي ذوق کردنقدریخوبه نگفت که دوستت داره ا:  درونيصدا
  مراقب خودتهی ي شده برای نگار دختر خاله ات کم گفت دوستت داره حاال چنی هممی دوستت دارگفتنیچپ و راست م

 ي ذوق زده شدنقدریباش ا
 فقط یگی نگارم که ممی دوستت دارگفتنی هم مگهی نکن اونا به صداتا دسهی اونارو با گندم مقاي باز تو اومديوااااا: شهاب

 ستی مث اونا نزشی چچی خواد گندم هیبخاطر پول من و م
 همش نقشه اس تا از دست بابا و نای رفته اادتی ي نکنه عاشقش شدهی شهاب خان چیزنی مدی جديحرف ها:  درونيصدا

 !!دلت!!! قلبت !!!!!  هااااا يسوری مي داریمامانت راحت ش
  تی له و لوردت کنم پارازامی بای يریم: شهاب

  حرف حق تلخه؟؟؟هیچ:  درونيصدا
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   دروني خفه صداگفتم
 خوب حاال رفتم گنده دماغ:  درونيصدا
   مسعود منتظرش بوددی به عمارت رسیوقت

 سالم عمو جان: شهاب
 ؟ي شام خوردیسالم پسرم خسته نباش: مسعود

  اومدم با شما بخورمنه
   شده و اماده  منتظر من و تو هستدهی چزی که مای تو پسر مهربونم بيفدار: مسعود

  خانوم خوب بودن؟میچه خبر از مر:  شام مسعود گفتزی مسر
 بهتون سر انی منم گفتم فردا ممی تا شام با هم باشدیومدیاره خوب بودن اتفاقا گفتن چرا شما ن:  زد یطونی لبخند ششهاب

 زننیم
  هستنی خانم محترمیلی خزنمی فردا حتما بهشون سر مي کرديخوب کار: مسعود
  هستنی خانوم مهربونیلی خدیگی بله درست مدی بازم خندشهاب
 يزاری مرد مریالت بکش سر به سر من پ تو پسر خجیگی مينجوریچرا ا: مسعود
 داره ی چه اشکالدی کنی تنها زندگدی خواهی می تا کدی هم جوون موندیلی عموجون ؟؟ خدی هستری گفته شما پیک: شهاب

 ی و مهربوندهی  خانوم خوب و فهمیلی خانوم خمیمر
  هااااازنمتی مشمیشهاب بسسه بلندم: مسعود
  من بفکر شمام هااامیچشم تسل: شهاب

   شده بودری درگی مسعود حسابفکر
عمو جون خوبه بهش :  گفتشدی بلند مزی از سرمی کرده وقتری ذهنشو درگدی فهمدی چهره متفکر  عموش و دی وقتشهاب
 دی خندطنتی براتون بعد با شدمی انجام مادی از دست من بر بي کاردیفکر کن
  وو پدر سوخته چنگال و به طرفش پرت کرد گمشوومسعود

 ي دستشو گذاشت رودی تخت دراز کشي و به اتاقش رفت لباسشو عوض کرد رودیچی سالن پي شهاب توي خنده يصدا
 دی کشیقی اومد جلو چشماشنفس عمیچشماش همش صورت گندم م

 که از گندم تو ی عکسشی گالري و برداشت رفت توشیگوش........ جلو چشمام ادیچه مرگم شده چرا صورتش م: شهاب
 يدی مادمی رو ی رسم دلدادگي دارشمیدارم کم کم با خدا دوست م....  شد رهیامامزاده گرفته بود بهش خ

 با چند ی دست کت وشلوار مشکهی شدن شهاب چند دست لباس اسپرت و نیی پاساژباال و پای زود دنبال گندم با هم کلصبح
 که لبه ییبای زی مشکي باطرح های اسمونی مانتو ابهی چشم شهاب به دنشی رد مکی بوتهی داشتن از بغل دیجفت کفش خر

  بود افتادنشی استيها
  تومیبر: شهاب
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 ي خوای  می خانوم هاست چي که برانجایکجا ااا ا: گندم
   اووووفگهی برو تو برو دگمی بدم محی توضدی کرد باز بای تصنعی اخمشهاب
  لطفادیاری خانم بزی مانتو سانیاز ا:  کرد و با هم رفتند داخل سالم کردن شهاب گفتی پوفگندم
 ستی نازین:  گندم

   برداشت در زدبای زي و سبز هم با دمدل هاییموی لي مانتوهی مانتو رو داد دستش و در اتاق پرو باز کرد بپوشش شهاب
 ؟؟؟يدی پوششدیچ

  رو هم بپوشنای چشاش برق زد خوبه ادی اون و دی در و باز کرد شهاب وقتگندم
  بردی لذت مشتری گندم بدنی شهاب هر بار از ددی شده بود همشون و پوشی عصبانگندم

 اون گوش نداد و همشو براش ستی نازی نگفتی گندم می هم رنگشون و دوجفت کفش هرچي با شال و رسردی و خرهمشون
 دیخر

   اذان بودکی خوند نزدی لب شعر مری شدن شهاب زنی و کوفته سوار ماشخسته
  خونه؟؟؟می بعد برمی نماز بخونشهی هاست میکی نزدنی مسجد اهی اذانه کینزد: گندم

  فقط بگو کجاستستی نی بهش نگاه  کرد  باشه مشکلشهاب
  داخل کوچه اسدی جا پارك کننی که رفتند جلو گندم گفت همکمی

   هم به طرف مسجد رفتندي به شانه شانه
 ؟؟ی منتظر هستنجای قسمت خانوم ها  همرمیمن م:  گندم

 که مردم به طرف دی اذان بلند شد دي صدای شد به حوض قشنگ جلوش وقترهی تکون داد و به مسجد خي سرشهاب
 یکی رنی گی وضو مي کرد چطوری شده بود نگاه مرهی گرفتن و شهاب بهشون خی لب حوض وضو مونی اقاانیمسجد م

  شونه اشيدست گذاشت رو
 برق قشنگ هی داشت ی مهربون و خاصي چهره دی سفشی و ردی سفي مرد بود با موهاری پهی و بهش نگاه کرددی چرخشهاب

 به شهاب زد و ي خودش وضو گرفت لبخندشهی االن نماز جماعت شروع مریبسم اهللا پسرم وضو بگ: تو چشاش بود گفت
 رفت

 دادی ماسی عطر ي مرد هم بوریدم و حس کرد اون پ عطر گني محو صورت مهربونش شده بود بوشهاب
 می بري منتظر شددی بهش زد ببخشي گندم اومد لبخندقهی دقستی از ببعد

  شدننی نگفت و با هم سوار ماشيزی هنوز محوفضا بود چشهاب
 

 دی شهاب فرا رسي گندم با خانواده داری دي لحظه بالخره
 سالن فرودگاه منتظر ي و تودنی هم خربای دسته گل زهی کی ساده و شیلی خدی پوشی ابي به سفارش اون مانتو و روسرگندم
 بودند
   استرس داشتیلی خگندم
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 ه؟؟؟ی بهش نگاه کرد اروم باش دخترم اونا هم مث خودتن استرست برا چمسعود
   او اروم نشد به شهاب نکردي با حرف هاگندم

  اوناها اومدن براشون دست دست تکون داد: شهاب
  پدرشهدی اقا که از شباهت شهاب بهش فهمهی بهشون نگاه کرد سه تا خانوم و هیسر گندم

  خوبلکسی ریلی سالن شهاب دست گندم و گرفت بهش لبخند زد اروم باش خنوری اومدند ایوقت
 بودن شهاب  پدرشو در اغوش گرفت بعد مادر و خواهر شو در اخر نگار که فقط بهش سالم داد و ستادهی هم اي رو به روحاال

   نگفتيزی چی بود ولی کنار خانواده اش عصباندنشیاخم کرداز د
 

 نی اي برادر دارهی یگی از اونجا نمی تا تا دل بکنادی پسرت بنکهی شد مگه اسی برادرشو در اغوش گرفت و چشاش خمسعود
   ندارني انگار پدریچینهاست بچه هامم که هجا ت
  جانوای شي شدی خودت خانومي زاده اش و  در اغوش گرفت  ماشاهللا برابرادر
   کردنی و بهش معرفنگار

 ی و صورتدی سفی بلند پوستیی با مژه های درشت مشکي بود چشمای شده بود شهر زاد زن خوش پوشرهی بهشون خگندم
 بای زیگرد و اندام

 بود ي از مادرش به ارث برده بود نگار بر عکس خانواده شهاب دخترشوی شرقییبای بود زییبای دختر زیلی نگاه کرد خوایبه ش 
  سرش نبوديزی انگار که  اصال چرونی بود ختهی کرده بود موهاش و ریظی غلشیکه ارا

 
  مامان؟یکنی نمی به شهاب نگاه کرد شهاب جان معرفشهرزاد
 کنم گندم جان ی می عاشقانه به گندم کرد معرفی نگاهدی رفت ببخشادمی اصل کار يفت  واااااا و گرنی دست نگشهاب

  منیعشق من  خانوم
 چشاشو عروس چشم ي واااااااااي عروس خوشگلمون بشم چقدر تو نازي فدایییی الهي اومد جلو گندم و بغل کرد وااااااااوایش
 یاب

  نمتونی بی خوشحالم مدی خوش امددی رو بوسوای شي گونه گندم
   خوشحالمدنتونی ددازی جلو رفت رو به شهر زاد سالم کردخوش امدگندم

 دی و انتخابپسرس لذت برد اومد جلو گندم و بغل کرد و بوسقهی گندم و برانداز کرد از سلي سرتا پاشهرزاد
 نمتونی بی خوشحالم مدی هم اون و بوسگندم

 ممنون  دخترم: شهرزاد
 دی خوش امدنیی سالم کرد سرش و انداخت پا پدر شهاب همبه
 با یلی دختر خهی که پسرش انتخاب کرده ي دختردی فهمدی سرخ شده از خجالتشو دي لپ های به گندم نگاه کرد وقتنیمع
   سالم دختر گلم ممنونماستیح
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   به نگار سالم کرد دستشو برد جلو باهاش دست بده که نگار جوابشو ندادگندم
  عمومي خونه رمین من مخاله جو: نگار

  خودمون؟؟؟شی پایچرا دخترم ب: شهرزاد
  برم خونه عمومدمی محی ترجستمی ها راحت نی خاله جون با وجود بعضی پر از تنفر به گندم کرد  مرسی نگاهنگار

  اومدنت مامان بزار هر جا راحت تره برهي براستی ني اسرارادی زي شده بود  باشه برو هر جا که دوست داری عصبانشهاب
  و برداشت و رفتچمدونشی شده بود بدون خدا حافظعی که ضانگار

  ستی ها رو بلد ننجای اادی زي بود بهش زدی چه حرفنیشهاب ا: نیمع
 يخوب کار  ارهی بس فضوله اومد سر از کار شهاب دربادی گفت بیباباجون بزار بره دختره رو مخه خودش کنه اس ک:  وایش

  داداش جونيکرد
 دی خسته شدی که شماها حسابمیحاال که رفت بهتره ما هم بر: مسعود

 نیی نشست سرش و انداخته بود پاوای شدند گندم کنار شنی سوار ماشباهم
 ي قاپ داداشم دزدي بهش زد کلک چطوری منم مث شهابم باهام راحت باش چشمکیکنی میبیچرا غر- دستشو گرفت وایش

  خواست ما رو بکشه ههههههی ممی اوردیما اونجا اسم دختر م
 لپ هاش گل ينجوری که ایگی گوش خانومم مری زي داری چوای بهش نگاه کرد شنهی لپهاش باز گل انداخت شهاب از اگندم

   شدهیگل
  دنی خندهمه

  دهی قاپ تو رو دزدي پرسم چطوریدارم ازش م:وایش 
  انداخته بودنییشد که سرش و پا رهی با لبخند به گندم خشهاب
 االن ینی گندم رو ببیتونی ها بعد تا دلت بخواد ممی نشدریشهاب جان جاده جلوته ها ما از جونمون س: بهش نگاه کرد وپدرش

  باشهتیحواست به رانندگ
 شدی وسط گندم بود که داشت از خجالت آب منی اباز

  باباشترهی مزه اش بينجوریآخه ا:دی بلند خندي با صداشهاب
 دنی حرفش همه خندنیباا

 بودن گندم دهی هنوز نرسانی آشپزخونه چندتا مستخدم گفته بود بي رفت توننی مسعود همشون و دعوت کرد بشدنی رسیوقت
  مهموناتونشی پدی شما بفرمائکنمیمن آماده م: آشپزخونه گفتياومد تو
 کنمی دخترم خودم حاضر مشهینه زحمتت م:مسعود
 می کنی مفشی تو سالن من و گندم رددی عموجونشما بردیخواهیکمک نم:ششونی اومد پشهاب
 انی کجا موندن قرار بوددوتا خانم بنمی ببزنمی زنگ مرمیباشه پسرم زحمتتون االن م:مسعود
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 ازت خوششون یلیخانواده ام خ: ظرف و بهش نگاه کرد و گفتي تودی چوهی و حاضر کرد شهاب مي رفت گندم چامسعود
  جلومیاومد فعال خوب رفت

 امی و منمی چی ها رو موهی مهی رو ببرمن بقنایا: گفتدوی  چینی سي و استکان ها رو توختی ري نگفت چايزی چگندم
گندم . ششی شهاب بهش اشاره کرد بره پوستی به جمعشون پوهی باظرف مقهی وبرداشت و رفت بعد از چند دقینی سشهاب

 گندم اونارو ی و سادگییبای معذب بود زیلی شده بودن خرهی بهش خي خانواده بهزادي نشست همه خجالت زده کنارش
 دی بخوروهی مدیبفرمائ:گرفت و گفت  همشون به گندم زل زدن خندشدی دیجذب کرده بود مسعود وقت

 استی روهی گندم میکنی فکر منی شهاب عاشق بشه برا همشهی باورمون نممی ما هنوز شوکه هستيهمه -  زد ي لبخندنیمع
 مگه نه خانوم؟

  به گندم نگاه کردشهرزاد
 گفت فقط ی نمیچی همی کردی می مابهش معرفای کن ی رو معروفیکی می گفتی بهش میاره درسته اخه اونجا هرچ -

   و با گندم جان اشنا بشننجای اادی بود بنی ارشی تقددی شانجای اخرشم فرار کرد اومد اشدی میعصب
  دی کرد و بوسکی دست گندم و گرفت به لباش نزدشهاب

   مث گندمم نبودندی کردی می که بهم معرفیی کدوم از کساچیه-
 و سرش و انداخت اوردی شدند باز طاقت نرهی هم خي گفت بهش نگاه کرد تو چشاي شهاب اونجوری وقتدی گندم لرزدل
 نییپا

  نگاه کردن و لبخند زدندگهی به همددنی نگاهشون و دنی ای وقتنی و معشهرزاد
 بهتره من برم تا پدر و مادرت استراحت کنن: ساعت گندم رو به شهاب کرد و گفتکی از بعد

  تکون دادي سرشهاب
  دی بهتره استراحت کندی شما خسته هستکنمیبا اجازه من رفع زحمت م: گفتهی رسونمت گندم رو به بقیباشه خودم م -
    حرف برات دارمیا باش کل جنی گندم جون هميریکجا م:وایش

  می دارادی شما استراحت کن وقت ززمی عزامی بهش لبخند زد بازم مگندم
   دخترممی شدی خوشحال ميموندیم:نیمع

   بگه به شهاب نگاه کرد و ازش کمک خواستی مونده بود چگندم
  برهدی کسالت داره بایمامانِ گندم کم: شهاب

 !!!شدن؟؟یاااا چراااا چ: نیمع
 امی خونه زود مرسونمی من گندم و مدمی محی براتون توضامیم: شهاب

   شهادهی گندم تشکر کرد و خواست پدنی رسی هر دو سکوت کرده بودن وقتری طول مسدر
 سالم منو به مادر برسون بگو دلم براش تنگ شده: شهاب
 مامان دزد:  براش نازك کرد و اروم گفتی پشت چشمگندم
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  دی خندشهاب
 ....!!!هااااا دمیشن-
   خدا حافظشششی چيگفتم که بشنو: گندم  

   حسود کوچولويبا: شهاب
  به اتاق مادرش رفتکراستی گندم

  زمی عزي اومددلبخندزدی دخترش و دی وقتمیمر
  سالم مامان قشنگم: گندم 

  مادر خوش گذشت ؟؟زیسالم عز:  میمر
  خوب بودیلی اول خداری مهربون و محترم بودن دیلی خواهرشم بود خدمیاره مامان جون پدرومادر شهاب و د:  گندم

 زمیخداروشکر عز: میمر
  شهاب بهتون سالم رسوند گفت بگم دلش براتون تنگ شده: گندم

   دی خندمیمر
  گل پسره بخدا-

 . کردی اخمگندم
  لوسي مامان دزده خودش و تو دل شما جا کرده پسره رررررریینخ -
 !!!!!ياااا گندم تو که حسود نبود: میمر

  نگفتيزی و چدی خندگندم
 

  مبل نشستي هنوز همه تو سالن جمع بودند بلند سالم کرد و رودی به عمارت رسی وقتشهاب
 ؟؟ از خانواده اش ي و بهش عالقه مند شد؟؟؟يدی برامون که گندم و کجا دي بدحی توضمیسالم پسرم خب ما منتظر: نیمع

 !!برامون بگو؟؟
 نی همي کرد ودر اخر گفت که گندم پدرش و از دست داده برافی گندم براشون تعردنی دي لبخند زد و تمام ماجراشهاب

   عمو اومده تا از خاطراتشون با پدرش براش بگهشیپ
  گندم پدر نداشت ناراحت شدندنکهی از اهرسه

 ی خونه خانواده هم که گفتی داره درس میگی هم که مالتی بود تحصینی و  متبای دختر زدمشیمن که پسند: شهرزاد
  باشهی خوبی از خانوادهدیپدرش دوست اقا مسعود بوده پس با

 دی استراحت کندی بهتره بردی شدهیحاال که متوجه قض:  تاسف براش تکون داد و گفتي از روي به شهاب نگاه کرد سرمسعود
 دی دارشتری بیی اشناي  برايادیزمان ز

  رو که براشون در نظر گرفته و بهشون نشون دادیی کردند مسعود اتاق هادیی حرفشو تاهمه
   اتاقش منتظر موندي و صدا زد و توشهاب



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 244 

 جانم عمو....  عموش نشست  ي در زد رفت تو روبه روشهاب
 !!!!هی باشه گندم که دختر خوبي سورزی همه چيا. خوی جلو هنوز هم ميری با دروغ ميپسر اخه چرا دار: مسعود
  خودم برنامه  دارمي کار دارم برای تونم کلی اما منفعال نمهی حرف ها زوده منم  نگفتم دختر بدنی ايعمو جان برا: شهاب
  هم اون دختر طفل معصوم روي دروغ هم خودت و عذاب بدنی ترسم با ایشهاب جان م: مسعود
   تا اخرش باشهدیل کرده پس بامن با گندم قرار دارم خودش قبو: شهاب
 ادی نشی پی مشکلدوارمی بهت بگم پسر امی دونم چینم: مسعود
 هی ي به گندم داشت اما هنوز خودش و اماده ی حس خوبنکهی مصمم بود با وجود اي سوري نامزدنی اي هنوز براشهاب

  دونستی  نمیزندگ
  در اتاق شهاب و زد منتظر موندوای شده بود شکی تارهوا

  داخلدییبفرما: شهاب
  ؟ی خوبی داخل رفت به شهاب که پشت لپ تاپش نشسته بود نگاه کرد  سالم داداشوایش

 ؟ي خودم خوب استراحت کردیطونی شیسالم ابج: شهاب
   رو دوس دارمنجای ادم بعد از سالها  باد تو وطن خودش اهی حس خوبیاره مرس:  وایش

  تخت نشستلب
 نی تونم قبول کنم تو به ای که زود باور کنم  نمستمی من مث بابا و مامان ننی ببیگندم بگ برام از ي خوایخوب نم  -

 افاده سی في دخترانی نازه و به دل من نشسته  معلومه از ایلی درسته گندم خی کندای دختر مورد عالقه ات و پیسرعت بتون
 .  تو صورتش هستی خاصتی معصومهی ستی نيا

 نی من اي حس کرده  حاال چجورتشوی  چقدر خوب معصومدهی فقط چند ساعته گندم و دنیبب:  خودش گفتشی پشهاب
  يفضول خانوم و قانع کنم وااا

 ماه هست  باهاش اشنا شدم  رفتارش و کی که ی  به دلت نشسته اونوقت منيدی تو چند ساعته گندم و دی وقتی ابجنیبب-
 بوده اما گندم  و که ادی که بهش عالقه مند شم من دختر دور و برم زي بهم حق بددی بادمی دتشوی،معصوییبایز,طرز پوشش 

  با ارزشهیلی برام خنی دور و برم داشته باشن اي دخترادمی که ندایح  مث شر م ونمی بی ميدی جديزهای دارم چدمید
 ماه کی نی بودم از زبونت تو ادهی رو نشنزهای چنی شهاب ایزنی تازه ميحرف ها:  گفتدی شهاب و شني حرف های وقتوایش

 ی خودم و قانع مي جورهی منم يچوندی دونم چرا از حرف هات خوشم اومد باش پیاما نم!! ي کردریی تغیلی خيکه اومد
   تو باغ قدم بزنمی م برم کمدیشی مطمئنم خوشبخت مهی اه بود گندم دختر فوق العادیکنم  اما انتخابت عال

 بر ی کنم بچه ها به مشکلستشونی راست و رکمی شرکت مونده ي برو منم به کارهام برسم  کارهایباشه ابج:  شهاب
 نخورن
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 دی پرسی و حالشو مرفتی ممی مردنی به دکباری ي مدت دو روزنی گذشتمسعود تو ای از اومدن پدر و مادر شهاب مي روزچند
 هنوز ی گفتن هر حرفي دونست برای می خانوم خوشش اومده بود ولمی داده بود از مری شهاب اون و تکونيانگار حرف ها

 زوده
 اونور از ی از خودش براش گفته از زندگوای باهم جور شده بودن و حرف زده بودن شی حسابوای چند روز گندم و شنی اتو

  نبود و عالم خودش و داشتهزهای چنی و ای شلوغي توادی اون زنکهیشهاب و ا
 نشستند همه زی کرد تا بخونه  باهم به سالن اومدندسرمیه کتاب عالقه داره چندتا کتاب خوب بهش معرف بدی فهمی وقتگندم

   گفتوایمنتظرشون بودند  شهاب رو به ش
 ادی من بشی پکمی يزاری نمشیری گی اتاقت و به حرف ميبری منو میخوب خانوم-

  با لبخند بهش نگاه کردگندم
  دندی همه خندمی ما با زن داداشمون اشنا شکممیحسود خان بزار -

 که قبال  شهاب گفته بود اونجا باشه وضو گرفت سجاده اش رو ی لپ هاش سرخ شد بعد از نهار بعد از نهار رفت به اتاقگندم
   خوند در اتاق زده شدیپهن کرد چادر نمازشو سرش کرد داشت نماز م

 وقت بود یلی گندم در حال نماز خوندن شوکه شد خدنیکرد اومد داخل از د در و باز دی نشنیی صدای پشت در بود وقتوایش
   تخت نشستي که مادر بزرگش فوت کرده بود و رفته بودن المان لبه ی بود از وقتدهی رو ندینماز خوندن کس

  وای طرف شدی نمازش که تموم شد چرخگندم
 ؟؟؟ی داشتي کارزمیجانم عز -
 تخت نشست دستشو گذاشت رو شونه اش ي گندم اومد کنارش لبه دید اصال صداشو نشن که محو صورت گندم شده بووایش

  ی خوبوایو صداش زد ش
 ي عطرت قشنگه بوي من محوت شده بودم چقدر بوي چادر ناز شده بودنی تو انقدری ازمی به خودش اومد اره خوبم عزوایش

 .اسهیگل 
  زنمی عطر و منی وقت نماز اشهی هماسی سرش و تکون داد اره عطر گل گندم

 ؟یخونی نماز می کاز
 یفی و در برابر خدا وظاي داد سرم کرد و گفت از امروز خانم شدهی بار بابام چادر نماز و بهم هدنی اولي برای وقتی نه سالگاز

 رامش خودم اي خودم خوندم براي به نماز من نداره برايازی خدا اخه خدا ني از همون روز نماز خوندم نه برايدار
 مسائل فکر نکردم ،شهاب هم نی وقت به اچی بهش فک نکرده بودم هينجوری از اشک شد تا حاال اسی چشماش خوایش
 ؟؟ی خونی نماز مدهید

 ؟؟؟؟!!! چطوراره
 شنومی تازه ازش مي حرف هانهی هميپس برا: وایش

 ؟؟؟!!یی حرف هاچه
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   من برم اتاقم ببخش مزاحمت شدم نمازت و بخونزمی عزیچیه: وایش
 ي توشدی ارامش خودم اون ارامش و کامال مي گفت برای می کرد وقتی گندم فکر مي به اتاقش اومد به حرف هاوایش

 که اونور یی از دخترایلی گفت فرق داره با خی گفتگندم فرق داره  درست هم می فهمم چرا شهاب می حاال مدیصورتش د
 بودن

 همم میری مشونی اادتی مامان گندم جان هم عدنی دمی برهینظرتون چ:  گفتنی سالن نشسته بودن معي همه توصرع
 دنشونی دمی فردا شب بردی دو خانواده ؟اگه موافق باششتری بییاشنا
   موافقت کردندهمه
  دی ازش پرسری هوا شهاب اون و رسوند خونه تومسیکی تشکر کرد قبل از تارنی از معگندم

 د؟؟ی ندارازی فردا شب ني برايزیچ:شهاب
 رمیگی باشه خودم مازی هست نزی همه چی مرسنه

  نگفتيزی چگهی دشهاب
 انی دو خانواده مشتری بیی و اشناادتی عي فردا شب براي بهزادي به مادرش گفت که خانواده گندم

 ان؟ی شام مي فردا شب ، براي برامی کم و کسر نداشته باشيزی چنی کنن برو ببی لطف می هم عالیلیخ: میمر
 انی مامان  بعد از شام منه
 ان؟ی شام بي برایچرا نگفت:میمر 

   شماستدنی فعال قصدشون دادهی مامان خودشون گفتن وقت زگفتم
 باشه دخترم: میمر

  رد کی اومده بود داشت غذا درست ممی از مري خونه و پرستاري کارهاي که برای به اشپزخونه رفت خانومگندم
   خانومفهی شردی زد خسته نباشي بهش لبخند گندم

  دخترمی باشسالمت
 دی شما خسته شددمی من انجام مدی بگدی دارازیکمک ن: گندم

  خواستم برنج و ابکش کنمی مستی ني دخترم کارنه
 دینی شما بشدمی من انجام مدیخوب بزار: گندم

 که حالش می فردا شب نوشت  مري برادی خرستی کارها رو انجام داد لي هی نشوند خودش بقی صندلي گرفت و رودستشو
   شام خوردني نشست سه نفرزیبهتر شده بود اومد سرم

   کردنزی خانوم تمام خونه رو تمفهی کرد و برگشت خونه به کمک شردی خری زود گندم کلصبح
   مبل نشستي خسته و کوفته روگندم

 ر گلم دختی بهش نگاه کرد خسته نباشمیمر
 گهی خسته شدم  نا ندارم دیلی مامان خیمرس
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 زمی استراحت کن عزیبرو کم: میمر
   بپوشم مامانی چیییی و بخوابم  راسترمی دوش بگهی برم اره
 ادی بهت میلی برات دوختم  و بپوش خشی که چند وقت پیشمیبه نظر من اون کت دامن : میمر
   جون ندارمگهی راحت شد برم ،برم که دالمی خوب خهی اون عالاره

 ییرای پذي شده بود موهاش وشونه زد اومد توکی شد هوا تارداری بی وقتدی و خوابی ساعتچند
 
 زمی عزيدی بهش زد خوب خوابي لبخندمیمر
  خانوم کجاستفهی  شردی چسبیلی مامان خاره

   به غذا بزنهي اشپزخونه سررفت
 می حاضر شمی و برمیاماده کنم زود شام بخورمن برم کمکش ظرف ها رو : گندم

  امروز خسته شدیباشه دخترم برو کمکش بنده خدا حساب:  میمر
 ور شونه هی خانوم کمک کرد شام که خوردن ظرف ها رو شست بره اتاقش رفت تا حاضر شه موها شو فهی به شری کمگندم

 از ری و غاسشی بار عطر نی اولي شده بود برابای زی رنگ لباسشو سرش کرد در اوج سادگي روسردیزد کت دامنشو پوش
  ییرای پذيموقعه نماز خوندن زد اومد تو

 سبز رنگش  دستش بود و حی سرش کرده بود تسبی ابي ساده با روسري دست کت دامن سورمه اهی حاضر شده بود میمر
 دخترمون چقدر نیران ببمه: خودش گفتشی چشاش جمع شد پي چشمش به دخترش افتاد اشک توی گفت وقتیذکر م

 دختر هی خودمو  کردم ی من تمام سعدی کشینم ی همه رنج و سختنی تا اي شده کاش تو بودیبزرگ شده برا خودش خانوم
   گرفت اشک هاشو پاك کردی خودتم از شباهتش غصه ات مشیدی دی کنم اگه متیخوب برات ترب

  ي شدبای زیلی هزار ماشاهللا دختر گلم خماشاهللا
 من ادتونهی نی لباس ها رو دوختنی ها خوب شد انی ناز شدیلی دختر شمام خودتونم خگهی بله ددی لپ مادرش و بوسگندم

 ی  ههههه حاال مدیدوزی رو منای چرا اادی خونمون نمی کسای میشی دعوت نمیی گفتم ما که جانای دوختن ايچقدر غر زدم برا
 ودم خی مامان جونیییی رو مرسي نگرندهیفهمم ا
  دنی خربای زیلی دسته گل خهی ي بهزادي خانواده

 فقط نی دونست ای منکهی دونست چرا استرس گرفته  با ای زنگ در اومد قلب گندم شروع کرد به تند زدن نمي صدایوقت
  و در و باز کرددی کششی به روسری دستشترهی بیی اشناي براداری دهی

  بعد مسعود دی کرد و صورت شهرزاد و بوسی باهاشون احوال پرسی و شهرزاد داخل اومدند گندم به گرمنی از همه معاول
   کردیاومد گندم بهش خوش امد گفت واحوال پرس

  ی جلو اومد و گل به دستش داد سالم گندمک خوبوایش
  دیی بفرمادی خوش امدزمی عزسالم
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 ساده و شهی لباس ها مث همنیچه خانوم شده تو ا: گاه کرد تو دلش گفت گندم و ني بود سرتا پاستادهیواای کنار ششهاب
  کیش

  بهش سالم کردگندم
  تومییای بدیدادی اجازه مدیسالممم خانوم خوب: شهاب

 دیی کنم بفرمای خواهش مبله
   کردی باهاشون احوال پرسی به گرمدی پدر و مادر شهاب و دی وقتمیمر

 يدی خودش گفت مث دخترت به ادم ارامش مشی و براندازش کرد لبخند زد و پدی خانوم و پرسمی احوال مرمسعود
  دی رو هم در اغوش گرفت و بوسوای شمیمر

  سالم کردمی اقا منشانه به مریلی خشهاب
 دیی کنم بفرمای خواهش مدینی بشدیی بفرمادی خوش امدیلیسالم پسرم خ: میمر

  کردمی رو به مرنی داغ بود معی نشستند و بازار احوال پرسهمه
 می ناراحت شدیلی خدی انجام دادوندی و پدی داشتهی شهاب برامون گفت مشکل کلی الحمد و اهللا  وقتدی گذشته بهترریبه خ -

  گذشتریاما خداروشکر که به خ
   زدي لبخندمیمر
 ینیحق که پسر اقا و مت مدت به زحمت افتادن النی تو ایلی گذشت اقا شهاب خریممنون از لطف شما بله خداروشکر به خ-

  درست مث شما ومادرشوندیدار
 پارچه خانوم هی اش بوده ماشاهللا گندم جان هم فهی هم انجام داده باشه وظينظر  لطف شماست شهاب هرکار:  شهرزاد
 هستن
    گفت و به اشپزخونه رفتي با اجازه اگندم

 بزار خودم ومدنی که ني خواستگاريه دخترم تو نبر بران:  ببره که گفتیی بود گندم خواست چاختهی ریی خانوم چافهیشر
  ارمیم

   عطرش قلب شهاب و لرزوندي بوشدی از کنار شهاب رد می تکون داد و تشکر کرد برگشت به سالن وقتي سرکندم
  خانوممی خوشش اومده بود و هم اونا از مري بهزادي از خانواده می همه با هم اشنا شده بودن هم مرحاال

  دوخت خارجههی برات اوردن دوختش شبي سفارش دادای يدی خررانی قشنگه ایلیگندمک لباست خ:  رو به گندم گفتوایش
   لباس و مامان برام دوختننی جان اواینه ش: گندم

   ذوق زده شدوایش
  کارتون هیعا عال دوخته شده واقبای و ززی تمیلی کردم دوخت خارج باشه خی فک مشهیاصال معلوم نم!!!!!  گندمیگی ميجد-

   خانوممیحرف  نداره مر
  دخترمنهی بی بهش زد چشات قشنگ مي لبخندمیمر
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   درستوایش: شهرزاد
  و دوخت شماستکی مث گندم جان تمام لباس هاش شی کهی دوختش عالیلی خگهیم

 دوزمی براتون مدیممنون نظر لطفتتونه اگه شما هم دوست داشته باش:  میمر
 دی خوام  خواهر داماد بای گندم و شهاب مي نامزدي برام برادیدوزی بدم می خانوم هر مدلمی مردیگی مي جديوااااااااااا: وایش

 تک باشه
 دنی به حرفش خندهمه

   صحبت کردندي از هر دری ساعتدو
 شنی خانوم هنوز کامال خوب نشدن خسته ممی وقته مرری دمی رفع زحمت کنگهیبهتره د: مسعود

   بخاطر اومدنشون تشکر کردمی خوبشون تشکر کردن مرییرایدن و از پذ کردیی حرفشو تاهمه
 من که از همه نظر هی و خوبنی بود گندم درست مث مادرش دختر متیتیچقدر خانوم با شخص:  برگشت شهرزاد گفتری مستو

  جان؟نی معی شما چدمیپسند
  بودنیلیاز نظر من هم خانواده خوب و اص: نیمع
  قبول کردمدل بدم بهش برام لباس بدوزهيدی خانوم شدم دمیاره مامان من که عاشق مر: وایش
 شهی متی اذضهی مریاره دخترم اما طفل: شهرزاد 

  تک باشمي شب نامزددی مامان خودش قبول کرد بزارااااا
 ؟؟ي نداري از نگار خبری بکن راستي دوست دارياز دست تو باشه هر کار: شهرزاد

  گذرونهی االن داره خونه عمو جونش خوش مدی بزارغامی پگفتی می چندش چندبار زنگ زنگ زدم جواب نداد هي دختره اه
 ننی بی از چشم ما موفتهی براش بی به هرحال با ما اومده اتفاقارمشی دنبالش برمیفردا م: شهرزاد
 هم دست از سرم بر نجای ارامش داشته باشم اونوقت انجای اومدم اای اعتراض کرد  مامان تو رو خدا از اون سر دنشهاب

 دارهینم
   نگفتيزی چی کسگهی به خونه ددنی رستا

   راحت ترمنجای افاده که نه ای کلارنی خودشون بشی نگار رفتن تا اون و پي به عمارت عمونی و معشهرزاد
 ومد شد و چمدونش و برداشت باهاشون ای تا بالخره راضدی نازشو کشی کلشهرزاد
  اتاق شما دختر گلنمی ادیی رو بهش نشون داد بفرمای بهش خوش امد گفت اتاقمسعود

  رهی گی قلب ادم مکهی کوچیلی به اتاق کرد خی نگاهنگار
 دهی اتاق چي کتابخونه توهی دست مبل وکمد هی نفره  و کی تخت هی به اتاق انداخت ی از حرف او ن تعجب کرد نگاهمسعود

   نبودیکیشده بود اصال اتاق کوچ
 !!! بهت نشون بدم ؟؟؟گهی اتاق دهی ي اگه دوسش ندارخب

  کردشهی نمشی مونم کاری منی تو همي جورهی  ستی نازی ندی ولش کننه
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  رفتییرای و به پذدی کشیقی اومد کفرش دراومده بود نفس  عمرونی از اتاق بمسعود
 بغل شهاب ییرای پذي کرداومد توشی ارای کلختی موهاش و دورش ردیپوش ی تاپ قرمز و شلوارچسبون مشکهی نگار

 چقدر دلم برات تنگ ی دونی شهاب جان نمیخوب:  عشوه اومدبراش گفتی بهش زد و کلينشست بازوش و گرفت لبخند 
 دیشده بود لپشو بوس

 نگه دست يزی  اما به مادرش قول داده بود چشدی می نگار عصباني کارهانی از اشهی چسبوند همی داشت امپر مگهی دشهاب
  نگار و از بازوش برداشت بهش پوزخند زد

 !!!!!؟؟؟ي از اونجا اومدي دل کندشدی چي رو دوس نداررانی ایگفتی که متو
 هاست نی تو بهتراقتی لی باهاش ازدواج کني خوای داره که تو می دختره چنیمعلومه خوب بخاطر تو اومدم اخه ا: نگار

 ترسهی ادم مدهی روح سفنی اخه عهی برنجه چری هم نداره مث شی درستي افهی دختره قنیایبهتره خوب دور و برت و نگاه کن
 شششیبهش نگاه کنه ا

 سوخته اخه رنگ پوست ي زغال اخته کرده قهوه انی زدو تو دلش گفت هه مث و خوبه رفته خودش و عي پوزخندشهاب
 دهی انجام مشهی مد می کوفتهی  تا ي برنزه کردیخودت چش بود رفت

 
  تا بالخره خسته شد و به اتاقش رفتدادی نه مای اونم جوابشو با اره دی خندی حرف زد و الکی نگار بغل شهاب هی ساعتکی
 ی الکزارمی خوامش نمی دونه فقط بخاطر پولشه که می نچسب فک کرده کشته مرده اشم هه نمي فکر کرده پسره یچ
 زارمی نمن؟؟؟ی؟؟؟پدر و مادرش ک..... اومده  هویاز کجا ...!!!! هی دختره کنی انمی ببدی بای دهاتي دختره نی دس اوفتهی بیکال

  منو خراب کنهينقشه ها
 

 که با هم دارن دی تر شده بود دکی قدم به هدفش نزدکی کرد دای چندبار شهاب رو تعقب کرد ادرس اپارتمان گندم و پنگار
  شهر تعجب  کرده بودنیی پارنیم

 و روشن کنن گندم و شهاب هم با لشونی وسافی تکلانی داده بود بغامی صاحب خونه پنای گندم ایمی قدي در خونه رفتن
  کردننی و بار ماشلیچندتا کارگر وسا

 دی شهاب و شني بود صداسادهی گوش واواری پشت دنگار
  داره ببرهازی که نی کسي پس بگم راننده برالهیه تکم کدی جدي خونه دی ندارلی وسانی به ايازین: شهاب
 !!!! مامان ناراحت شهترسمیباشه اما م: گندم

  کنمی خودم با مادر صحبت ممن
 پول و گداست همون چشمش دنبال پول شهابه کور ی ادم بهیبه به چشم خاله ام روشن دختره :  خوشحال شد وگفتنگار
  نی کنم  فقط صبر کن و ببکارتی دونم چی من هفت خط تر از توام ميخوند
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 بعد نگار اومد سالم کرد به اتاقش رفت قهی نشستند چند دقهیی به عمارت اومدن کنار بقلی گندم بعد از رد کردن وساشهاب
   موهاشم جمع کرده بود کنار شهاب نشستي دامن کوتاه و تاپ  بندهی اومد نیی زننده پاییبعد با لباس ها

  انداختنیی و سرش و پادی خجالت کشدی ظاهر نگار و دیروشون بود وقتگندم رو به  
 با هم دی امروز نشد و گذشت اما فردا بازمی عزیخوب: شهاب و گرفت و گفتي بازوارهی حرص گندم رو دربنکهی اينگار برا 

 مینی  ببشویدنی دي جاهامی بررانی امی گردش حاال که اومدی کلمیبر
  کردی صحبت موای بهش نگاه نکرده  بود و با شگهی خورد بخصوص که گندم دی حرص می هشهاب
 ی واقعی هست ولیعنی ستی برام مهم باشه اون که نامزد من ندیچرا با:  خودش گفتشی شدبعد پی عصبی اول کمگندم

 ......  برام مهم باشه به من چه اصالدی پس نباستین
 خوام به مناسبت اومدن ی  مدی لحظه  دقت کنهی زی عزونیخانوم ها و اقا: فت بلند گیی به همه نگاه کرد و با صدامسعود

 شهی هم مداری ددی برگزار نشده تجدی خونه مهموننی وقته تو ایلی خرمی بگی مهمونهی و خانواده گلش زمیداداش عز
  امی من عاشششقق مهمونهی عمو جون فکر خوبیییییییییی چه عاليوااااااااااااااا:  ذوق زده گفتنگار
 انجام ي فرصت داشتن براي روزشی برگزار شه شی اخر هفته قرار شد مهموني مسعود و قبول کردن و براشنهادی پهمه

 کارهاشون
 کنن و بعد زی جشن ها و باغ و تمي کل عمارت و سالن و برگزارانی زنگ زد  تا بی شرکت خدماتهی قدم مسعود به نیاول

 مرکز معروف هی به گهی دي و کارهای هماهنگي رستوران معروف و براهی چند نمونه دسر به ینیریو ش وهیسفارش غذا و م
  کردی ها رو دعو مهمانی مدی فقط بااال راحت شد حالشی جشن و مراسم  زنگ زد  خيبرگزار
   گفتمی مري رو برای مهمونانی جرگندم
  می دعوت نشدی مهمونچی استرس دارم ما تا حاال به هیی خمامان

 ی چقدر مرد با محبتي بهزادي اقای اخه نگرانی از چمی بری و از جشن لذت ممیری مهی استرس دخترم خوب ما هم مث بقچرا
  بپا کنهخوادی می مهموننی برادرش همچيهستن که برا

 !!!!!م؟؟ بپوشی مامان حاال چيواااااااااااا...... هی مرد مهربون و خوش قلبیلیاره اقا مسعود خ: گندم
 هی ي پروو هم نکردی کدومشون و حتچی برات دوخته بودم که هکی شی دخترم چند تا لباس مجلسنی کمدت و ببي توبرو

 رنگ اون و بپوش کت هم داره اگه ی زرشکشدی برات دوختم که تا کمر تنگ تنگ بود بعد دامنش گشاد مراهنیپ
 یمراسمشون مختلط بود راحت باش

 شهاب اونم با پدر و ي مامان از نگار برات نگفتم دختر خاله ی لباس هم بر طرف شد  راستیخب پس خداروشکر نگران: گندم
 دمی زننده من به جاش خجالت کشیلی پوشه خی لباس مي جورهی مامان ی دونی مرانیمادر شهاب اومده ا

  بهش خورده گرفتدی نبانهی همي داره برا کرده طرز پوشش اونجا فرقیخب دخترم اون سالها المان زندگ:  میمر
 دهی بلوز شلوار ساده پوششهی لباس بپوشه همينجوری تا حاال ادمی هم اونور بزرگ شده اما ندوای شمامان

  کردسهی مقادی  فرق داره نبای هر کستیدخترم نوع ترب: میمر
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  مامان جوندی گی تکون داد اره درست مي سرگندم
 هی انجام بده اقا مسعود بهش گفت همه کارها رو سپرده به ادی از دستش بر بيرفت تا اگر کار به عمارت ي چند بارگندم

  کننده جشنيموسسه برگزار
 وایش:  کرد شهاب با اعتراض گفتدای شدن تا بالخره لباس مورد نظرش و پنیی باال و پای پاساژ ها کلي و شهاب تووای شبا

   رمق ندارمگهی دي پدر پاهام و دراورددی خرامی غلط بکنم با تو بگهیمن د
  دنی هر دو بهش خندوای و شگندم
 ي خوای مکاری اون موقعه چگهی ديزهای چیلی و خی و عروسيدنامزدی خردییای بی با گندم کلدی تازه باگهی غر نزن دیداداش

  اون روزها ههههي  برانی تمري و بزار پانی پس ایبکن
 .رهی گی رو مي اتهی دونه داره چه عفری نمندتی بدبخت شوهر اشمی زبون تو نمفیاوف من که حر: شهاب

   رستوران خوردن فردا شب  شب جشن بودهی ي شام تودنی بار هر سه خندنیا
 ستمی رو بلد ني من جامی کجا برشگاهیگندم ارا: وایش
  نرفتم بگم کجا خوبه کجا بدشگاهیواال من تا حاال آرا-
 ؟؟؟؟یعنی ینرفت....!!! یکنی می شوخيدار: وایش
  کنم ؟ی مشی کارهی فردا شبم خودم ي برم براومدهی نشی نرفتم پگمی مينه جد-
 تو یراست.... رهی گی خوب و مشگاهی اراهی نگار بشم مطمئنا از دخترعموش ادرس نی بابا برم پس دست به دامن ايا: وایش
  گندم ؟؟؟ی پوشی میچ

 ینی بی پوشم حاال فردا شب می لباس که مامان دوخته برام مهی من
شهاب تو -....  باشه ی عالدی خانوم بامی لباس برا تو هست با دوخت مرنی ترکی خوشبحالت از االن مطمئنم شيوااااااااا: وایش
 ؟؟؟يدی که نخریچیه....  ؟؟ی پوشی میچ
  پوشمی  همون و مي سورمه اراهنی با پدمی خریشک دست کت و شلوار مهی کردم دی خریمن قبلش با گندم کل-
  نبودم بشم سر خر ههههههنی کرددیاوه تنها تنها خر: وایش

  گذرهی خوش مشتری باهامون بی تو که باشهی چه حرفنیا: گندم
   دنبالمونه هامی گندم االن از فردا  هر جا برالیخیب: شهاب

  دی خندوایش
 ری بگادی از گندم کمی خواد حسود خان یدلم م-

  دزدیابج:  به گندم نگاه کرد و اروم گفت شهاب
   هنوز مونده صبرکنی در ولي به اون مامان دزدنیههههه ا:  گندم

 تو هم اره ههههه....!!!!  خوبه ي شدطونیاوه ش: شهاب
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 قرار شد فردا با نگار بره  لباسش و به شهرزاد نشون دادوای کردن خونشون و خودشون رفتند عمارت شادهی و سر راه پگندم
  شگاهیارا

 یلی خي ظرف هايتوینیری و شوهی سالن منیی تزي گل اورده بودن  برای عمارت و کلي بودن توختهی کارگر ری زود کلصبح
   سالن تا دست همه برسهي بودن گوشه گوشه دهی چکیش

  جور واجوري پر از غذاها و دسر هازی جدا بود چند مي غذا خورسالن
 رژ گونه و ی کمدی اومد خط چشم کشی بهش میلی که مادرش بهش گفته بود خی هر دو حاضر شده بودن لباسمی و مرگندم

  دی لباسش پوشي شال رنگ لباسش سرش کرد مانتوش و روهی ختی رشیشونی پيرژ لب هم زده بود موهاش و تو
 و به دنی دسته گل خرهی شده بودند کی رژ لب زد هر دو ساده و شی به اسرار گندم کمدی پوشي اروزهی کت دامن فهی میمر 

  طرف عمارت حرکت کردن
 نی چني بار تونی اولي برازدی باغ بود گندم استرس گرفته بود قلبش تند مي لوکس و مدل باال تونی ماشی کلدنی رسیوقت

   رفتند دعوت شده بود مانتو هاشون و به دست خدمت کار دادن و به طرف سالنیمهمون
 ییبای زي چه خانوم هادی رفت جلوشون سالم مادر خوش امددی تا گندم و دشهاب
  انداختنیی سرخ شد و سرش و پاگندم

  هزار اهللا اکبري کردپی خودتم ماشاهللا خوش تنهی بی چشات قشنگ مزمیسالم پسر عز: میمر
.   اونودی دی  می بار تولباس رسمنی اوليکرد برا شهاب و نگاه ي حرف مادرش سرش و اورد باال و از سرتا پانی با اگندم

 . دختر کش شده بودی و زده بود حسابششیمدل موهاشو عوض کرده بود ته ر
 ؟؟؟.. يدیخب پسند:  اروم بغل گوش گندم گفتشهاب
   بهش نگاه کرده سرخ شدعی ضایلی خدی فهمگندم

   قشنگه برازندتهیلیمن که پسند کردم لباست خ: شهاب
  تشکر کرد که دعوتشو قبول کردهی کلمی موقعه مسعود اومد و بهشون خوش امد گفت و از مرهمون

  لبخند زددی موهاش دي شال روی کردند شهرزاد از طرز پوشش گندم خوشش اومد وقتی پدر و مادر شهاباحوال پرسبا
 جشن تموم شه نی تا ایطفل بکشه ی داداشم چي گندمک چقدر ناززززز شدي خودش و به گندم رسوند واااااااوایش

 هههههههههه
  به گندم نگاه کردی چشمری و زدی هم خندشهاب
   تکي شدی عالادی بهت میلی لباست خيتو که خوشگل تر از من شد: گندم

  نگار اشنات کنمي با دخترعموهامی برایب: وایش
 زانو بدون ي کوتاه تا باالیلی خی لباس مشکهی به طرف چندتا دختر رفتند چشم گندم به نگار افتاد  دی گندم و کشدست

   صورتش ماسک گذاشتهي کرده بود انگار روشی ارای بود مو هاشو باال جمع کرده بود کلدهی باز پوشي اقهی با نیاست
   عروس خوشگل و ناز ما گندم جاننمیخب دختر ا: وایش
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  فشردی به هر سه دخترا سالم کرد و دستشون و به گرمگندم
 نکنه گمی لباس هههههه منی تو ایخفه نش:  گندم و نگاه کرد و گفتي گندم خوششون اومده بود نگار سرتاپا ازهمشون

 يموهات زشت هستن که شال سرت کرد
  طرز پوشش فرق داره نگار خانومی  هر کسستی ننطورینه ا: گندم

  کلمه بگو موهام زشتنهی یزنیاوه مث حاج خانوم ها حرف م-
 نشسته بودن ومشغول صحبت بودن زی مهی کرد به طرف مادرش رفت که کنار مسعود سر یعذر خواه نگفت و يزی چگندم

  ارو م کنارشون نشست
  جووناشی؟؟؟ برو پ... دخترم یچرا نشست: مسعود

  راحت ترمنجای اي بهزاديممنون اقا-
  کنمی نکن اصال پاشو تو و شهاب رو به دوستام معرفیبیچرا دخترم غر: مسعود
  شهاب رفتنشی کنه و با هم پی نتونست مخالفتگندم

   کردی می رفت و معرفی دوستاش مشی تک تک پمسعود
   برادرزاده ام شهاب جان و نامزد شون گندمشونی و ازمی دوست عزی فرخياقا
  کردندی می دو ابراز خوشبختهر

  مرد قد بلند و خوش پوش که پشتش به اونا بود و مشغول صحبت بودکی به دنی کرد تا رسی رو بهشون معرفي نفرچند
 که دستش بود سرٌ خورد و یوانی و تا چشمش به گندم افتاد لدی دوستش و اون چرخي شون يمسعود دستشو گذاشت رو 

   مونده بودرهی صورت گندم خيشکست رو
 !!!!؟؟...ییی چندبار صداش زد مهرداد چت شده خوبمسعود
   ممنون خوبمدیببخش:  کرد و گفتی خودش اومد معذرت خواه بهمهرداد
  دوست بندهیعی شفي هم اقاشونی گندم اندشونی کنم شهاب جان و نامزد ای برادرزاده ام و بهت معرفاومدم
 یعی شفي خودش تعجب کرد خوشبختم اقالی فامدنی از شنگندم

  دست گندم و گرفت و گفتیعی شفياقا
 !!!!؟؟؟...هی پدرت چلیدخترم اسم و فام -
 !!!!!دیدستمو ول کن....!!!!  اقاهی چه کارنیا-
 

  هم اخم کرده بودشهاب
 ؟؟؟؟... دخترم هی اسم پدرت چشمی مونهیتو رو خدا دارم د: مهرداد

 یعی شفلشمی من مهران فامي اخه  ؟؟؟؟ اسم باباهی چي سوال ها برانیا-
  ختنی کرد به اشک ر اسم و اورد مرد گندم و بغل کرد و شروعنی اتا

   حاال توجه همه جلب شده بودادی برونی کرد از بغلش بی تقال مگندم



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 255 

 !!!!؟؟؟یعی شفي اقاهی چه کارنیا:  پر از خشم گفتیی و با صدای  اورد عصبرونی گندم و بزور از بغل مهرداد بشهاب
 می دختر مهران که سالها داری  تو دختر برادر منزدمی از شباهتت حدس مدیبا:  گفتختی ری همون طور که اشک ممهرداد

   نکردمداشی گشتم پی هرچستی اما نمی گردیدنبالش م
   از تعجب دهنش باز مونده بود با لکنت گفتگندم

  گفت تک فرزند بودهین عمو ندارم پدرم همشه م...م ..ا ....م ..ا ...-
 !!!!؟؟؟...ستی گفت مگه االن نی میگیچرا م: مهرداد

   شدسی چشاش خمگند
  سالم بود9 ینه سالهاست ما رو تنها گذاشته وقت-

   کردهی زانو زد و گرنی زمي حرف رونی ادنی با شنمهردا
  شده دخترم؟؟؟؟؟ی هراسون خودش و به گندم رسوند  چمیمر

 گن؟ی می اقا چنی ادینیمامان بب: گندم
  دخترم؟گنی میچ: میمر
 !!!مگه بابا برادر داشت؟؟!!!!  من هستن ي عموگنیم-
   شدرهی به مرد خدهی ترسی با نگاهمیمر

 خواستن با مهران ی که می بار وقتنی اخردنی تعجب کرد دستاش شروع کرد به لرزدنشی با دمی سرش و باال اورد مرمهردا
   شده بود اما خوب شناختشری پنکهی بود با ادهیعقد کنن اون ود

 يزی چهی مامان دی؟؟؟ خوب.. گنی اقا درست منیمامان ا-»  دستش و گرفت و گفتدهی رنگ مادرش پردی  دی وقتگندم
 د؟؟؟یبگ

 کردم از اون روز که شاهد ازدواجتون بودم درست چندماه بعدش دارم داتونی بالخره پشهی خانوم باورم نممیمر: مهرداد
 بفهمم دی حاال بعد سالها امشب با شباهت دخترت بانی زمي تودی رفته بوددی انگار اب شده بوددی گردم اما نبودیدنبالتون م

  که فوت کردهت برادرزاده دارم و برادرم سالهاسهیکه 
 دی بدحی برام توضشهی شدم مجیمامان من گ: گندم
  روزی همه چگمی دخترم برات مباشه

  ؛شهاب؛پدرو مادرش همه شوکه شده بودنمسعود
   کرد به همراه گندم و مهرداد خونشون رفتنی از همشون عذر خواهمیمر

 باشه نخوان در حضور تو ی مسائلدینه پسرم بهتره تنها باشن شا:  مانع شد و گفتنی خواست باهاشون بره که معی مشهاب
 بگن

 تونست   ي دختر چطورنی اینیبی رو مریتقد:  شونه اش و گفتي نشست مسعود دست گذاشت روی صندلي رمق روی بشهاب
 ی کردم پدر گندم به چشمم اشناست حاال می حس مشهیهم...  اتفاق ها نی با اومدنش به عمارت و انهی پدرش و ببیخانواده
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 نی با اگهی هست حاال دي ادم ثروتنمندیلی پدر بزرگ گندم خیدون ی بود می هر دوشون ابيفهمم شباهتش به مهرداد چشا
  نکنهي نقش بازگهی تونه پولتو بهت برگردونه و دی م ورق برگرده اون حاالدیاتفاق ها شا

  عموش کامال درستهي دونست حرف های کرد اما می مسعود اشفته تر شد فکر کردن بهش ناراحتش مي با حرف هاشهاب
 ي مادرش نشست مهردا هم روي گندم روبه رودنی رسی وقتزدی نمی حرفی تا خونه سکوت رده بود کسری در طول مسگندم
  اون نشستيکنارمبل 
.....!!!!!  نه دی گفتی دارم میی کردم عمو  و دای بابا سوال مای بچه بودم هر وقت از شما ی وقتادمهیمامان من منتظرم  : گندم
 گن؟؟؟؟ی می اقا چنیحاال ا
   کننی می که شمال زندگي خاله هم دارهی تو هستن برادر پدرت  تو ي عموشونی هم عمه اي تو هم عمو داردخترم
چراااا !!!!!  بود ونی چشام گرشهی همی کسی از بمیدی زجر کشی کلمی؟؟؟ ما سالها تنها بود....دیچراااا بهم دروغ گفت: گندم
 ؟؟؟؟..مامان

  پس اروم باش و گوش کنیبدونی خوایم
 من سرگرم در خوندن مای التماس گذاشتن بی با کلامی بدادی سالم بود دانشگاه قبول شدم تهران پدرم اجازه نمجدهی هیوقت

 برخورد کردم ی پله با کسنی اخري رونیی اومدم پای رو که  داشتم از پله ها مهی نکهی تا اي اهیبودم به در از هر گونه هاش
 هول کرده بود  برگه هامو جمع کرد من سرم و اوردم باال و بهش نگاه ی حساباون  و کل برگه هام پخش شدنیخوردم زم

 بارخودم کمکش جمعشون کردم که نی اختی دونم چرا بازم برگه ها از دستش ری بهم زل زده بود  نمیکردم دوتا چشم اب
  گفت

 .....  درمانگاهمی بردی خواهی نشد متونیزی خوبه چحالتون
  ستی نيمن خوبم ممنون چز:  که گفتم زدی جور پشت هم داشت حرف منیهم
   دنبالمهیکی کردم ی بعد همش حس م من و مهران بود  از اون روز بهداری دنی اولاون
 خوشگل و پولداره هر کدوم یلی گفتن خی و مزدنی بودن که درمورد مهران حرف ميادی زي دانشگاه دختراطی محيتو

  خواستم درس بخونمی فکرا نبودم و فقط منی بشن اما من تو اکی بهش نزدي جورهیدوست داشتن 
 من تازه نیی رو داد پاشهی شسادی مدل باال بغلم وانی ماشهی برم خوابگاه ومدی نرمی گی بارون مونده بودم تاکسری روز زهی

 می سماجت کرد تا من تسلنقدری قبول نکردم و به راهم ادامه دادم ای مهران بود ازم خواست من و برسونه ولدمیصورتش و د
 می خوابگاه بودکی نزدنییو انداختم پا سرم دمی خجالت کشیلی خدی که سوار شدنونمم:  نشستم گفتیشدم و سوار شدم وقت

  که سکوت و شکست و
 ؟؟یخانوم رسول:  گفت
 !!! بلهگفتم
   بزارمونی رو باهاتون در می خوام موضوعی هست میراستش چند وقت: گفت
  گوشم با شماستدیی بفرماکفتم
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 ي خواستگارامی بدی خوام اگه اجازه بدیمن بهتون عالقه دمند شدم م..... چطور بگم ...... من : گفت
  شمی مادهی من پدینگه دار:  و گفتم دنی حرف و زد از خجالت سرخ شدم دستام شروع کرد به لرزنی ایوقت
 دی اگه شما موافق باشي خواستگارامی خوام بی ندارم بخدا فقط ميمن قصد بد:  پر از استرس گفتیی داشت و با صدانگه

 جلوم گرفت و رفت و ی من شد هچی پاپنقدری شدم از اون روز به بعد اادهی پنی حرف هاش گوش ندادم و از ماشهییمن به بق
 ادی خواد با خانواده اش بی شده بود گفت منیری برامون شی زندگوزاومد تا منم دل باختم و عاشقش شدم از اون ر

  می هر دومون ذوق زده بوديخواستگار
 منم گفتم ی با کس که من در نظر گرفتم ازدواج کندی باگهی مکنهیپدرك قبول نم:  و گفتشمی روزگذشت ناراحت اومد پچند

  برام بکنهي جونمم نتونست کارزی عزکنمی کارو نمنیا
  ی ما رو فراموش کنشهی همي برادی بای گفت  بابام گفته اگه با اون دختر ازدواج کنی  مزی گفت عزی مادرش مبه

 مهران تنها دی دی پدرم وقتي خواستگارانی رو انتخاب کرد  منم به خانواده ام گفته بودم میکی خانواده اش و من نی بمهران
 هی و اونقدر من گري  چند بار مهران اومد خواستگارستمی نی خوان من راضی گفت خانواده اش تو رو نمیاومده قبول نکرد م

   ییای سراغ ما بدی نباگهید یباهاش ازدواج کن: کرد و گفت  و التماس کردم تا پدرم موافقتيزار
 اقا مهرداد و می روز سرد زمستون عقد کردهی زده قبول کردم  تو زی مهران بخاطر من پشت پا به همه چدمی دیمنم وقت 

  میشدی دل تنگ منکهی با امیدی کدوممون خانواده هامون ندچی از اون روز هگهیخواهر من شاهد عقدمون بودن د
 ی و بی پولی با بمی کنی زندگمی تونستی بود به سختمونی دوران زندگنی کردم بهتری که با مهران زندگی سال9 اون اما

 ی گرفت ولي تازه اي کامل شد و رنگ و بومونی لبمون خندون و دلمون شاد بود با اومدن گندم زندگشهی اما هميپشتوانه ا
  من کوتاه بودي عمر شادفیح

 خانواده ام تا شی بعداز مرگ مهران هم نخواستم برم پي بهت تو عمو و عمع و خاله دار بود که نگفتملشی دلنی ادخترم
 حس سربار بودن نداشته باشم

   کردنی بلند شد و بغلش کرد هر دوشون هق هق مختی مادرش اشک ري تمام مدت پا به پاگندم
   اب داد ارومشون کردوانی لهی به هرکدوم مهرداد
 شد ضی بعد از رفتن مهران مرزی اومد عزی در نمی از خونمون رفته بود صدا از کسي مهران رفتانگار شادنکهیبعد از ا: مهرداد

 روز گفت هی بود زمی عاشق عزشی مونهی ددی دی و مزی حال عزی کرد اقا جونم وقتی مهیپاهاش جون نداشت شبانه روز گر
 از اون روز کار من می همه ما خوشحال شدستی ني طور کردهي هر کاردمشیبخش  کن بگو برگردهداشیبرو دنبال مهران پ

 زی و رفت  اقا جون بعد از مرگ عزاوردی طاقت نزجونی نکردم عزدای گشتم شماها رو پیشد دنبال شماها گشتن اما هرچ
  نداشتیشکی به هي کارگهیشکست پژمرده شد د

 زجونی عزهی شبیلی بود دست گندم و گرفت  تو خزی هممون عزي برایلی بود خي اخري و به من سپرد مهران بچه زی چهمه
   جون باز جوون شدهزی انگار عزیهست
 .....!!! عمودی گی ميجد:  گندم
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 بزار ی اونهی شبیلی تو خختی ری اشک می کرد و کلی عکس نگاه مشدی دلتنگ مادر بزرگت میاره دخترم پدرت وقت: میمر
 ارمیعکسش و ب

 عکس به هی اورد رونی بیمی درش و باز کرد چندتا عکس قدزی مياورد گذاشت رو و کشی اتاقش صندوقچه کوچي تورفت
 دست گندم داد

  که از وسط نصف شده باشهیبی بود انگار سهی شبیلی خشدی عکس  و نگاه کرد خودشم باورش نمی وقتاون
 دییای مدی کنی و جمع ملتونی فردا وسانی کردم همداتونی کنم خداروشکر که پداتونی شباهت باعث شد پنیهم: مهرداد

 برم امشب دی جون اومده جلوش بازی کنه عزی افته فک می پس منهی اگه اقا جون گندم و ببيوااااااااااا.....  ما شیعمارت پ
 ما ي دوتا پسر همه نتمی من دوتا پسرم دارم عمه مهی دختر هستي نوه نها تو تی دونی کردم  مدایبراش بگم شما رو پ

 ي خب خدا نداد بهمون حاال تو دختر گل خودم شدی ولمیعاشق دختر هست
    مهردا موهاش و نوازش کرد خودشم چشاش تر شدهی گرری عموش و بغل کرد باز زد زگندم

   دنبالشونادی فردا حاضر باشن مي گندم و گرفت و سفارش کرد براي کرد و شماره ی اروم شد ازشون خدا حافظیوقت
  ؟؟؟؟می با عمو برمی کنکاریمامان حاال چ:  از رفتن مهرداد گندم کنار مادرش نشست و گفتبعد
   پدر بزرگتدنی دمی بردی دخترم بااره

  مامان ؟؟؟می کنی اونجا زندگدی  بایعنی: گندم
  ادی سرمی کسی بنی  بالخر ه داره زمان  امیدی کشیی تنهایلی دونم دخترم اگه ازمون بخوان اره  من وتو خینم: میمر

  امشب فکر تا خوابش بردي به اتفاق های به اتاقش رفت کلگندم
  دستشو گرفتششی  نگار اومد پزدی حرف نمیشکی  با هشهاب

  می با هم برقصای بزمیشهاب جون عز: نگار
   برقصگهی دیکی حوصله ندارم برو با نگار
  من دوست دارم با تو برقصم عشقمیاااااا شهاب جون: نگار

  پروي رو ندارم دختره یکی  گفتم برو حوصله تو دی کشرونی شده بود دستشو از دست نگار بی عصبانشهاب
  ستمی نگار نرمیامشب حالت و نگ:  خودش گفتشی سرخ شده بود پتی از عصباننگار
د  حاال فقط .ده بو ساعت از دوازده گذشته بود که مهمون ها کم کم رفتند سالن خلوت شدنی رقصی از خوردن شام و  کلبعد

   ،شهاب،و مسعود بودندوای ،نگار،شنیشهرزاد و مع
  رو براتون  روشن کنمییزای چهی خوام ی امشب مدیخاله جون لطفا صبر کن:  خواستن به اتاق هاشون برن که نگار گفتیم

 .....!!!!!!!! از همهشتری از حرف نگار تعجب کردن شهاب بهمه
 بزرگش یاطی تهران هس مادرش با خنیی پاي از محله هاری دختر فقهی گندم جوونِ اقا شهاب دی دونستیخاله جون م: نگار

 حتما ادهی هست شي اتهی دختره  چه عفرنی استی شهاب براشون گرفته معلوم ندیدی ددی هم که شما رفتیکرده اون اپارتمان
  پولدارهي پسرهاي براي زدن و دلبرغیکارش ت
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   زده بودرونی رگ گردنش بتی از عصبانشهاب
  نگار درسته؟؟؟؟ي حرف هامیشهاب   ما منتظر: نیمع

   گوشش زدي تویکی وسط به طرف نگار رفتنی کنم ای رو مشخص ميزی چهی اما اول دمی محی شما توضي من براباباجون
  صورتش گذاشتي شوکه شده بودن نگار دستشو روهمه

  ستی بست ني اخه تو چقدر طمع داره دختر پدرت به اون پولداري خوایل م دونم من و بخاطر پوی نمیکنیفک م: شهاب
 فردا چشمم بهت يدی برگرد به همون خراب شده  فهمرانی خونه بلکه از انی نه تنها از ایکنی جا گم منیفردا گورت و از ا

   ارمی سرت مي بالوفتهیب
  به اتاقش رفتونی گرنگار

  ؟؟؟می ما منتظرهی چانی بگو جري راحت شدی به شهاب نگاه کرد خب حاال که حق نگار و کف دستش گذاشتشهرزاد
   گندم رو بشهي بگه دوست نداشت دزدی دونست چی نمشهاب
 من ي شهاب هم بود از مشکالتش برانجای اومد اری و دزدگنی نصب دوربي روز گندم براهی: به کمکش اومد و گفتمسعود

 ي نقش معشوقه ادی داد بشنهادی و نداشت بهش کمک کنه شهاب بهش پی و اون کسمارستانهی بيدرش که توگفت از ما
 از دست دادن نی نداشت بي  اون دختر معصوم هم چاره ادیر مدت تا شماها دست از سرش برداهی ي کنه  براياون و باز

 بزرگ هست که صاحب یعی شفي نوه دی فهمدیدی امشبم که ددی دونی ماجرا  که مهی انتخاب کرد بقنوی کار  انیمادرش و ا
  دری فکر اشتباهچی هست لطفا هی دختر پاك و خوبیلی ملک و امالك هست گندم خی بزرگ و کليچندتا کارخونه 

 خونده نشونی بتی محرمغهی صهی باهاش راحت هست دیدی دی اگه مرهی نگذاشت شهاب دستشو بگی اون حتدیموردش نکن
  اون مادر شرمنده بشهای اون دختر دی نزاردی شما هم بهش نگدوارمی مسائل خبر نداره امنی کدوم از اچیادرش از هشده که م

  گندم سوخته بودي دلش برایلی چشاش پر از اشک شده بود خوایش
 ي اما نکردی شرط مسخره ات کمک کننی به اون دختر بدون ای تونستیتوم:  از دست پسرش ناراحت شده بود گفتنیمع 

 همه ی تو هم بهتره خودت به گندم بگمی گردی بر مندهی چند روز ای طمی به ازدواج کردن تو ندارياز امروز به بعد ما کار
.....  خوشحال بودم اما حاال یلی گندم بود ختی اگه انتخاب واقعزی چهی  فقطدی کني نقش بازستی نيازی تموم شده و نزیچ
 می خانوم برمیبر

   نگفت و به همراه همسرش از پله ها باال رفتيزی چشهرزاد
   شونه اشي دستاش گرفت مسعود کنارش نشست دستشو گذاشت روونی مبل انداخت  سرش و مي خودش و روشهاب
 خداروشکر هنوز اول ستی کار درست ننی از همون اولم گفتم ای دروغ بگی خواستی می بهتر شد پسرم تا کينجوریا: مسعود

  چشدی کار سخت تر مدی رفتی جلوتر میراه بود هرچ
 اما خداروشکر که موضوع اون شب گندم باز نشد خوشحالم دی دروغ بگدیعمو جون ببخش بخاطر من مجبور شد: شهاب

  کنمی مفی رو براش تعرانی تموم شده جرزی همه چگمی کنم میخودم باهاش صحبت م....
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 کرده ی پدرشه  سالها فک مي موضوع خانواده ری اون االن درگگهی د چند روزي امابزارش برایکنی میاره پسرم کار خوب 
 بهش بهش فکر نکن برو گهید...... کرده دای دوست اشنا پی عمو و پدر بزرگو کلهوی رو جز مادرش نداره و حاال ی کسچیه

  می داشتی عصبنش و استرس و تجانی پر از هی شبيبخواب خسته ا
 

 که با شهاب یی از مانتو هایکی پدر بزرگش عمه اش ،بچه هاشون دنی دي داشت براجانی هیلی شد خداری صبح زود بگندم
 اشپزخونه و صبحانه حاضر ي گذاشت سرجاش رفت توومدی بود و برداشت بهش نگاه کرد خواست بپوشه  اما دلش ندهیخر

  کرد
 شد شالشو سرش کرد و در باز کرد  کرد که زنگ در زهی و جمع مزی دخترش با هم صبحانه خوردن داشت مشی اومد پمیمر

 دیعموش پشت در بود گندم بهش سالم کرد و صورتش و بوس
  زمی عزیسالم دختر گلم خوب: مهرداد

 دی خوش امددیی عمو جان بفرمایمرس
   لطفادینبند:  گفت یی اومد داخل خواست درو ببنده که صدامهرداد

 بله امرتون؟؟:و گفت  کرد ی پشت در بود اخمی در و باز کرد پسر جوونگندم
  هستم پسر عموتونلی من سهنیسالم خوب: پسر

 دی داخل خوش امددیی دونستم بفرمای نمدی سالم ببخشيوااااا:  خجالت زده گفتگندم
   دور هم نشستنددنشی دي برای کرد  و ابراز خوشحالی احوال پرسمی بهش زد اومد داخل رفت جلو با مري لبخندلیسه

 بفزسته دنبالتون شبی خواست همون دی شد می چه حالدی دونی کردم نمفی اقا جون تعري تمام ماجرا رو براشبید:  مهرداد
  که همه خانواده منتظرتون هستنمی بردی کردم صبر کنه  حاال زود حاضر ششیکه من راض

 ی پوستیوشت گي صورت کشده و لبای چشاش مشکستی عمو نهیاصال شب:  خودش گفتشی نگاه کرد پلی به سهگندم
  که از عمو به ارث برده قد بلندش هستيزی پرپش بود تنها چیلی مو هاش خدیسف
   اومدنییرای پذي و گندم هر دو حاضر شدند و تومیمر

  جونهزی عزهی چقدر شبيدید:  گفت لی به گندم نگاه کرد  روبه سهمهرداد
  قشنگ متوجه شدمدمی هستن لحظه اول که دهی شبیلی به گندم کرد اره بابا خی نگاهلیسه

  شد همه منتظرموننری دگهی دمیخب بر: مهرداد
 راننده بود در طول لی  عقب نشستند سهی صندلمی بود گندم و مردی سفي سوناتاهی که مهرداد باهاش اومده بود ینیماش
  کردی صحبت نمی کسریمس

  گفتیب ذکر م لری استرس داشت زیلی دست مادرش و گرفته بود خگندم
  دخترم اروم باش:  میمر

 شبه صاحب کی بعد ي رو نداری کسی سالها فکر کننکهی استیدوست دارم اروم باشم مامان اما دست خودم ن:  گندم
  یپدربزرگ و عمو و عمه و پسر عمو  بش
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 زمی کنم عزیحالت و درك م: میمر
 عمارت هی شدند ی باز کرد وارد باغ بزرگموتی در بزرگ نگه داشت در و با رهی ي جلولی سهدنی ساعت رسمی بعد از نبالخره

 ی ساده نگاهیلی عمارت نشد خییبای  و بزرگ  رو به روشون بود  گندم اصال محو عظمت و زکی شیلی خيسه طبقه 
   انداختیاجمال
 ی و شکوه عمارت باز مییبای همه زنی کرد االن دهن گندم از ای خودش فکر مشی نظر داشت پری تمام مدت اون و زلیسه

  گندم باعث شد تعجب کنهی توجهیمونه اما ب
 قلبشو ي لرزون دست مادرش و گرفته  بود و به طرفشون رفتند صدایی در عمارت منتظرشون بودند گندم با پاهاي جلوهمه

  دی شنی میبه خوب
  انگار ای کردن خداهی چند قدم مونده بود خودش و رسوند و بهش و محکم بغلش کرد و شرو ع کرد به گردی تا گندم و دنیمه
  فدات شم دختر گلمی جونم زنده شده اومده الهزیعز

   بغل کرد و بهش خوش امد گفتمی مرنی مهختندی هر دو اشک ردی صورت گندم و بوسچندبار
  خانوم همسر مهربون من زن عموت سارانی  و ازمی خواهر عزشونی کنم ای میمعرف:  جلو اومد گفتمهردا
 ي خوشحالم بالخره تالش هایلیخ:  و گفتدی  سارا هم با محبت گونه  اون و بوسدی سارا رو بغل کرد گونه اش و بوسگندم

  کرددای داد و شما رو پجهیمهرداد جان نت
  نواده پسر دوم من مهندس خانای سپی اقا پسر خوش تنیخب ا: مهرداد

   زدي گندم و نگاه کرد پوزخندي سرتا پانایس
  خوشحالمدنتونی  سالم پسر عمو از دومدی از نگاه اون خوشش نگندم

  نگفتيزی چگهی سالم داد و دي سردنابهیس
 !!!!  عجبنیانگار اومدم روسر ا:  خودش گفتشی پگندم

  جان شاعر و خوش سخننی اقا شوهر مهی هم علشونیا: مهرداد
   اقای بهش لبخند زد سالم خوشبختم علدی رو دی مهربون علي چهره ی وقتگندم

 ی دختر گل و مهربوننی چندنی خوشحالم از دشتریسالم دختر گلم من ب:  اقایعل
   سام امسال کنکور دارهری امکتی کوچي مرد بزرگ هم پسر عمه نیخب ا: مهرداد

  خوشبختمدیسالم پسر عمه خوب: گندم
 می دار شدیی خوشحالم بالخره ما هم دختر دایی دختر دایم مرسسالم:  سام ریام

 دنی به حرفش خندهمه
   خونهی تخصص مي دکتر خانواده داره براای پسر عمع بزرگت اقا پورشونمیو نفر اخر ا: مهرداد

 دی به جمع خانواده خوش ا مدییسالم دختر دا:  بود به گندم نگاه نکرد و گفتنیی سرزش پاایپور
  پسر عمهی مرسسالم
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 دی داخل که سرپا خسته شدمی خانوم هم گل سر سبد خانواده برمی شما گندم جان و مري خانواده نمیخب ا: مهرداد
 !!پس اقا جون کجان؟؟:  و گفتستادی نکرد کنار عموش اي نگاه کرد به اطرافش کنجکاوي سالن شدند گندم براوارد

 دنشونی دمیری مدینی بشیاتاقشون هستن حاال کم: مهرداد
  نمشونی خوام ببی اقا جون  مشی پمینه عمو جون اول بر: گندم

 گهیاره گندم جان درست م:  تکون دادو گفتي هم سرمیمر
   اقاجون اتاقشون باالستدیی بفرمادی شما بخواهیباشه هرچ:  مهرداد
 به گندم کرد ی  نگاهشدنی که رد منای و گندم پشت سرش بودن از بغل سمی جلو  رفت تا راه و بهشون نشو ن بده مرخودش

  ههی خودت و تو دل همه جا کني چجوريخوب بلد:  گفتواشیو 
  بگه از پله ها باال رفتنديزی بود با تعجب بهش نگاه کرد اما نتونست چدهی فقط صداشو شنگندم
به طرف اتاق ها رفتند  دو طرف  راه رو بود هی شده بود  دهی چي نهار خورزی بود چند دست مبل و می باال سالن بزرگي طبقه

 ستادیچندتا در بود  کنار در اخر مهرداد ا
   اتاق اقا جون خواست در بزنهنیا: مهرداد

  و باهاشون حرف دارمنمیدخترم اجازه بده من اول پدربزرگت و بب:  رو به گندم گفتمیمر
  شمیچشم مامان من منتظر م: گندم

  اق شدند در زد و با مهرداد با هم وارد اتمیمر
 به یی باچشامی رب در اتاق باز شد مرکی سر به اون سر بعد نی رفت از ای راه می گذشت هی مي گندم به کندي برازمان

   اومد رو به گندم لبخند زدرونی بهیخون نشسته از گر
 برو داخل دخترم پدربزرگت منتظرته:میمر

 مرد دی لرزی اتاق رفت و دربست ضربان قلبش تند شده کل وجودش مي لرزان تویی اومد گندم با قدم هارونی هم بمهرداد
 ی لرزان و چشمانیی و باصدادی کشیقی جلو رفت نفس عمی بود گندم به خودش جرات داد کمسادهی پشت بهش وایمسن

  آه    آقاجون سالم:اشکبار گفت
 که گندم خودشو وفتهی خواست بیشد م پاهاش  سست دی اون و دی وقتدی آروم به طرف گندم چرخدی مرد لرزي هاشونه

   نشوندی صندليبهش رسوند دستشو گرفت رو
  ختی ری شده بود و اشک مرهی فقط بهش خساالر
 و من دارمتون  باورم دی شما هستشهی آقاجون باورم نمختی و اشک ردی پاهاش نشست دستشو گرفت و آروم بوسنیی پاگندم

   رو دارم پشتم باشهی منم کسای دننی تو اشهینم
 خاتون منو يخاتون من آخ بو: لرزون گفتیی آروم بغلش کرد و باصداستادی دست گندم گرفت بلندش کرد و خودش اساالر

 اونه هی صداتم شبی قشنگم دختر گلم شده خاتون حتي من سالها تنهام گذاشت و رفت و حاال دوباره نوه ی عشق زندگيدیم
 دختر مهرانم پسر گلم که بخاطر عشق از خودم روندمش حاال بودرداد گفت دل تو دلم ن مهی وقتشبی چشات دتیمعصوم
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 ي سالهانی اي جبران همه ي نکن بابا منو دارهی گرگهی دختی با خاتون دلم ریزنی گفت مو نمی شده وقتداشیبعد سالها پ
  کنمی رو مییتنها
 نی بشای لبخند بزنه بدی بشه فقط بای دختر من اشکي چشمادی نباگهی و اشک هاشو پاك کرد ددی گندم رو بوسیشونی پبعد

    سالها بگونیبرام از ا
 کی شهاب بعد از انی از جرری به غزی و همه چزی همه چی سخت زندگي رو به پدربزرگش گفت از روز هاری همه چگندم

 اوردن بالخره صحبت هاتون فیم تشربه به گندم خان: بلند گفتنای سرفتی منیی اومد از پله ها که پارونیساعت از اتاق ب
 تموم شد؟

 ششونیتموم که نه فعال آقاجون خسته شدن من گفتم استراحت کنن تا بعد بازم برم پ:گندم
 پارچه هی قربونت بشم دخترم دی صورتش رو بوسنی نگفت گندم کنار عمه اش نشست مهيزی چگهی زد و دي پوز خندنایس

  کنهی داره نگاهم مزمی صورت قشنگت انگار عزي فدایخانم
   عمه جونخدانکنه

 ؟یخونی از خودت بگو درس میخب گندم جان کم: آقایعل
   گرفتم تا مراقبشون باشمی ترم بخاطر مامان مرخصهی نرم افزار هستم يبله من سال دوم رشته : گندم

 بودن و ضی خانوم گفتن بهمون که مرمیمری مادرت ارزش قائل شدي برانقدری دخترم احسنت بهت که انیافر:  اقایعل
  داشتنيویمشکل کل

 باعث دی جدی زندگدوارمیام:  خودش گفت شی اون خوشش اومد و پی کرد از سادگی به گندم می نگاهی هر از گاهایپور
 ینشه عوض بش

 شدی مهیی بقي گذاشت و باعث خنده ی کرد و سربه سرش می متی گندم اذی سام هریام
  نمازم و بخونمدی مهر نماز بهم بدهی با شهی چادر نماز اگه مهیعمع جون : اروم به عمه اش گفت نماز شد گندم وقت

 رمی گی االن از سارا برات مدی گندم و بوسیشونی چشاش پر اشک شد پنیمه
  به دستش دادي لبخند به لب چادر نماز و سجاده اقهی بعد از چند دقسارا

  نبود سجاده شو پهن کرد و چادرش و سرش کردو مشغول نماز خوندن شدی از پله ها باال رفت تو سالن باال کسگندم
   فک کرد رفته اتاق آقاجونستی نداشی گندم پدی دی وقتنایس
  اتاق آقاجونهی هومدهینگاه دختره چه مارموزه از راه ن:نایس
 که ي شد  از فکررهی و بهش خسادی چشش به گندم افتاد همونجا واهوی پله ها باال رفت خواست به طرف راه رو بره که از

  اتاقشيکرده بود شرمنده شد رفت تو
  نشستند و غذا خوردنزی همه دور منیی نهار ساالر هم اومد پازی مسر

 ییرای پذي خوشحال بود بعد از ناهار ساالر تودیدی که همه رو دور هم منی باعشق به تک تک شون نگاه کرد از اساالر
  نشست همه دورش نشستند
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 جان رو می کردم خدارو شکر گندم و مردای خوشحالم بعد سالها آرامش پیلی خدی همه تون دور هم جمع هستنکهیاز ا:ساالر
 سوم ي طبقه دی و جمع کنلتونی خونتون و وسادی فردا بردی امروز که خسته شددی خودم باششی دوست دارم پمی کرددایپ

  ترهراحت المی خينجوری ادی اونجا باشدیونتی مستی نیکس
   بهش کمک کرد از پله ها باال رفتای زد آروم بلند شد پورینی غمگي به گندم نگاه کرد و لبخندبعد

 ي الهی به وسيازی نلهی باال تکمدیاری تون و بی شخصلی خونه وسادی برنای سای لی فردا با سهگنیآقاجون درست م:مهرداد
   خانوم و ببر باال و نشون بدهمی ساراجان شما هم بسپار باال رو مرتب کنن بعد گندم جان و مردیندار
  آقا اجازه رفتن گرفتی از تموم شدن حرف مهرداد علبعد

   خوام باهاتون صحبت کنمی مدیعمه جون بمون:گندم
 زمی هست عزادی وقت زي امروز خسته شدابونی خنی تو همنجاستی اکیدختر گلم خونه ما نزد:نیمه
 شده بود و دهی چی گوشه مبل راحتهی سالن بزرگ هی باال رو بهشون نشون داد ي و بچه هاش سارا طبقه نی از رفتن مهبعد

 ي دیال س
   شده بوددهی چی دست مبل سلطنتهی و ي نهار خورزی سمت سالن ماون

 شده دهی چی صندلزی دست مهی رونی چشاش برق زد در تراس و باز کرد رفت بدی تراس و دی به طرف پنجره رفت وقتگندم
  دی کشیقی نفس عمدی باغ رو دشدی کامال مستادیبود لب تراس ا

 ي از منظره باغ لذت ببرای ی ساعت ها به آسمون نگاه کني برادهی قشنگه جون میلی خيوا
   جانمی مرشی راحت باش من برم پزمی دختر عزي براستنجای اتاق انی قشنگ ترنی به گندم نشون داد ای اتاقسارا

   بزرگي تخت دونفره هی بزرگ و دل باز ی تشکر کرد به اتاق نگاه کرد اتاقگندم
 نیی طرف اتاق از باال تا پاهی شکل قلب رنگ تخت خواب یشی آرازی بزرگ بغل تخت می کمد لباسهی بود زونی تور آودورش

 اتاق ي به سروروی دستدی لرزوند پنجره بست پرده هارو کشفشوی نحي شونه های خنکمی بود پنجره رو باز کرد نسشهیش
 هم گذاشت ي نفره روبه روهی مبل هت رو عوض کرد دوتا مبل يجا  کردشیری اتاق بود گردگي توی کتابخونه بزرگدیکش

  جلوشون
 کنار ی کمي بود با فاصله کی کوچزکاری مهیزرگ و گذاشت وسطشون  بزی دونفره و سه نفره رو اِل مانند گذاشت ممبل

  کتاب خونه گذاشت
 شی استراحت کرد دست و صورتشو شست دوست داشت بره پی مبل ولو شد و کمي کار کرد خسته و کوفته روی ساعتکی

 گندم رونی اومد بنای باز شد سی خواست در بزنه که در اتاقستادی راه رو در اتاق آقاجونش اي تونییآقاجونش از پله ها اومد پا
  دیو د
  آقاجون؟شی پي بریی خوایم:نایس

  هست؟یبله چطور مشکل:گندم
 ستی نینه مشکل: زدي پوز خندنایس
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  در زددی کشیقی تکون داد نفس عمي از پوزخندهاش سرنمی از رفتار او تعجب کرده بود اون از حرف صبح اگندم
   داخلدییبفرما: ساالر
   لبخند زددی گندم و دی نشسنه بود وقتی صندلي اتاق در رو بست به اطراف نگاه کرد ساالر روي در رو باز کرد رفت توگندم
  آقاجون؟ستمیسالم مزاحم ن:گندم
  خواستم صدات بزنم کارت داشتمی اتفاقا خودمم مزمی عزنی بشای بیستی وقت مزاحم نچی تو هزمینه دختر عز: ساالر
 جانم آقاجون من در خدمت شمام: نشست دستشو گرفتکشی نزدگندم
 دانشگاهت و درست کن ي برو کارهاستی تنها نگهی مامانت دنجای ادی دخترم حاال که اومدنی ببزمیجانت سالمت عز:ساالر

 یعقب نمون
 ي چاره ادی بزارم ترم جددی خودمم رو به کالس برسونم بانمتوی وقت نمشتری بگهی ماه دکی ترمه بابابزرگ گهآخرید:گندم

 ستین
  براماری پاکت هست بردار بهی زی مي دخترم برو از رویچیباشه پس ه:ساالر
   برداشت به دست پدربزرگش داد و نشستزی مي گفت و پاکت و از روی چشمگندم
 کارت نی دخترم فعال اایب: کارت و به طرف گندم گرفت و گفتچی سوهی آورد و رونی از داخل پاکت بی کارت بانکساالر

 باز کنم کارتشو بدم دست خودت و ی بخر تا بعد به نام خودت حسابي مالحظه اچی بدون هی داشتازی نيزیدستت باشه هرچ
 ؟ي که بلدی رانندگی باشه نداشتی مشکلیی جاي بریی بخوانی ماشهی چی سونیا

   هستزی همه چنجای خوام ای نميزی من که چستی نازیآقاجون کارت ن:نییت پا خجالت زده سرش و انداخگندم
 رشی بگیقرار نشد رو حرفم حرف بزن:ساالر
  و تشکر کرددی گرفت و بلند شد لپ پدر بزرگش رو بوسچی و سوکارت
   نامه گرفتمی گواهشی هم بلدم دوسال پیممنونم آقاجون بله رانندگ:گندم
  کردهتی رو تربی دختر گل و خانومنی از مادرت تشکر کنم  که چندیواقعا با:ساالر
 دی عاشق بودیلی خدمی شندی از مادربزرگ برام بگی کمشهی می آقاجون راستدیشما لطف دار:گندم
  من بودي خاتون دخترعموی دونستی بود می زندگنی اي من توی هستيخاتون همه : زدی لبخند تلخساالر
  دونستم خبی نميجد:گندم
 مث االن نبود که مردم سال تا سال از خواهر مای هم بود قدکی خونه هامون نزدمی باهم بزرگ شدیآره دخترم از بچگ:ساالر

 و برادر خودشون خبر نداشته باشن
 به آقام گفتم ی وقتدی صبر کردم تا وقتش رسنقدری خاتون و دوست داشتم ای بودن از همون بچگگهی همدي خونه یهرشب

   گفت خاتون عروس منهی مشهی خوشحال شد همیلی خوام خیخاتون م
 اولمون بود من خوشحال بودم اما ناراحتم ي ها بچه گمی مهرداد و ممی بچه دار شدی بهشت شد وقتمی اومدن اون زندگبا

 خلوتمون ساالر من چرا ناراحته هر وقت تو: نشست گفتشمی حالش خوب نبود اومد پنکهی ناراحتم باادی دیبودم خاتون وقت
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 یکمی رفت بهش نگاه کردم رنگش ی مادمی داشتم ي هر غصه احرفش نی گفت ساالر من باای خواست صدام بزنه میم
 بودم که ي پدرنی مهرداده فک کنم اولی همه حواست پینی بی کمتر من و مگهیحاال با اومدن پسرمون تو د: بود گفتمدهیپر

 با یزنیم  آخههی چه حرفنیا: گفتدی کردم هههههه عاشق بودم چه کنم خاتون دستمو گرفت بهم خنديبه بچم حسود
 تو قلبم تو شهی همی توساالر منشهی مشترمی بشهیاومدن پسرش عشق من به نو چند برار شده مطمئن باش توجهم  کمتر نم

  ي نفرنیاول
   حواسش بهم بودشهی طور بود خاتون همنی گندم جان اونوقت بود که تونستم آروم شم واقعا همآه

 بود واقعا یی عشق هانیآقاجون کاش االنم چن: ازچشمش سر خورد گندم پدربزرگش و در آغوش گرفتی اشکي قطره
  دی همه سال که نبوده بازم عاشقانه دوسش دارنی بعد اشهی ممی به مادربزرگ حسودشهی ممیبهتون حسود

 ستی نیگی کنم و عشق که می می قلبم باهاش زندگي تونجامی من بوده اشی پشهیاشتباه نکن دخترم خاتون هم:ساالر
   خودت انتخابت درست باشهدیهست فقط با

  دی آقاجون خستتون کردم بازم برم که استراحت کندیگیآره درست م: زدي لبخندگندم
   نشستششونی شده گندم سالم کرد و پکی مادرش و سارا مشغول حرف زدن بودن هوا تارنیی رفت پارونی اتاق اومد باز
  اتاقي همه ساعت تونی ايکردی مکاریسالم دخترم چ:میمر

  آقاجونشی اتاقمو مرتب کردم دکورش عوض کردم بعدشم رفتم پیکمی:گندم
  کمکتادی مستخدم بیگفتی مي شدتی آخه اذیی تو زحمت تنهایچرا خودت و انداخت:سارا

 ستی نیخودم انجام دادم عمو کجان انگار کس نداشت ي کارادینه زن عمو ز:گندم
 ي دوران نامزدگنی که ميدی بهناز دشی هم تازه نامزد کرده حتما رفته پلیعموت که هنوز کارخونه است دخترم سه:سارا
  هم فک کنم رفته باشگاهنای دورانه سنیبهتر
 نی دونست حاال با ای ازش نداشت نمي خبرگهی دشبی شهاب افتاد از دادی سارا اسم نامزد اورد گندم ی وقتدنی سه خندهر

   تموم کنهایاتفاق ها بازم به نقشه ادامه بده 
 دی رو بادشی موند کلی می خالنجای امدند ای می رو به شهاب برگردونه خونه هم وقتمارستانی داشت تمام مخارج بدوست

 بود اطرافش ي اتفاق هاجی کنه هنوزگکاری دونست چی گردوند هنوزنمیبهش برم
 کرد تا ببره ی جمع مزی مي بودند و در آرامش شامشون رو خوردن گندم داشت ظرف ها رو از روزی شام همه دور مموقعه

   دخترمای کنن بیاااتوچرا گندم جان جمع م:آشپز خونه که سارا گفت
  شمی مضی رو هم نکنم مری معمولي کارهانی کنه زن عمو من اگه ای میچه فرق:گندم

   کارانیمامان جان بزار راحت باشه دختر عمو حتما عادت داره به ا: زدي پوزخندنایس
   نگفتيزی چی اش شد ولهی کناي متوجه گندم
   بهش دادهنی ماشهی چی و سوی در سکوت کامل بود گندم به اتاق مادرش رفت و بهش گفت پدربزرگش کارت بانکخانه
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  اما بازم دوست دارم بگم ی هستیونم که تو خودت دختر عاقل دی گندم جان مدنیزحمت کش: تکون داد و گفتي سرمیمر
 نی کدوم از اچی و هی  هم باخودش داره ومن دوست دارم تو همون گندم بموندی جديزهای چیلی خدی جدی زندگنیبهت ا

   ندهرتییمسائل تغ
                         حرف مادرش شدي کامال متوجه گندم
 گمی نمشمی تجمالت و زرق و برق ها عوض نمنی باادی پس مطمئن باشدی کردتمیمامان جون من دختر شمام شما ترب:گندم

 بودن چهی به دست آوردم که پول در برابرشون هییزهای چدی جدی زندگنی تو ادیبد هست نه خوبه اما مطمئن باش
  برام با ارزش ترهنایآقاجون،عمو،عمه،بچه هاشون ا

   ام بشمدهی دختر فهمي که بهت دادم حاللت فدايریش: و گفت دیدخترش و بوس صورت میمر
 شهاب ي و نامزد سوري رفتم دزدیاگه بفهم: خودش گفتشی ام گندم عذاب وجدان گرفت  پدهی گفت دختر فهممی مریوقت

  خودت کمکم کنای خدادهی دختر فهمیگی نمگهیشدم د
 گل کی نزدمکتی ني رودی کشیقی باغ نفس عمي رفت تونییاز پله ها اومد پا اتاق رفت هر کار کرد خوابش نبرد آروم به
 خوندن ی ماه مدنی با پدرش موقه دشهی رو که همي زد شعري لبخنددی نشست به آسمون نگاه کرد ماه و دي رز هلنديها

 :زمزمه کرد
 ی ماه بلند آسمونتوکه
 نمیشی کنارت مشمی ستاره ممنم

  ینیشی کنارم میشی ستاره متوکه
  رمیگی روتو مشمی ابر ممنم

 يریگی رومو میشی ابر متوکه
  بارمی شرشر مشمی بارون ممنم
  يباری شرشر میشی که بارون متو

  ارمی سردر مشمی سبزه ممنم
  ياری سردر میشی که سبزه متو

 نمیشی کنارت مشمی گل مهی منم
  ستادی بود به احترامش اکشی نزدنای سدی چرخدی شنیی پاي صدادی شدن شعر آروم خندباتمام

  نی بشيداریتوهم ب:نایس
  نشست گندم هم نشستمکتی ني روخودش

 ؟ي خوندی شعر میداشت:نایس
 ی و ممیکردی گرفتم هردومون به آسمون نگاه مادشی ی خوند وقتی شعر رو بابام برام منی اشهی بچه بودم همیآره وقت:گندم
 میخوند
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  زد و به گندم نگاه کردي و بعد پوز خندي نکنه به تخت عادت نداريدیآها خوبه چرا نخواب:نایس
 يدی که من و دي از همون لحظه ادیکنی برخورد مينجوری دونم چرا بامن ای نمنایآقاس: اش گفتهی دلش گرفت از کناگندم

  یکنی رفتارو منی کردم که اکاری دونم چی نمیزنی پوزخند میزنی مهی کنايدار
 تو هم ادی خوشم نمکننی کارشون میرکی و زی به موش مردگزننی که خودشون و میی دخترانیما از ا اي نکرديکار:نایس

 چه زود خودت و نشون ي خودت و تو دل بابام و آقاجون و مامانم جا کردي اومدستی روز نهی هنوز يخوب کارت رو بلد
  ههي درخواست کردنی ماشيداد

  ومدی گناه محکوم بشه بدش می و بی الکنکهی از اشهی شد همنای بود و هم متعجب چشم تو چشم سی که هم عصبانگندم
 هی چنمی نرفتم ببی نخواستم آقاجون خودشون دادن من حتنی دوما من اصال ماشدیاوال که احترام خودتون رو نگه دار:گندم

 نکهی فقط به ادی جدی زندگنی باال تره من تو انیل و ماش از پوتشی اولوزای چیلی من خي نداره برای چون برام ارزشهیچه رنگ
 که تو ییزاینکه آقاجون و دارم عمو و عمه دارم شماهارو دارم دل خوش کردم نهاون چی خانواده دارم دل خوش کردم به اهی

  فکر شماهست
 ی برات ارزشاردریلی دختر مهی ي رو شده و شدروی زتی شبه زندگهی نکهی از ای بگیی خوای میعنی  یزنیقشنگ حرف م:نایس

 شما دخترا شهی نگرفته باورم نمی وسوسه ات نکرد چشمت و نگرفت هه بگشی عمارت و بزرگنی ای بگیی خواینداره م
 دی هستزای چنی انیهمتون دنبال پول و طال و ماش

 نی کنم همی که با آرامش زندگي به قدرخوامی مازشی نه اما پول رو به قدر نادی از پول بدم مگمی پسر عمو من نمنیبب:گندم
 کم مهربون تر به اطرافت نگاه هی اگه ستنی همه دنبال پول نستنی چوب نزن همه مث هم نهی وقت همه رو به چیاما تو ه

 ازتی کنن دوست ندارم قضاوتت کنم اما اگه تو هم به پول درحد نیبا عشق زندگ  ها از پولشون گذشتن تایلی خینیبی میکن
 ی و هي پولت بزاري پول روی هي نگاهت بد نبود اما تو دوست دارنقدری ايکردی خوب نگاه میآرامش و زندگ داشتن يبرا

   پسر عمو شبت خوشزه بااجای وقت به اون آرامش دلخواهت نرسچی هشهی حرص و طمع باعث منی و ایپولدارتر بش
 شی بد بوده پیلی به اطرافش خدشی دنایو س شوك حرف هاش بود انگار درست گفته ي هنوز تونای از رفتن گندم سبعد

 شده اگه ينجوری من ادی پول دوست هست که دي اطرافم آدم هانقدری دختر عمو اما اي زدی قشنگيحرف ها:خودش گفت
 يری مشی چطور پنمی ببدی باورت کرد باهنوز شهی نبودم پوف نمينجوری ادی شازدی مث تو برام حرف میکی
 لی شون اورده بود و جمع کرد وسایمی قدي از خونه ی شو هرچلی به آپارتمانشون رفت وسانایصبح گندم به همراه س 

 مادرش رو هم جمع کرد
   آپارتمانشونم بد نبوديا: خودش گفتشی انداخت پی به خونه نگاهنایس
 ستی آپارتمان مال اونا ننی دانست که ای نماو

 دوستش یلی دونست چرا خی کرده بودن نمی زندگنجای ای مدت زمان کمنکهی با حسرت و آه به آپارتمان نگاه کرد با اگندم
 داشت
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 خونه نگاه ي باحسرت به گوشه گوشه ي جورهی دختر عمو هیچ: پوزخند زددی گندم روبه خونه دنی نگاه غمگی وقتنایس
   آپارتمان دربرابر اون عمارت مث قفسهنی خوبه انجای بد تر اي جاهی ي که انگار قراره بریکنیم

 ری نبود درطول مسشتری چند تا چمدون و کارتن بنی رو گذاشت تو ماشلی و بازم گندم سکووت کرد وساشی و نهی کنابازم
  نزدنی کدوم حرفچیه

  باهاش هم کالم نشهدادی محی ترجدی شنی رو منای سي هاهی کنای وقتگندم
 ي رو هم به اتاقش برد کتاب هاشو تومی مرلی خودش و برد به اتاقش وسالی به کمک مستخدم وسادنی عمارت که رسبه

 ی چند ساعتدی کمد چي کنار تختش لباس هاشو توزی مي از پدرش بود که گذاشت روی عکس کوچکدیکتاب خونه چ
سالم عموجون :دی کنارت نشست عموش و بوسییرای پذيخودش و مشغول کرد بعد از تمام شدن کارش مهرداد رفت تو

  دی خسته نباشدیخوب
 د؟ی و اوردلتونی و من خسته باشم وسای ازم استقبال کنينجوری تو اشهی ماهت دختر گلم مگه ميسالم به رو:مهرداد

  زحمت افتادني تونای آقا سمیبله عموجان اورد:گندم
 هم دی و دوستان آشنا بشلی با فامنکهی اي کردم برادای حاال که شما رو پخوامی اش هست مفهی وظهی چه حرفنیا:مهرداد

 ه؟ی نظرت چرمی جشن بزرگ بگهی کنم تونیمعرف
  دی افتیممنون عموجان تو زحمت م:گندم

 هی دوست داشتم شهی دختر خودم همیعنی ی کمه دختر برادر منی هم براتون بکني دختر گلم هر کارهی چه حرفنیا:مهرداد
 زمی عزدمیدختر داشته باشم و حاال خدا آرزوم و براورده کرده جونمم برات م

 دی مهرداد بغلش کرد سرش و بوسرهی خودش و بگي شد نتونست جلویاش اشک چشگندم
 شهی آغوش پدرانه بودم  همهی سالها تو حسرت دیدی بابام و مي دوستتون دارم بویلیعموجون خ: تو همون حالت گفتگندم

 حاال دلم قرصه ی ولي اگهی مرد دچی رو نداشتم ازم دفاع کنه نه بابا بوده نه هی کسچی مزاحمم بشه هی کسدمی ترسیم
  شمارو دارم آقاجون و دارم

 حق نداره ی کسچی هي تا من و داري ماهارو داری غصه نخور همون جور که خودت گفتگهی دزمی تو دختر عزيفدا:مهرداد
  شهی متی نکن چشاش قشنگت اذهیبهت بگه تو گر

 کرده هی که گردی فهمدی سرخ گندم رو دي چشای اومد وقتنای همون موقع سدی و بوسشیشونی گندم و پاك کرد و پي هااشک
  کشونیاومد نزد

 سالم بابا،سالم دختر عمو:نایس
 ؟یسالم پسرم خوب:مهرداد

 خدا شانس بده آخه یچی هگهی افته پسرا دی دختر مهی باباجون تا چشمت به دیگفتی می خوبم عمو و برادرزاده چیمرس:نایس
  بدبختي هم باباها عاشقتونن هم پسرادی داریشما دخترا چ



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 270 

 هر دی امزنی سود بعدشم دخترا عزای ها حسود هرگز نستی حسادت خوب ننایآقاس: و گفتدی جواب سالمشو داد خندگندم
  هر خونه اني هستن به قول مامانم آباديخونه ا

 ری دل پسرا گي جورنی همنیدبخت کرد زبونتون مارو بنی باهمی هم ازهم جنسات دفاع کندیااابله معلومه با:دی خندنایس
 کنهیم

 دی به زبون ما دخترا دارکاری نکنه چریااا خوب حواستون به دل هاتون باشه گ:گندم
 کار ی کارخونه کلییای بدی فردا بانای هم پسرا خوبن هم دخترا،سدی خوب حاال دعوا نکنلیخ:دی اونا خندي هر دوي برامهرداد

 عقب مونده
 امیچشم باباجون حتما م:نایس

  گندم جان؟ینی کارخونه رو ببییای بیی خوایتونم:مهرداد
  االن نهامی وقت مناسب مهی شااهللاینه عموجان ممنون ا:گندم

  شدی خنثشی منفي از فکرهایکی اشتباه کرده و دی حرف گندم بازم فهمنیباا
  کردنديزی آخر هفته برنامه ريفق بودند برا همه دور هم جمع بودند مهرداد موضوع جشن رو گفت همه موایوقت

  نداشتندقبول کردندی و گندم هم لباس مناسبمی مررنی جشن لباس بگي برادی داد فردا با هم برن خرشنهادی پسارا
جونم دخترم چرا به : زد و گفتي شدلبخندرهی آقاجونش رفت کنارش نشست ساالر به نوه اش خشی از خواب گندم پقبل
  یستی نششونی تو سالن نشستن چرا پدارنی من فک کنم هنوز همه بشی پي اومدی جوونا باششی پنکهی ايجا

  دارماروی هستم انگار دنشتونی شما رو دارم و پیآقاجون کنار شما بودن برام لذت بخش تره وقت: دی دست ساالر بوسگندم
 کنهی نمياریعر برام بخون چشام  کتاب شنی از ایکمی ای بی منشی دختر مهربونم خوب حاال که پيفدا:ساالر
 دیخونی مامیچشم روچشمم به به خ:گندم

  جهان مست مجازقتی دل چو حقيا
  رنج درازنی از اي خواري چه بونیچند
  را به قضا سپار و با درد بسازتن
  بازدی رفته قلم ز بهر تو نانیکا

 ي و شاد کردرمردی پهی دخترم دل یانگار بعد از سالها خاتون برام شعر خوند زنده باش:ساالر
  دی هم جوون هستیلیااا آقاجون شما خ:گندم
  آفتاب لب بوممگهی هشتاد سالمه دی دل من بگي خواد براینم:ساالر
   باال سرمون باشهتونی سادی سال عمر کنستی صد و بشااهللایآقاجون ا:گندم
 ي دختر گلم برو بخواب دخترم خسته ایزنده باش:ساالر
  دی جون حرف بزنزی و خودتون با عزاهی نخود سی پدی من و بفرستنی خوایم:گندم

 کهی ساعت قرارم با خاتون نزدي بردی باطونیآره دختر ش:دی او خندطنتی شساالربه
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   آقاجونری شب تون بخشمیههههه چشم پس مزاحمتون نم:گندم
  زمی دخترعزریشبت بخ:ساالر
  دی زود خوابیلی خندون به اتاقش رفت خی با لبگندم
 آورد رونی بنگی رو که پدربزرگش بهش داده بود و از پارکینی رفتن بالخره گندم ماشدی و گندم به خرمی زود سارا ومرصبح

  خودش بود نشسته بودي که حاال براینی داشت پشت ماشی حس خوبی جک پنج مشکهی
 بود نشسته بود سارا اونا رو به شیحل کار قبل مي که برایی هانی پشت ماشی کرد گه گاهفیسارا از دست فرمونش تعر 

 گرفت ی امد دست گندم و به زور می هم که خوشش می هر لباسدی لباس خری لوکس و برند برد خودش که کليپاساژها
 ي و کفش ،شال و روسرفی کرد چند دست مانتو و کی مساب کرد بپوشه و همشونم حی اتاق پرو و مجبورش مي توکردیم

 بود گندم به کی  فوق العاده شی مجلسي فروشگاه بزرگ رفتن از اول تا آخرش پراز لباس هاهی به دی خریبالخره بعد کل
  خورد رفت ي اروزهی لباس فهی چشمش بههوی رفت ی جور که جلو منی بود همییبای زي طرح هاکردیهمشون نگاه م

 کوچولو ي هانی پراز نگری حري لباس رونیی پادهیبود و پوش لباس ساده ي باالری بهش دست زد جنس ساتن و حرکشیزدن
 ی بود کلوش مری حرشی لباس تا آرنج ساتن بود بقي هانی اومدن آستی منیی ها دوطرف دامن به صورت هالل پاریبود حر
  بودنی لباس پراز نگنیی مث پاری حريشد رو

  دخترم برو بپوشهیانتخابت عال: اومد کنارش و گفتمیمر 
 لباس تو تن دی دی شدن بارنگ چشاش ست شده بود فروشنده هم وقتشییبای هردو محو زمی ساراو مردی لباس و پوشوقتب

 تو دنی خانمم لذت بردم از دهی خودته من که ي لباس برازنده نی دخترم اي شدیعال: قشنگه اومد جلو و گفتنقدریگندم ا
  ونی به حال آقاي لباس وانی ايتو

 دنینده خند به حرف فروشهمشون
 به عمارت برگشتند دی از خری هرسه راضنی بدون آستکی شیلی خی کاربنراهنی پهی ساراهم دی خریشمی کُت دامن هی میمر
  ههدی کرددی چقدر خردیچش بازار و کور کرد: زدي پوزخنددی و دست گندم ددی خري ساك های وقتنایس

   گندم جاننهی بباری محشره بدهی جشن خري لباس گندم براهی يوا: زده گفتجانی متوجه پوز خندش شد ساراهگندم
 ننی بی همون شب جشن مشااهللاینه زن عمو ا:گندم
  زمی ههه باشه عزی کنزشونی سوپراي خوای مطونی شيا:سارا

 جلف یلی لباس خهی گفت پنچر شد منتظر بود گندم رو باينجوی گندم ای اما وقتنهی کنجکاو شده بود لباس رو ببیلی خنایس
  نهیبب

  به اتاق هاشون رفتن تا استراخت کنندکردنی خسته از خرهرسه
 ی اسمش اومد اما نمي بهش زنگ بزنه چند بار روي دونست چجوری شهاب و کرده بود اما نمي دلش هوایلی خگندم

 شید که گوش نگذشته بوي اقهی هنوز چند دقدی تخت خودشم دراز کشي رو پرت کرد رویتونست دکمه سبز رو بزنه گوش
   جواب بدهي کرد به تند زدن خواست سروع قلبش شردی اسم شهاب و دی کرد وقتورشی یزنگ خورد به طرف گوش
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  ي منتظرش بودکنهی ها بزار چندتا زنگ بخوره بعد االن فک میوصل نکن: درونيصدا
  ولم کن بابا بزار جواب بدمي تو باز اومداوف
  کنم جواب بده به من چه اصالکاری چگهی ديخر: درونيصدا

  الو سالم:گندم
  مادر خوبنی سالم گندم خوبشهاب

   ناخودآگاه به قلبش آرامش اومددی گندم و شني صدای وقتدی لرزی شهاب ميصدا
  خوبنواجانی باباو مامان خوبن شی تو خوبمی خوبیمرس:گندم

  رم کارت دانمتی خواستم اگه امکانش هست ببی همه خوبن میمرس:شهاب
  افتاده؟یاتفاق:گندم

  می ساعت هشت اونجا باش باهم شام بخورمی نهار خوردمی که ظهر روز اول رفتی همون رستورانای بگمی برات مایتوب:شهاب
  نمتی بیباشه پس م:گندم

 يبا:شهاب
  خدا نگهدار:گندم

 می شدن هوا به اتاق مرکی داره قبل از تارکارشی شده بود که شهاب چنی تو دل گندم نبود استرس داشت تمام فکرش ادل
  رفت
   شام منتظرمهي برم برادی انگار کارم داره اگه شما اجازه بدرونیمامان جونم شهاب زنگ زد بهم گفت شام باهاش برم ب:گندم

 وفتهی عقب بزی اتفاق ها باعث شده همه چنی اي خواستگارومدنی اونا هنوز ننی از خونه شما هنوز نامزد نشدرونیشب ب:میمر
   دخترمستیبرو اما زود برگرد درست ن

 دیچشم مامان ممنون که اجازه داد:گندم
 و شال ی کرمي بود رو برداشت مانتودهی  که خریی از مانتوهایکی اتاقش اومد اومد دوش گرفت در کمدش و باز کرد به

 و می ساعت هفت از مرکی ساده و شختی رشیشونی ور پهی شو یی طالي کرم موهافی کي کفش پاشنه بلند قهوه ايقهوه ا
 سادوی قرمزش اومد بغلش واي کوبه نی با ماشنای سشدی منشی ماشار داشت سونیی کرد و از پله اومد پایآقاجونش خداحافظ

 يری میی جایسالم خوب:نایس
   کار دارمیی آره جایسالم مرس:گندم

 آها باشه:نایس
  خدانگهداریمرس:گندم
 آروم و شمرده وارد رستوران ي ساعت هشت در رستوران بود با قدم هاقی و رفت دقرونی اومد بنگی عقب گرفت از پارکدنده

 گندم و ي قلبش تند زد حس کرد چقدر دلتنگش بوده سرتا پادی گندمو دی به طرفش رفت شهاب وقتدی دزیشو شهابو سرم
  سادید وا بوه اون خوشش اومدینگاه کرد لبخند زد بازم از سادگ
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 ی ساعت قشنگي و کفش سورمه اي شلوار سورمه ای اندامی آبي چهارخونه راهنی پهی زد دی از دور اون و دی هم حسابگندم
   کنارشدی رسدی موهاش گندم دي تودی دستشو کشیبه مچ دستش بسته بود وقت

  یسالم خوب:گندم
  مادر خوبنی تو خوبیسالم مرس:شهاب
   سالم رسوندیمرس:گندم

  نیسالمت باشن بش:شهاب
   دارهکارشی دونست شهاب چی چون نمشتری هردو سکوت کردند هردو دلهره داشتن گندم بي اقهی دقچند

   گارسون و صدا زد منو رو داد به دست گندم خودشم انتخاب کردشهاب
   لطفا دلستر و ساالدي سوخارگویم-

  جناب لطفا دوغ ممنون:گندم
  چطوره؟دی جدیخب چه خبرا زندگ:به گندم نگاه کرد از رفتن گارسون شهاب بعد

   نظر بدهی از ی نظر عالهیاز :گندم
 ییخوب از چه نظرها:شهاب
 هی از هی عالیلی خنی هست پشتمون باشه و ایکی می و آقاجون و عمو رو دارمیستی من و مامان تنها نگهی نظر که دهیاز :گندم

  تمام نمی من همش دنبال اکننی فک مدی خانواده جدي از اعضای فرق کرده بعضمی زندگينظرم بده حاال که سطح اقتصاد
 . ستی نينجوری دونه ای خودش هم مخدا  خودم داشته باشم امايپول و ثروت و برا

 هنوز چهار ی ازشون ناراحت بشدی شناسن نبای هست خب هنور تو رو درست نمیعی طبزای چنیا: بهش زدي لبخندشهاب
 ي شدشونی وارد زندگوهیروزه که تو 

  ی داشتکارمی چی بگي خوای صبور باشم تو نمدی بایگیآره درست م:گندم
  دی شامم رسمی کنی صحبت ممیشام بخور: دست پاچه شدی کمشهاب

   گندم موندي غذاشتری سکوت شام خوردن بازم بدر
 ؟ي خوریچرا نم:شهاب
  شدمری سگهیخوردم د:گندم

 ي خوری کم میلی غذات موند خشتری ذره توکه بهی نیهمش هم:شهاب
   کشهی قدر معده ام منی همگهی هم خوردم دادیز:گندم

   نشدمری خودم سي کشم با غذای حاال من جور غذات و مستی نيطور:دی خندشهاب
 اون و داشت با ی دهني حرکت  شهاب  تعجب کرد غذانی خودش و شروع کرد به خوردن گندم از اي و گذاشت جلوبشقاب
   شکرت غذات خوشمزه بودایخدا: کرد و گفتی خورد  بشقاب و خالیاشتها م

   و جمع کردن هر دو قهوه سفارش دادنزی منکهی نگفت بعد از ایچی خندش گرفت هگندم
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مد و به پدر  آخر شب نگار اودی شب  جشن بگم شما که رفتي تا برات از اتاقات بعد از رفتن تو توییایخواستم امشب ب:شهاب
 که ي کرده بود روزبی شمارو هم داد من و تو رو تعقی قبلي شما گرفتم و آدرس خونه يو مادرم گفت اون خونه رو من برا

  بود همه از حرفاش تعجب کردن ازم خواستن براشوندهی فهمی کمایا و از قضمی کنی رو خاللی وسامیرفته بود
   کنمفیتعر

 دنی فهمي از موضوع شب دزدکردی بود فک مدهی بود رنگش پردهی ترسیلی خگندم
 نصب کرده نی و دوربری روز گندم اومده عمارت و دزدگهی کنم که عمو اومد کمکم و گفت کاری دونستم چیمن نم:شهاب

 پول نکهی داده به گندم وبه شرط اي سوري نامزدشنهادی پدهی شهاب حرف هاشو شنکردهی من درد و دل ميبعدش داشته برا
 به ازدواج من نداره دو ي کارگهی بابام از دستم ناراحت شد گفت ديکرد عمل مادر گندم و بده و تو هم به خاطر مادرت قبول

 روز بعدشم برگشتن آلمان
 ي بهزادي ممنون تو و آقادیواقعا با: به شهاب نگاه کردی اشکي بغض کرده بود خداروشکر کرد آبروش نرفته به چشاگندم

 م؟ی کني نقش بازستی نيازی نگهی دیعنی بره وای پدر و مادرت و ششی من پي آبرونیاشتباشم  نگذ
 و بهت بگم فردا نی من اومدم همي از دست من راحت شدستی نازی نگهینه د: شدنی با حرف اون چهره اش غمگشهاب

 یستی تنها نگهی خوشحالم دی خوشبخت باشدوارمی کردم من و ببخش امتتی اذیلی مدت خنی گردم تو ای دارم دارم برمطیبل
 تو ونی کردن خانواده پدرم و مددای پی خوب شدن مامان حتي کمکم کردیلی خونمی به مدیلی زد من خینی لبخند غمگگندم
  ی کندای که باب دلت هست رو پی کسی بتوندوارمی هستم امي بهزاديو آقا
 خونه پدربزرگم می رفتمیستی ننجای اگهید:آپارتمان رو به شهاب داد دی کلفشی کي کرد نتونست ادامه بده دست کرد توبغض

   به حسابتزمی شماره کارت تا برهی و شمی چقدر شده ممنونت می روهم اگه بگمارستانی بي هانهی هزارمی و برات بدیگفتم کل
 بعدشم توبراش می من اون کار بخاطر تو نکردم که حاال حساب کتاب کنستی نازین: شدی از حرف آخر گندم عصبانشهاب

   تموم شد حرفشم نزن قهوه تو بخور سرد شدگهی دو ماه پس دکی نزدي کردينقش باز
 گندم بغض داشت خفه سادنی هم واي روبه رودیباری بارون نم نم مرونی از خوردن قهوه هردوشون از رستوران اومدن ببعد

 فکرش ی محکم بغلش کرد وقتارهی نتونست طاقت بدی گندم و دی اشکي چشایوقت. شدی مونهیاب داشت د کرد شهیاش م
 گندم دوست داشت دستاشو دور کمر دادی خودش فشارش مربه محکم تشدی می عصبنهی تونه گندم ببی نمگهی دکردیو م

   اونم قرمز شده بودي بهش نگاه کرد چشارونیشهاب حلقه کنه اما شرم مانع شد آروم از بغل شهاب اومد ب
  ههههي اشک شوقه از دست من راحت شده؟آهای چي براهی گرگهید:شهاب

 گندم اخم کرد 
 نکهی اي اما رونمشونی بار آخر ببي دوست داشتم برایلی خشهی تنگ میلیبه مادر سالم برسون بگو دلم براشون خ:شهاب

   صورتشون نگاه کنم نداشتميتو
  و گرفت تو چشاش نگاه کرد مراقب خودت باش گندم دست
   خدانگهداردی کشرونیتو هم مراقب خودت باش دست شهاب و فشار داد و از دست اون ب: لرزان گفتیی با صداگندم
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 شد و به ی چيزدی غُرمی هی بلند دوست نداشتی شاسنیتو که ماش: رفت در و باز کرد شهاب بهش گفتنشی طرف ماشبه
  او اشاره کردنیماش

   نگفتميزی و آقاجون دادن منم چنی ماشنیهنوزم دوست ندارم ا:گندم
 پاهاش از دی دور شدن گندم رو دی کرد گندم راه افتاد وقتی زد دستشو آورد باال و خداحافظي تکون داد و لبخندي سرشهاب

 سوار دی کشریچشاش پر از اشک شد قلبش ت رفت من گذاشتم بره ای شد خدارهی کرد به آسمون خهی تکنشیرمق افتاد به ماش
  کردی خون مشتری که دل شهاب و بشدی مپخش  آهنگهی و روشن کرد نی شد پخش ماشنشیماش
 
   آخرو بخندي لحظه هانیا

   چشمات و آروم ببندبعدش
   عاشقش شدمي روزهی که یی اون چشانهی اشک هام و ببنزار

   آخرهداری دنی اامروز
 گذرهی ها داره زود مهیثان

   برهی داره مکهی تکهی و تدمی ساحل کشي که روی قلبموج
   خاطرات قبل رفتنتیعنی عشق
  رهنتی پي عطر مونده رویعنی عشق

   مونده بودرهنشی پي گندم رواسی آهنگ و که خوند شهاب بغض کرد عطر ي کهی تنیا
   قلبمهي زخمه که روهی تو تموم خنده هام پر از غمه بعد

 ی باروني هوانی اری چتر بسته زبا
  ی دونی گونمو نمي رواشک
   دلم هنوزنی عالقه داره ابهت
 یمونی نميری میگی مبازم

 ی دلواپسي از هواشمی مخسته
 ی کسی از سکوت تلخ بشمی مخسته

  ی تو مقدسشهی تودلم همی هموني هر جا که براما
   آخرهداری دنی اامروز

   گذرهی ها داره زود مهیثان
 ی نبود کادشی شد تعجت کرد سی فرمون و صورتش خي سرش و گذاشت روسادی واابونی تموم شد کنار خکی موزیوقت

  دهی گندم چشاش باري حاال براختهیاشک ر
  بارون قطره قطرهسادی بالکن واي راست به اتاقش رفت حالش خراب بود چمدونش و بست توکی دی به عمارت رسیوقت
 اتاق نگاه کرد چشمش به ي اتاق به گوشه گوشه ي چشمش به در اتاق گندم افتاد بغض کرد،رفت تودیباری صورتش ميرو
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 اتاقش گذاشت ي چادر بود چادر و برد توي هنوز روعطرش ي کرد بوکیچادر نماز گندم افتاد برش داشت به صورتش نزد
  دی تخت دراز کشي چمدونش رويتو

 شهاب دنی و ندي بادوري دونست حاال چجوری کردن نمهی بلند شروع کرد به گري شهاب رفت با صداشی از پی وقتگندم
 از پشت سر گفت خوش یی نشست چشاش سرخ شده بود صدامکتی ني و پارك کرد و رونی ماشدی رسیسر کنه وقت

 گذشت؟
 یکنی همش تظاهر مادی؟خوشم م بودي خوش گذشت شام خوشمزه اکردی گندم و باپوزخند نگاهش مي بود روبه رونایس

 هیکارهات ظاهر
 ي دارنای سنآقایبب:سادی واشی قدمهی کشی نزدساد،رفتی شد وای کرده عصبانبشی تعقدی فهمی از حرفش تعجب کرد وقتگندم

 که اطرافت و یی من مث دخترای بهتره ذهن خرابت و درست کنیکنی من دخالت مي کارهاي و تویزنی از حد حرف مادیز
  دمی که دارم بهت هشدار مهی بارنی آخرانهیجر  مامانم کامال دررونی اگه امشب رفتم بستمیگرفتن ن

   نشست و دور شدن گندم و نگاه کردمکتی ني رونای ازش دور شد سعی سریلیخ
   گفت و در زدیم اله بسانهی دودل بود بره داخل ستادی به اتاقش رفت لباسش و عوض کرد پشت در اتاق مادرش اگندم

  داخلدییبفرما:میمر
  دیسالم مامان خوب: رفت داخلگندم

  ي اومدیسالم دختر گلم ک:میمر
   بزنمي بهتون سرامی گفتم بدمیتازه رس:گندم

   شدهي طودي کردهیچرا گر: بهش نگاه کردمی مبل نشست مريرو
  کردی مي بازن،باموهاشیی سرش و انداخت پاگندم

 دمی من گوش می بهتره بگنجای اي گفتنش اومدي که برایگندم جان هرچ:میمر
 بعد از حرف هام بازم مث قبل بهم اعتماد دی قول بدستمی نيمامان من دختر بد: شدی به مادرش نگاه کرد چشاش اشکگندم

  دیداشته باش
 باشه دختر بگو:میمر

 کردی گفت هق هق ممی مري امشب برانی رفته بود و تا همي نصب به عمارت بهزادي که برای از روز اولگندم
 گوشش هردوشون شوکه ي با اخم بهش نگاه کرد و زد تومی مرسادی گندم،گندم واي بود اومد روبه روی عصبانیلی خمیمر

  ختی و پابه پاش اشک راوردی طاقت نمی گندم اوج گرفت مرهی گريشدن صدا
 من ي کارو کردنی چرا ايکردی مکاری مرد نبود چنقدری بود و اي اگه شهاب آدم بدي بود که تو کردي چه کارنیآخه ا:میمر

  توکل؟ای داده بودم ادی يبه تو دزد
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 ي بهزادي بود شهاب و آقانی رو نداشتم کمکم کنه تنها راه همی کسچی من هدی نداشتیمامان مجبور بودم شما وقت:گندم
 هی اونا دوننی رفتن من نمي دزدانی که اون خونه روهم شهاب گرفت پدر و مادر شهاب از جردیدی بهم کمک کردن دیلیخ

  گمی که مدوننی داستان و مگهیجور د
 بوده تا ما به نی قسمت ادی بگم شای کارت اشتباه بود چی دخترم ولی شجاعیلی بهش نگاه کرد تو خمی ماجرا رو گفتمرهمه

 ره؟ی می حاال شهاب کمیکن دایواسته شهاب خانواده پدرت و پ
 نداره فردا پرواز داره بر نهی شمارو ببادی بنکهی اي و روشهی دلش براتون تنگ میلیبهتون سالم رسوند گفت بگم خ:گندم

  گردهیم
 دوارمی مرد بوده امیلی بکنه اما نکرد خي تونست هر کاری راحت مي اش بودغهی بود تو صییشهاب واقعا پسر گل و آقا:میمر

   بشهریعاقبت بخ
  کردی بازم از مادرش عذر خواهگندم

 باغ ي سرش و رفت توي انداخت روی شالدادی آزارش مستی شهر ننی اي از فردا شهاب تونکهی تونست بخوابه فکر اینم 
 نشست بارون نم مکتی ني بغض داشت،روزدی سرد اسفند شونه هاش و لرزوند دستاشو دور خودش حلقه کرد و قدم ميهوا

   به آسمون نگاه کرددی بارینم م
 همه یکنی که احساس می درست وقتشهی چرا همای دل توهم به حالم سوخت خدایکنی مهی من گري برايتوهم دار:گندم

 می رو که دوست دارییزای همه اون چشهی خراب بشه چرا نمزی همه چدی باینی زمي آدم رونی خوبه و تو خوشبخت ترزیچ
  خودتی به رضمی منم راضنهیحتما صالح ا گمی بگم فقط می چدونمی حکمتت و شکر نممیباهم داشته باش

 : سوزناك زمزمه کردي شعررلبی زدی باری از چشاش ماشک
 شونهی پرت چشماتِ                         چقدر حالم پرحواسم
                         چقدر دل بستن آسونهی سخته فراموشچقدر
  احساسنی انهیریآسونه                        چقدر ش دل بستن چقدر

   نه باوسواسنهی باشم                           نه با کیکی با تو دیبا
                           به آرامش برم گردوندی از دلشوره و تردپر

   جنگ و                     توبه سازش برم گردوننی ابازمی مدارم
  که بغلوبمبازمی روزها                  که منیکن از ا دورم تو
  کوبمی مای هدف بازم                       به دری دارم بکه

 دی پراز اشک دی رو از پشت چشمانلی کنارش نشست سرش و آورد باال سهیکی هق هقش سکوت باغ رو شکست  يصدا
 نییسرش و انداخت پا

 دوست شهی من همهی چدونمی که من خوب مزنهی رو داد ميزی چهی چشمات یکنی مهی با سوز گریلی شده گندم خیچ:لیسه
 آدم ی خوبه گاهیلی خی آبجهی داشته باشم تا براش حرف بزنم با اومدن تو آرزوم برآورده شد بودن و داشتن ی آبجهیداشتم 
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 تاسنگ صبورش بشه تا محرم رازش شی آبجشی پرهی لحظه اس که مون بگه ای به هر کستونهی داره که نمیی حرف هاهی
 چته دونمی کنه حاال هم متتی اذی کسزارمی نمشتمی من پیطی و در هر شراشهیبشه گندم من و داداش خودت بدون هم

دچارش  دونمینم: زدی شد  گندم سرش و آورد باال اشک هاشو پاك کرد لبخند تلخای دری که ماهي آره دچاريتودچار شد
 کشمی عذاب مشی از دوردونمی نه اما مایشدم 

 اما خودت هنوز باورش ي تو عاشق شددونمی صبور باش بزار قشنگ احساساتت شکوفا شه من ميصبور باش خواهر:لیسه
  ی پس بزار قشنگ باورش کنيندا

  داداشی مهربونیلی حرف هات آرومم کرد خلیممنون سه:گندم
 ي در ضمن صداتم قشنگه شعر خونديزی اشک برينجوری انمی نبگهی قشنگ خودم دی تو آبجيفدا: زدي لبخندلیسه
 دمیشن

  لی داداش سهی مرسنیی سرش و انداخت پادی خجالت کشگندم
   خواستم بهت بگمی هست می موضوعهی:لیسه

 د؟ییبله بفرما:گندم
 بار ضربه هی ستی کنم ببخشش دست خدش نی پرونده بهت خواستم ازت عذرخواهکهی چندبار تدمی دنایدر مورد س:لیسه

 ختی عشق و خالصانه رنای بود سيری هاش شد دختره از خاناده فقی از هم کالسیکی وار عاشق وانهی وشیخورده دوسال پ
 سرزده رهی منای روز که سهی ناستی گفته بود اونم عاشق سیالک  پول گرفت ونای از سی کرد هکاری اون اما اون چيبه پا

 نی همه انای کنن سی بغل مگروی پسره جوون بوده همدهی و راننده اشم شهی مادهی پکی مدل باال و شنی ماشهی از نشیبب
 و اون پسر بوده سر پنی باای دخترا بد شده اون دخترم به خاطر پول هي نسبت به همه دشی ازاون روز دنهیبیصحنه هارو م

 فکر نی همي برانهی هنوزم نسبت به جنس مخالف بد بیپا شد ول تا سردی خورد چقدر طول کشي بدي شکست ضربه نایس
   آدم پول پرستهی یشی و مشهی طرز پوشش و رفتارت عوض مي شداردریلی شبه مکی چون تو کنهیم

 که بهم اعتماد ی مرسستمی ازش ناراحت نگهی ددمیمن واقعا ناراحت شدم بهش حق م: ناراحت شدنای سي برایلی خگندم
 ی و گفتيکرد
 یلی خمی فرصت با بهناز آشنات کنم نامزدمِ عشق من تمام زندگنی در اولدی محرم اسرارم بای من هستی آبجگهیتو د:لیسه

  دوسش دارم
 دی خوشبخت باشدوارمی اميدی برات خوشحالم که به عشقت رسیلیخ:گندم

 ساختمان ي باهم تودیندم هم خند گي دماغت قرمز شده هههه بامزه شدي زدخی تو که می گلم پاشوبری تو آبجيفدا:لیسه
  گفتنریرفتن و به همه شب بخ

 ناراحت بود اصال به یلی مسعود بخاطر شهاب خنیی هم نذاشت ساعت چهار صبح چمدونش و برد پاي اصال پلک روشهاب
  بلند شددی اون وچمدون به دست دیاتاقش نرفته بود وقت

 ؟ی فکر کنشتری بي خوای نمی و گرفتمتیتصم:مسعود
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 مدت نی تو ارسمی نمي اجهی نتچی به هينجوری کنم ادای برم خودم و پدی برم عموجان بادیبا:سادی عموش واي روبه روشهاب
   من ودی کردم ببخشتتونی اذیلی بهتون زحمت دارم خیلیخ

 زیمه چه: تونست بفمه چقدر حالش خرابه و سردرگمه آروم به پشتش زد و گفتی برادرزاده شو در آغوش گرفت ممسعود
  نگران نباششهیدرست م

  ماشی پدییای عموجان بشهی شده بود دلم براتون تنگ می اومد چشاش اشکرونی از آغوش عموش بشهاب
   خودم بکنمیی تنهاي براي کم کم فکردی باشمی بازم تنها ميبهت عادت کرده بودم تو بر:مسعود
 خوب هم سی کدی تنها باشی چرا شما الکای کنن اون سردنی خودشون میآره بچه هاتون که دارن زندگ: زدي لبخندشهاب

  کردمیکه بهتون معرف
  ی که از پرواز جانمونمی کرد بریی توهست که من و هواریپدر سوخته همش تقص:دی خندمسعود
 رمی با آژانس مشهیعموجان زحمتتون م:شهاب
  ي و من و خوشحال کردي شدمونیفتن پش از ردی باشم شاشتی لحظات پنی خوام تا آخری کم حرف بزن ممیبر:مسعود

  کردینده بازم عموش و در آغوش گرفت و خداحافظ. به پروازش نميادی زمان زدنی به فرودگاه رسیوقت
  پر از اشک دور شدن شهاب رو نگاه کردی با چشمانمسعود

 اومدم چه یوقت: لب گفتری زختی بغض شو نتونست قورت بده آروم اشک ردی کشری اوج گرفت قلب شهاب تمای هواپیوقت
 هی نه فقط ای دونم واقعا دوستش دارم ی بسازم هنوز نمشی با دوري چجورنجای قلبم موند اي داشتم و حاال چه جوریحال

 ادتمی و بینی تریکلمه هر کجا باشم تو برام مقدس
   روحش برگردونه از خدا خواست آرامش و به قلب وختی اشک ری شد سرسجاده اش کلداری نماز صبح بي براگندم

   گندم شدنی صبحانه نشسته بودن متوجه ناراحتزی همه سر میوقت
   افتادهی اتفاقيای شده ناراحت به نظر ميزیگندم جان عمو جان چ:مهرداد

   زن عمو دستتون درد نکنه ممنونستی نيزینه عمو چ:گندم
 ي نخورديزیدخترم تو که چ:سارا

   ندارم با اجازهلی میمرس:گندم
 ينجوری اون ناراحته و اشبی دي کرد گندم از حرف های عذاب وجدان گرفته بود فکر منای بلند شد و اتاقش رفت سزی سر ماز

   نگاه کردلی رفتن به سهی به کارخونه میشده وقت
  گندم چش شدهیدونی تو نملیسه:نایس

   دونمینه نم:لیسه
  اونهينه برا چرت و پرت بهش گفتم نکي سرهی شبی من دنی ببگمیم:نایس
   مگهی گفتیچ: شدرهی با اخم بهش خلیسه 
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 حرف بهش ي سرهی پسر جوون قرارشام داشت بعد که اومد خونه هی رستوران و باهی رفت دمی کردم دبشی تعقشبید:نایس
  شدی عصبانیلیزدم خ

 دی کرده نباي نفر باهات اونجورهی حاال که ي بردارتی منفدی دنی دست از اي خوای می به تو بگم هاکیآخه من چ:لیسه
  گفت بهتی حاال گندم چی و قضاوت کنینی چشم ببهیهمه رو با

 بودم با اجازه مامانم بوده و کامال رونمی دور و برت فرق دارم اگه بيداد زد و گفت من با دخترا: گفتنی غمگي با چهره انایس
   بعدشم رفتنی همانهیدر جر

  کنمی حاال بعد درستش مستی ني بگم آخه طوریپوف چ:لیسه
 و با خودشون بردن هرکار کردن می رفتن مرشگاهی به ارانی سارا و مهدی گذشت شب جشن فرا رسی روز از رفتن شهاب مسه

 سه روز همه حس کرده بودن ناراحته خودش موهاش و شونه زد و نی خراب بود تو ایلی خشی نشد بره حال روحیگندم راض
  شدی تر معلوم مدهی کرده بود چشاش درشت تر و کشریی تغیلیخ  سرش خط چشم و رز لب زدي جمعشون کرد باالرهیبا گ

 که دی به شکل خورشبای زی کلفت و پالکری زنجدی که شهاب بهش داده بود و پوشی کمدش گردنبني کشويدست کرد تو
   به اتاق پر بزرگش رفت در زدبای زری شال حرهی وسطش بود شالشو سرش انداخت بای زینینگ

  داخلدییبفرما
 ی بود وقتدهی پوشي دست کت و شلوار قهوه اهی نشسته بود ی صندلي در و باز کرد و رفت داخل ساالر اماده روگندم

  چشمش به گندم افتاد بلند شد به طرفش اومد چشلش پر از اشک شد
 و شیشونی اروم پزمی ماشاهللا دخر عزي شدبای زثیلیشته خ به گذي لحظه منو بردهیدخترقشنگم قربونت بشمک : ساالر

 نیی پاییای با من بنجای اي اومددیبوس
   بشمتیبله اقا جون دوست دارم با شما وارد جمع:  گندم
 یلی معلوم بود خنیی پاي گندم از سرو صداها ي دستاي توگرشی دستش عصاش بود دست دکی می برزمی دختر عزباشه

  شلوغه اروم و شمرده با هم
 شده ری گندم متحییبای رفتند کم کمک نظر همه به طرف پله ها جلب شد پچ پچ ها شروع شد همه از شباهت و زنییپا

 یلی کنار دخترش اومد خمی در صدر مجلس نشوند مری مبليبودن مهرداد خودش و بهشون رسوند دست پدرش و گرفت رو
   دختر گلمي شدیعال

 لی به فاممی برای بدی بعد صورت گندم و بوسادی جون داره با اقا جون مزی لحظه فکر کردم عزهی دی از پله ها اومدیوقت: مهرداد
   جووناشی کنم بعدش راحت برو پتیو دوستام معرف

    د همشون  از شباهتش مات موندندای گندم و به دختر خاله هاش نشون می وقتمهرداد
   و اشنا شدندنی دور سالن چرخی ساعتمی کرد نی میوال پرس باهاشو احیی با خوشروگندم

  شد و سالم کردکی دختر خوشگل بهشون نزذهی دست تو دست لیسه
  لی داداش سهیکنی نمی با لبخند جواب سالمشو داد به دختر کنارش اشاره کرد معرفگندم
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  جانلی سهي دختر عمودی گندم باشدی شما هم بالی لبخند زد دستشو دراز کرد سالم من بهناز هستم نامزد سهدختر
 براش ي داری گفت  ماشاهللا چه نامزد خوشگللی فشرد بله من گندمم خوشبختم بهناز جان رو به سهی دستشو به گرمگندم

  دییاسفند دود کن به هم ما
 !! لیاد مگه نه سه دخترا و پسرا افتنی بي چه ول وله ای دونی نمنیی پاي اومدی وقتيخودت که ناز تر: بهناز
  دمی نمی به هرکسموی منم ابجادی بس خواستگار مشهی من تکه از فردا پاشنه در عمارت کنده میبله ابج:  لیسه
  نشستندزی رفتند سر مي بهزادي اقاشی کر و با مادرش پی گندم ازشون معذرت خواهدنی سه خندهر

   دلم براتئن تنگ شده بودي بهزادي اقادیخوب: گندم
 بازم دمتی ندگهی دل تنگ بودم شهاب که رفت تو هم که از شب جشن دشتری زد ممنون دخترم من بینی لبخند غمگمسعود

 تنها شدم
  اون خونه بزرگي بده اونم تویلی خیی تنهادمیبهتون حق م: میمر

  کنمی ممیی تنهاي براي فکري بزودشاهللایا:  انداخت و گفتی بهش نگاه خاصمسعود
  بچه هاشی  من برم پدیاگه اجازه بد:  شد و گفتی عصبانی به مادرش شد کمي بهزاديگاه و لحن  خاص اقا متوجه نگندم

 برو دخترم:  میمر
   شدکی رفت که با چند نفر مشغول حرف زدن بود بهشون نزدلی به طرف سهگندم
   همه متوجه حضور او شدنستمیمزاحمتون ن: گندم

  کنمتی معرفای خانوم بی ابجي شما تاج سر هی چه حرفنیا: لیسه
 ی جان گندم دختر عموممانی پسر خاله ام  پمانی پشونی اما جذاب اشاره کرد  ای معمولی صورتای پسر سبزه و قد بلند هی

 زمیعز
 دی خوببایخوشبختم خانوم ز: مانیپ

 ممنونم منم خوشبختم تشکر:  گندم
   باشنلی داداش بهناز گندم از شباهتش به بهناز حس کرده بود فامای ارشونیا: لیسه

 ای اقا ارخوشبختم
   و محترمبای با شما خانوم زییمنم خوشبختم خانوم خوشحالم از اشنا: ایار

   خوردنی هاشون با نگاهشون گندم و می کرد بعضی همشون و بهش معرفلیسه
 ختنی به درخواست جوونا اهنگ گذاشت و همه دخترا و پسرا رلی مبل نشست سهي شده بود ازشون جدا شد روي کفرگندم

  تی جمعي بود توباتری بود و از همه زدهی کرده  تنها گندم بود که لباسش پوششی اراي کوتاه و موهايوسط دخترا با لباس ها
  ودنش تعجب کرد از نبدی رو ندناینگاه نگاه کرد س

 هم از نوع پوشش شیبای بود شوکه شده بود هم از زدهی اون لباس دي گندم و توی بود وقتدسای سالن واکی تاري گوشه نایس
 جواب ی کرده بودن بیی و اشنای که ابراز خوشحالیی دراز پسراي موهاش بوده و جواب دست هاي تمام مدت شال رودید
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 هی شد ی عصبیلیر گندم نشست خ رفت کناای اردی کرد که دیم   خوشش اومد همونجور داشتم بهش نگاهیلیگذاشته خ
   تونست صداشون بشنوهی که اونا متوجه نشدن کامال مکشونی خودش و رسوند نزديجور

   به افتخار شما برگزار شدهی مهموننی ادی وسط برقصدیری نمدیچرا تنها نشست: ایار
 ستمی اهل رقص نی مرسنه
  ادی بهتون نمدی کنی میاشوخیار

  دارم؟؟یمن باهاتون شوخ: گندم
   بعد دستشوبه طرف گندم دراز کرددی کنی قبول می چمیحاال اگ من درخواست کنم ازتون برقص: ارا

 رونی تند از سالن بیی بعد با قدم هادی گفتم نه دست از سر من بردارکباری محترم ي اقادینی ببسادی شده بود وای عصبگندم
  رفت

  کنم و بگم اشتباه کردمی فرصته ازش معذرت خواهنیاالن بهتر:  خودش گفتشی کرده بود پفی گندم کي از جواب هانایس
  تعجب کرددی اون و دی کرد کنارش نشست گندم وقتداشی پیشگی هممکتی ني باغ رفت دنبال گندم گشت روبه

  سالم: گندم
  یشی مضی سرما مري توی نشستنجایسالم چرا ا:  نایس

  گندمي شونه هاي خودش و در آورد انداخت روکت
  شهی بزار تن خودت باشه سردت میمرس:گندم

  زدي لبخندنایس
   بود تعجب کرددهی تا حاال لبخندشو ندگندم

  مهربون شدم ههههههوی یگی آها حتما ميچرا تعجب کرد:نایس
  قایآره دق:گندم

 . بدهستدمی دست خودم نبود بقول تو دخوامی باهات بد رفتار کردم ازت معذرت میلی مدت خنی دونم تو ایم:نایس
  ی شناختی من و درست نمی توهم حق داشتستی نی به عذر خواهازین:گندم

 از می ما خانوادتن دختر دوستیدونی خودت مشهی ممی حسودی چقدر خوبلی با سهدمیدی می زشت بود وقتیلیاما رفتارم خ:نایس
 بهت لی سهدمیدی می خواهر وقتهی هم لی دختر داشته باشه من و سههی دوست داشت شهیاول دورمون نبوده دورمون بابا هم

 ي اتاقت بودي اما تورو رنجونده بودم چند روز بود که همش توخواستمیم  کنم منم خواهرهی دوست داشتم گری آبجگهیم
   کنمی ازت معذرت خواهيای باغ همش منتظر بودم بي تويومدی شبا هم نمیوقت

  نای ناراحت نکن داداش سگهی خودت و دستی نيطور: لبخندزدگندم
  یشی منم می آبجيدی من و بخشیعنی داداش ی گفتيوااا: چشاش برق زد دست گندم و گرفتنای حرف و زد سنی ایوقت

 یبله آبج: خندش گرفتنای سي دونست از عمد نبوده از لحن بچه گونه ی نگفت ميزی چدی کشرونی آروم دست شو بگندم
  ههههیزنی هفت ساله حرف مشی شي پسرانی خجالت بکش مث اشمیتوهم م
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 تتی اذی خودم مث کوه پشتتم اگه کسدمی تو دی اشکي چند وقت فقط چشمانی بخند اشهی گلم همی خنده آبجيفدا:نایس
 کرد به خودم بگو

   داخل زشته دنبالمون نگردنمی برای بنایچشم داداش س:گندم
 ي بهزادي آقازی هنوز سر مدی گشت دی اونا نشده بود گندم دنبال مادرش مبتی غي متوجه ی هم وارد سالن شدن کسبا

 ی کدهی کشی داره اون سالها سختی خود خواه باشم مامانم حق زندگدیچرا با: خودش گفتشی شد اما پینشسته باز عصب
   زدي هست لبخندی که مرد محترمي بهزاديبهتر از آقا

از فردا : گفتطنتی سام بعد از رفتن مهمونا باشری کرد امی مهمونا خداحافظيا همه  گندم بدی رسانی به پای به خوبجشن
   عمارت ول وله اسنیتوا

   با تعجب بهش نگاه کردنهمه
 چرا پسرم؟: خندش گرفتنیمه
 ی کمر برا گندم بدی دم کردن باشیی در حال چادی همش باادی میکی رهی چرا نچ نچ نچ نچ خواستگار مدی دونینم:رسامیام

   مونهیچاره نم
 دنی از حرفش خندهمه

 اون شب مسعود ادمهی ومدی شهاب چرا نی نه راستای ازم سوال کردن گندم نامزد داره ی امشب کلنی همگهیراست م:مهرداد
  کردی شهاب برادرزاده اش معرفي ندهیتورو نامزد آ

 تموم شد عموجان به هم زیهمه چ:سادیده آروم بلند شد وا ناراحت شدنی بغض کرد اشک تو چشاش جمع شد همه فهمگندم
 خورد

 ناراحت بود دوست داشت بره اتاق گندم و باهاش حرف نای شدن سنی اون غمگی از پله ها باال رفت همه از ناراحتعی سریلیخ
  دارهازی نیی اون االن به تنهادونستیبزنه اما م

 ی کرد می موند و کار می شرکت مي وقت توری حرف نزده بود فقط تا دی که برگشته بود درست باکسي از روزشهاب
 جا آرامش هی که برگشته ی که برادرش از وقتدی دی نگرانش بود میلی خوایخواست حواس خودش و با کار کردن پرت کنه ش

  باهاش حرف بزنه موفق نشد  هر چه تالش کردزنهینداره و مث مرغ سر کنده بال بال م
 نکهی کرد با ای میبی تنگ شده بود احساس غررانی اي برایلیهاب برگشت خونه به اتاقش رفت دلش خ شب که شآخر

   زدینی و برداشت به عکس گندم نگاه کرد لبخند غمگشی گذرونده بود گوشنجای عمرش رو اي سالهاشتریب
 دوست دارم شهی داره عمرش کم مکنمی شبا چادرت و بو مي فراموشم کردای ی من هستادی یکنی مکاری چییاالن کجا:شهاب

 مشتاق نقدری هست که تو ای چه حس و حالنمی کنم دوست دارم عاشق خدا بشم باهاش حرف بزنم ببیمنم مث تو دلدادگ
 ای باشم آه خدانجای دوست ندارم اگهی رنگ شده دیب  بدون تو برامای دنی دونی حرف زدن باهاش مي برايبود
 ي به بازار رفت برانای با سدی خري بودن گندم برادی عدی و خری خونه تکونيمد همه در تکاپو اوی بهار مي بود بوکی نزددیع

 شهاب بازم آزارش ي بهتر شده بود اما دوری بهشون بده حالش کملی سال تحوي تا لحظه دی خرهی خانواده هديهمه اعضا
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 خواستگار براش اومده که همشون و بدون فکرکردن رد یبعد از شب جشن کل  گردنبندش و از خودش دور نکرده بوددادیم
  کردنی گذاشتند و اعتراض می نملی و سهنای خواست دخالت کنه سیکرد هر وقت مهرداد م

 ساالرخان در راس می پسراش، مهرداد و پسراش گندم و مرنی همه دور سفره نشسته بودن خانواده مهلی سال تحوي لحظه
  گهی همدي مشغول دعا بودن برا خوند همهینشسته بود قرآن م

 بود ی سالنی اولنی کل خانواده اش دعا کرد ای سالمتي نداشت براشوی تحمل دورگهی دنهی دعا کرد بتونه شهاب و ببگندم
 گفتن گندم دست کی تبرگهی شد همه به همدلی سال تحوی نشسته بود وقتی شلوغنیکه بعد از رفتن پدرش دور سفره به ا

   کردنی عموش همه روبوسزن  بعد عموش و مادرش و عمه اش ودیآقاجونش و بوس
   داديدی قرآن و باز کرد به همه بچه ها عساالر

  چندتا سکه به هر کدومشون دادي از اون مهرداد نفربعد
  بوددهی خريزی شون چتی هرکدومشون در خور شخصي پخش کرد براهی بقنی خودش و بي هاهی هدگندم

  دمت گرمی گندمیآبج: اش و باز کرد ذوق زده گفتهی هدی وقترسامیام
  دنی خندهی من عاشق رباتم گندم و بقیدونستی کجا ماز

  حدس زدم بهله باهوشم ههههگهی دمینیما ا:گندم
  کردی کرد از گندم تشکر می شو بازمهی هدی هر کسدنی همه خندبازم
   سال نوکی تبري براششیومدن پ ای داغ بود چون ساالر بزرگتر بود همه مدی و بازددی دبازار

 ی تر شده بود درخت ها کمیدنی و رفت آمد به وجد آمده بود بعد از رفتن مهمونا به باغ رفت که حاال دی شلوغنی از اگندم
   پرنده هايشکوفه زده بودن صدا

 بره و سال نو ي دوست داشت به عمارت بهزاددی کشی تبر مي دوروی تنها قلبش بود که از دلتنگدادی بهش آرامش مهمشون
  بگه اون عمارت براش پراز خاطرات شهاب بودکیرو بهش تبر

  رفتندي به عمارت بهزادمی گذشت گندم به همراه مری مدی روز از عسه
   تشکر کردی خوشحال شد و کلیلی خدنشونی دمسعوداز

 بگه ی دونست چی دل تنگه اما نمدی فهمدی گندم و دنی نگاه غمگی کرد مسعود وقتی عمارت نگاه مي به گوشه گوشه گندم
   رنگارنگ گندم که همه رو خسته کرده بودني به خواستگارهادنی صحبت کردن تا رسي از هر درمی با مردی کشیآه

  مشکالتم هستنی ای داشته باشییبای و زی خانومنیبله دختر به ا:مسعود
   کنه ما رو نجات بدهی رو پسند نمیکی حاال گندم هم دیگیبله درست م:دی از حرفش خندمیمر

 برم سر دی ترم بانی به ازدواج ندارم درسم مونده تازه از امیمن هنوز تصم: کرد گفتي بهزادي به آقانی غمگی نگاهگندم
   هامی تصمنی ايکالس هنوز زوده برا

  دارنادی زوده هنوز فرصت زنیگیبله گندم جان درست م:مسعود
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 اومد ادشی گندم خراب شده بود دوست داشت بره سفری کردن و به خونه برگشتن باز حال روحی ساعت خداحافظکی از بعد
   کردی نذرشو ادا مدی بوده نذر کرده مادرش خوب بشه بره مشهد حاال باضی مادرش مریوقت
  گفتمی موضوع سفر رو به مردی عشمی شروز
   خودت بروری با قطار بگمای هواپطی هنوز سفر بارم زوده بلامی تونم باهات بیدخترم نم:میمر

   کنمی مشی کارهیدوست نداشتم تنها باشم مامان حاال :گندم
   نشستمکتی ني برا مشهد شب روزدی حرم شده بود پر میی حاال هوادلش

 ششی اومدن پنای و سلیسه
  برامون حرف بزنمیستی ها مگه ما داداش هات نیباز چت شده تو چند روزه توهم:نایس

  شده بهمون بگويزی چیگهآبجیراس م:لیسه
 هی شمی خوشحال میلی خدیشی نگرانم منمی بی میوقت: چشماش جمع شد گفتي به هردوشون نگاه کرد اشک توگندم
   کنم شما ها رو دارمی درمونده شده بودم حاال خدا رو شکر میلی نبود کمکم کنه خی کسچی تنها بودم همی از زندگیدوران

   شدهی غصه نخور حاال بگو چمی قشنگم اشکات و پاك کن تا ما هستی تو آبجيفدا:نایس
 سفر رو نداره ی خوب دوست ندارم تنها برم مامانم هنوز بدنش آمادگیمن نذر کرده بودم مامان خوب شه برم مشهد ول:گندم

   کنمکاری دونم چینم
 ل؟ی همراهت مگه نه سهمییای از خدامونه بمای اهونی دیلی خینیتو ناراحت ا:نایس

   خوبهی تو تنها نباشادی بگمی اصال بهنازم ممییای ما میآره آبج: زدي لبخندلیسه
 می بری کنم همه دسته جمعدای پنای دختر خوبم برا سهی شااهللای گلم اي داداش های خوبه مرسیلیآره خ: ذوق زده شدگندم

  نورواونوریا
 جمع کرد دوست داشت هر چه لشوی خودشون حرکت کنن گندم وسانی با ماشگهی شد دوروز دنی و قرار برادنی خندهرسه

  نی جعبه ماشي چمدون گندم و گرفت و گذاشت تونای وقت بود مشهد نرفته بود روز حرکت سیلیزود تر برسه حرم خ
   کردی آقاجونش رفت و باهاش خداحافظشی پگندم
   سپرد مراقبش باشنناهمی و سلی مراقب خودش باشه به سهیلید خ بغلش کرد سفارس کرساالر

   کنمی چشم مث چشام ازش مراقبت ميچشم آقاجون به رو:لیسه
  پسریزنده باش:ساالر

 هی رفت هر دو گری بار بود گندم بدون مادرش به سفر منی آب و قرآن رد کرد دخترشو بغل کرد اولری بچه هارو از زمیمر
  کردن مهرداد از هم جداشون کرد

 پسرهاشم در دی ماهم باشارهی دختر گلم نائب زدیمراقب خودتون باش:دی صورت گندم و بوسدی نکنهی گرستیااا خوب ن:مهرداد
  آغوش گرفت و سفارش کرد مراقب خودشون و گندم باشن
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 هی گرگهی دی گلی به گندم نگاه کرد آبجهنی از آنای سختی شدن و حرکت کردن سارا پشت سرشون آب رنی سه سوار ماشهر
  ی کنهی گريبسه تا آخر سفر حق ندار

  یچشم داداش: اشک هاشو پاك کردگندم
   شد و منتظرش موندادهی گندم پدنی رسی دنبال بهناز رفتن وقتباهم
 ي تودی اخم کرده بود چند بار از حرص دست کشلی صحبت کردن سهواشی داد و باهم لی چمدون و به دست سهبهناز

  بچه ها اومدشی تکون داد و پيموهاش سر
 نی موافقاری کنم بگم بکاری چادی خواد باهامون بی هم مای آرگهیبچه ها بهناز م:لیسه
  نه بابا پسره کنه اس اه ولش کن بابا: کردی اخمنایس

   چند روزه همشستی ني طورشهی بهناز ناراحت مينجوری اادیبگو ب: کردلی رو به سهگندم
  ارهی باشه پس بگم چمدونش و بي خواهریمرس: خوشحال شدلیسه
 شهی سفر زهرمون مادی بیچرا گفت: روبه گندم گفتنای سلی از رفتن سهبعد

   بهتر شدينجوری اشدی و بهناز زهر ملی سفر به سهادی نمیگفتی جان داداش گلم اخک نکن اگرم منایس:گندم
   اون سه تا عقب باشنینیشی جلو مییای از االن بگم میپوف باشه آبج:نایس

   جا دارهمی بابا رو اوردي که ماشااهللا بزرگ هست جاشون تنگ نشه خوب شو پرادونمیماش
  دی شما بگی شد چشم هرچیرتیاوه اوه داداشم غ:دی خندگندم

  حرف گوش کنمی آبجيفدا:نایس
 دیرسه آمدند گندم بهناز و بغل کرد و بوس هقهی از ده دقبعد

   دلم برات تنگ شده بودی خوبزمیسالم عز:بهناز
  سال نوتون مباركنی خوب هستایسالم آقا آر:گندم

  سال نو شما هم مباركیسالم گندم جان مرس:ایآر
   نگاه کرد که اخم کرده بودنای با تعجب بهش نگاه کرد بعد به سگندم

  دینی من شماهم عقب بششی پنهیشیگندم جلو م: سالم کردنایس
 نمیشی خانومم مشی منم پهیآره خوبه عال:لیسه
  فقط من تنهامنیااا اونوقت همتون جفت جفت هست:ایآر

  و ما جفتدی هستدتنهای تا شما هم فکر نکنمیشی جا به جا مری در طول مسدی نگران نباشایآقا آر:گندم
 مونی گندم جان ما که آبجشهیبچه پرو چه زود پسر خاله م: که فقط گندم بشنوه گفتيوم طور آرنای سوار شدن سیوقت

  گندم جان واالمی هنوز نگفتیهست
   هنوز برات آرزوها دارمیکنی تا آخر سفر سکته مينجوری ایکه حرص بخور داداش:دی آروم خندگندم

  دنی خندی به کارهاش مهی آورد و بقی در مي خوند و مسخره بازی پخش و روشن کرد و خودش با آهنگ مدی هم خندنایس
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  قبال همش اخم هات مال ما بودي شدطونی شیزنی شاد مي عوض شدای تازگنایس:ایآر
  نگفتيزی منظورش و گرفت اخم کرد و چنایس

  دی مناسب باهم نبودتی جان حتما موقای بود آري جورنی همشهیداداش من هم:لیسه
  توقف نکردنادی راه خوردن و زي کنن ناهارو توی رانندگواشیجاده ها مجبور بودن  کی ترافبخاطر

  می بخوريزی چي اوهی ممی کنی استراحتهی سای بغل وانی همنایس: گفتلی جاده بودن سهي توی ساعتچند
 چشم داداش:نایس
 ادی بای بغل گندم نشست تا مبادا آرنایآوردن نشستند س6 و تنقالتوهی پهن کردن و مي اندازری دنج توقف کرد زي جاهی نایس

 کنارش
  کنار خانومت در آرامش به بهی عالي داره داره هوای چه لذتشی بهناز آخي پاي سرش و گذاشت رودی دراز کشلیسه
 نای من و سستی نشتری گندم که بهی می کنکاری اونوقت چخوادی مهوی جان دلت به حال ما سه تا هم بسوزه دلمون لیسه:ایآر

 شهیدعوامون م
  رو گرفت و مانع شدنشی بگه گندم آستيزی خواست چنای و ناراحت شد سی از حرفش عصبگندم
 هم نجای کنه ای کرده فک می می وقته فرانسه زندگیلی خای که آردی دونی بچه ها مدی ببخشهی چه حرفنی زشته اایآر:بهناز

  مث اونجاست
  همه سکوت کردنبازم

 میری و چندتا عکس بگمی اطراف قدم بزننی ایمکی می برای بنایس:گندم
 مییای زود ممی بزنی اطراف قدمنی امیری بچه ها ما می آبجمیبر:نایس
  

  همه سکوت کردنبازم
 میری و چندتا عکس بگمی اطراف قدم بزننی ایکمی می برای بنایس:گندم

  مییای زود ممی بزنی اطراف قدمنی امیری بچه ها ما می آبجمیبر:نایس
  شهی جاده ها هر لحظه شلوغ تر ممی حرکت کندییایزود ب:لیسه

 ازش نای و درآورد داد دست سشی گوشی صورتي درخت بود پر شکوفه هاهی شکوفه زده ي غرق اطرافش بود درخت هاگندم
 رهیعکس بگ

   برگشتندقهی دقستی بعد  برهی خودش و داد به گندم تا اونم ازش بگی هم چند تا عکس خوشگل ازش گرفت و گوشنایس
  عقبمییای من و گندم مششی پنی پشت فرمون بهنازجان شما هم بشنی تو بشلیسه:نایس

 میباشه پس بر:لیسه
  شناختی درآورد شماره رو نمبشی اون و از عالم خودش دور کرد از جشی گوشي محو منظره ها بود که صداگندم

  جواب بده خودش و کشت:نایس
 آخه شماره ناشناسه:گندم
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   اشباه گرفته باشهدی شاهی کنیجواب بده بب حاال
 دییالوالو بفرما: وصل کردگندم

 شدمی مدی تو داشتم ناامیی سالم گندم جان کجاالو
  شما؟دیسالم ببخش:گندم
  باباجونوامی شي چه زود من و فراموش کردی نباشخسته
 ؟ي از من کرديادی شدی خانواده خوبن چی خوبواااجونیاااسالم ش:گندم

 ی از شهاب گرفتم شانسزدمی شمارتو نداشتم وگرنه زودتر زنگ ممیادتی خوبن همه ما که بزمی عزیمرس:وایش
  آقاشهاب خوبن؟يلطف کرد: قلبش تند زددی اسم شهاب و شنی وقتگندم

  شد و کنجکاو شدرهی به گندم خدی نا اسم شهاب و شننایس
 زنهی حرف نمگهی بامنم دی عوض شده حتیلی خنی همکنهی بد فقط کار مای حالش خوبه نی دونم بگم اینم:وایش

 سالم برسون بهشون: کردگندمبغض
  مبارك خانومدتی عیراست:وایش

 ران؟ی اییای توهم مبارك نمدی عزمی عزیمرس:گندم
 می گردی هم می کلنجای اایمن که تازه اونجا بودم تو ب:وایش

 ا پسر عموهام مشهد بمیری ممی دارمی جاده اي گلم االن هم تویمرس:گندم
 می کن سالمم برسون بهشون نشد باهاشون آشنا بشی منم خاليااا چه خوب جا:وایش

  دی رفتی خداحافظیبله شما ب:گندم
  چرای دونیخودت که بهتر م:وایش

  دونم و بابتش شرمنده امیآره م:گندم
  مراقب خودت باشدمی مزاحمت شدم خوشحال شدم صدات و شنیلی تموم شد ولش خوب خگهیدشمنت شرمنده د:وایش

   منم خوشحال شدم سالم برسون به همه خدانگهداریقربونت بشم من مراحم:گندم
  بود؟یک: گفتنای قط کرد سیوقت

   بود خواهر شهاب سالم رسوند به همتونوایش:گندم
 ااا سالمت باشن:نایس

 ي اخم کردنش براي صداش براي تنگ شده بود برایلی شهاب خيا تو خودش رفت دلش بروای بعد از تماس شگندم
 کرد تا بچه ها متوجه نشن اما ی تند تند اشک هاشو پاك مختی کرد و آروم اشک رشهی هاش صورتشو به طرف شیمهربون

 زم؟ی چرا عزیکنی مهی گريگندم دار:دی فهمنایس
  دلتنگش شدمشمی از مامان دور منقدری باره انی اولستی نيزیچ: اشک هاشو پاك کردعی سرگندم

  غصه نخورزمی عزی الهی گندم جان شما چقدر حساسيوا:ایآر
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 رهی گی قشنگم چشات قرمز شده درد می نکن آبجهیگر: حرص آروم گفتي دوست داشت خفش کنه پوف از رونایس
  دی دای بهش زد که آري گندم لبخندگندم

 دی خندیوشش گفت گری زی چی گندم و آروم کني خوب بلدنایس:ایآر
  مگه نه گندم؟هی گفت خصوصی به هرکسشهی رو که نی هرچایآر:نایس

 ناجانیآره درسته س: منظورش و گرفتگندم
  خندشو گرفته بودي زور جلوبه
   خسته بود شب قبلشم درست استراحت نکرده بوددی خوابی طول راه گندم کمدر

 ؟ی آبجيدیخوب خواب: بهش لبخند زدنای شد سداری شده بود که گندم بکی تارهوا
  مونده؟یلی هنوز خمیی سرحال شدم کجایلی بودم خدهی درست نخوابشبی خسته بودم دیلی آره خیمرس:گندم

 جا هی میسی وامی کنکاری شام و چمی بوددهی وگرنه رسدی طول کشنقدری جاده ها ای بخاطر شلوغمی هستکی نزدگهینه د:لیسه
  هتل؟می برای میبخور
  بچه ها؟هی نمونده نظر شما چگهی دی بهتره راهمی هتل بخورمیبه نظر من بر:بهناز
  هتل بخورني شد شام و تونی بر امی هم با او موافق بودند و تصمنای و سگندم

 ری چشماش جمع شد زي چشمش به گلدسته ها و گنبد خورد اشک توی وارد شهر مشهد شدن گندم وقتازدهی ساعت بالخره
  الرضای بن موسی علای کیالسالم عل:کردلب زمزمه 

   خطا نبود و چشماش و بسته بودنی که اصال تو اای از دور به آقا سالم دادن بجز آرهمشون
  همشون خسته بودن چمدون به دست وارد هتل شدندنی به هتل رسیوقت
 که رزرو کرده بود گرفت به طرف بچه یی اتاق هادی گفت کللشونی به طرف رزروشن رفت اسم فاملی نشستند سهی البيتو

 ها اومد
 ينجوری اتاق اهی هم تو ای و آرنای اتاقتون من و سدی کلنمی ادیی اتاق بفرماهی اتاق هامون بهناز جان و گندم ومی بردیپاش:لیسه
   امون اتاق همیری موقع خواب ممی کنار هم هستشتری همه حاال بي اتاق هامون روبه رومی مونی کدوم تنها نمچیه

 می و شام بخورمیری دوش بگمی که هالك شدمی آره برگهیخوبه د:بهناز
 بود چند ی بزرگ دوطرف پر اتاق بود بعد از راهرو البي راه روهی چهارم بود ي طرف آسانسور رفتند اتاق هاشون طبقه به

  شده بوددهیدست مبل چ
  و بهناز به اتاقشون رفتنگندم
  خسته شدمیلی مردم خيواا: شالشو درآوردبهناز
  اتاق نگاه کردي به گوشه گوشه گندم
 روبه روشون به ي دی شده بود و ال سدهی دست مبل دور هم چهی بود بعد جلوتر که آمد ی بهداشتسی اتاق که شد سرووارد

 و ییگنبد طال شدی تو تراس مي برشدی در بود که مهی نفره دوطرف اتاق  وسط دوتا تخت هی زده شده بود دوتا تخت وارید
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 تخت گذاشت لباس هاشو يوار بود گندم درش و باز کرد چمدونش و روی دي بزرگ  تویلی کمد خهی دیگلدسته ها رو د
  کردزونیدرآورد به چوب آو

  دراز بکشکمی ای شون بمینی چی تو بزار بعد مي داریگندم چه حال:بهناز
 نم؟ی تو رو هم بچي لباس هاي خوایم:گندم
 ي بعد تو بررمی دوش بگهی من برم نمی چی خودم بعد مشهی زحمتت مزمینه عز:بهناز

  بروزمیباشه عز:گندم 
  رونی از اومدن بهناز گندم دوش گرفت اومد ببعد

 ؟ي کوتاه نکردی چقدر موهات بلنده از کي به موهاش نگاه کرد وااابهناز
   کوتاه نکردمگهی فک کنم هشت سالم بود دستی نادمی:گندم
 رنگ ای ي موهات رنگ کردکنمی مدل دار کوتاه مرمی مشهی وام کوتاه نکنم نمی می هارهی من دلم طاقت نمهی عالیلیخ:بهناز

 خودشونه؟
 نه رنگ خودشونه:گندم
  براشونارنی تونن درست در بی بشه بازم نمی رنگنی تا موهاشون ادنی پول می ها کلیلیخوشبحالت خ:بهناز
 چادر نمازشو دی پوشی شال مشکهی وی مانتو زرشکهی دی بهش زد ،موهاش و خشک کرد و لباس هاشو پوشي لبخندگندم

  تونست تا نماز صبح صبر کنهی تا بعد از شام بره حرم نمفشیگذاشت داخل ک
   در و باز کردکی آماده و شنای دو آماده بودند در اتاق پسرها رفتن در زدن سهر
 دیی بفرماابی زيبه به خانوم ها:نایس

   بودتی بزرگ بود در واقع سویلی و بهناز باهم وارد اتاق شدن اتاق پسرها خگندم
  مبل نشستندي و بهناز روگندم
  کجان هنوز حاضر نشدن؟ای و آرلیسه:بهناز

  انی مگهیچرا االن د:نایس
  هردو آمدندقهی از چند دقبعد
  لرزونهی دل آدم و متییبای زي شدبایبه به گندم جان چقدر ز: به گندم نگاه کردایآر

 آدم فک کنهی جور نگاه مهی زهی پرو چقدر هياه پسره : خودش گفتشی پنیی و سرش و انداخت پادی خجتلت کشگندم
  بگم لهش کنه اهنای به داداش سگهی مطونهی شستی لباس تنش نکنهیم

حاضر کردن و براشون آوردن پسرا با اشتها ته  يذی لذي وقت بود اما غذاهاری دنکهی رفتن با اي به طرف سالن غذاخورباهم
  غذاشون موندشتریظرف هاشون در آوردن اما بهناز و گندم نصت ب

  حرممی برا نماز صبح برمی چسبه بخوابی می خواب حسابهی شام نی بعد از ايوا:لیسه
 ادی نمشی پی هم شلوغه مشکلنجای تونم تا نماز صبح صبر کنم ای خوام برم حرم نمی من االن مدیاگه اجازه بد:گندم
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  تونم صبر کنمی حرم منم نمرمی من با گندم مدی بخوابدیشما بر: کردلی روبه سهنایس
 دیباشه پس مراقب خودتون باش:لیسه

  از اتاقتي برداري خوای نميزیتو چ: گفتنای کرد روبه سی بلند شد و خداحافظزی پشت مگندماز
 ؟ي برداري خوایاه هست تو چادر نم همرلممی ندارم موباازی نيزینه چ:نایس

 میدی تو راه هم به مامان زنگ بزنم بگم رسمی برفمهیبرداشتم تو ک:گندم
   فعال بچه هامی زنگ بزنم برهی رفته بود ادمیآخ آخ پاك :نایس

  رفتنی فاصله  نداشتن قدم زنون به طرف حرم مشتری بابونی خهی اومدن تا  حرم رونی از هتل بباهم
  جواب دادعی سرمی بوق خورد مرهی شماره مادرش و گرفت گندم

  دخترم؟یالو سالم گندم جان خوب:میمر
 ؟ي بودداری بدیسالم مامان جونم فداتون بشم خوبم شما خوب:گندم

 ؟ي زنگ زدری دنقدری خوبم منتظر زنگت بودم چرا ازمیآره عز:میمر
  میدی ساعته رسهیجاده ها شلوغ بود مامان تازه :گندم

 د؟ییبچه ها خوبن مادر االن کجا:میرم
  حرمرمی رسونن االن دارم میخوبن مامان سالم م:گندم

 ؟ییتنها:میمر
  باهامهناینه مامان س:گندم

 سالم برسون:نایس
   رسونهی سالم منایمامان س:گندم

  کنارتیسالمت باشه توهم سالم برسون دخترم مراقب خودت باش از طرف منم ز:میمر
 نی طرف حرم سالم بدرمیگی رو می گوشزنمی بهتون زنگ مدمیچشم مامان حتما رس:گندم

 باشه دخترم مراقب خودت باش خدانگهدار:میمر
 ..........خداحافظ:گندم
 مامان بهت سالم رسوند: گفتنای سروبه

  تو صحن منتظرتمی به بازرسمیدیسالمت باشن چادرت و سرت کن رس:نایس
 التماس دعا دیی گشتن و بدنشو لمس کرد بفرمافشوی رفت سالم کرد کی چادرش و سرش کرد و به طرف بازرسگندمکباشه

 دخترم
  به دعامیمحتاج:گندم
   چند قدم جلوتر منتظرش بود به طرفش رفتنای رو زد کنار و وارد صحن شد سپرده

 ي گلم مث فرشته ها شدیماشااهللا آبج:نایس
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 یی طاللی شدن و چشم گندم به خوض اسماعکی نزدی بهش زد و شانه به شانه هم به طرف حرم رفتن وقتي لبخندگندم
  زدی اش و سالم داد قلبش تند منهی سي دست گذاشت روییافتاد و گنبد طال

که سالم آقا ممنونم : زمزمه کردرلبی موند به گنبد زرهی الرضا چشاش پراز اشک شد خی بن موسی علای کی علالسالم
 ي عطر قشنگ حرمت دلم تنگ بود برانی اي برات برازدی چقدر دلم هوا حرمت و کرده بود دلم پر می دونی نميدیطلب
   نقاره خونه ات برا کبوترا حرمتيصدا

  جا منتظرتمنی همای کن بعد بارتیبرو داخل ز: کنار گوشش گفتنای سدی لرزی مهی هاش از شدت گرشونه
 ارتی داشتن زيادی زتی داد و رفت داخل جمعي رفت کفش هاش و به کفش دارحیرف ضر تکون داد و به طي سرگندم

 اشک شدی تر مکی و نزدکی نزدحی رفت به ضری طور که جلو منی رفت همتی گندم آهسته آهسته به طرف جمعکردنیم
 ي اقهی و شروع به دردودل کرد چند دقحیضر  سرش و چسبوند بهدی رسحی کرده بود دستش به ضرسیهاش گونه هاش و خ

 شتی پامی امام رضا نذر کرده بودم مامان خوب بشه بای: نشست دستاشوبلند کردحی گوشه روبه ضرهیموند و باز برگشت عقب 
 وبه رشهی هنوز باورم نميدی بود اما سعادت نشد و نطلبیی سال ها بود دلم هواشتی من و اومدم پيدی مادرم و طلبيشفا داد

 نامه رو باز کرد و دو ارتی زازی راز و نی شکرت،سرش و به سجده گذاشت و خدا رو شکر بعد از کلای نشستم خداحتیرض
   از پدرشابتی خوند دو رکعت هم به نارتیرکعت نماز ز

 هنز نکهی امامزاده صالح و اادی شهاب افتاد ادی سبک شده بود یلی خگفتی پشت سرش و ذکر مواری زد به دهی از نماز تکبعد
 ی من هستادی شهاب ییاالن کجا: خودش گفتشی نامه مونده بود و باطلش نکرده بودن بازم بغض کرد پغهی از مدت صیکل

 با ي خودت کردی و پاکی من و عاشق مهربونيقلبم و با خودت برد ی و رفتي نجات کمکم کردي فرشته هی مث ياومد
 گهی کشور دهی ي و توکردی فرق متتی و تربی نوع زندگنکهی با ايومدیو ن از حد جلشی بچوقتی شرعا زنت بودم اما هنکهیا

 ماه کی تنگ شده ات چقدز دلم بری دونی نمي بودو بزرگ شدن چشم پاك تر بودنجای ها که ایلی اما از خيبزرگ شده بود
 شهی همی و تو قلبم هستادتمی سالم بگذره بازم من بستی اگه بگذرهیاز رفتنت م

    اومد کنارشنای گذشت سي اقهی قرار گذاشته بودن رفت چند دقنای که باسی شدو به طرف محلبلند
  قبولارتیسالم ز:نایس

  ي سبک شدی قبول حق از شما هم قبول باشه از چشات معلومه حسابیسالم داداش:گندم
  ات خون شدن چشي از من نداری حرف داشتم که زدم تو هم دست کمیآره حساب: زدینی لبخند غمگنایس

   نگفتيزی و چنیی سرش و انداخت پاگندم
  ی آبجمیری چند تا عکس بگای بنایس

  بعد بهم بدهریباشه بگ:گندم
   گرفتنی تا عکس تکچند

  نهگهی ددهی شد االن خوابری رفت زنگ بزنم مامان دادمیآخ آخ :گندم
 
 می برا نماز صبح سرحال باشمی استراحت کنی چند ساعتمی برایاره فردا زنگ بزن ب:نایس
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  داداشمیباشه بر: گندم 
 

 نشسته دستشو به طرف ارتگاهی زهی ي سرشه و تودی چادر نماز سفهی که دی خواب گندم و دي تازه به خواب رفته بود توشهاب
   شهاب دراز کرد

 !!! اقا منتظرهمی کنارتی باهم زای شهاب بایب
   گندم اومد ازش فاصله داشتي شد باز صدابی گندم غهوی رهی بگ جلو اومد تا خواست دستشودی با تردشهاب
 !!!!!  عقبيری چرا مای بشهاب

 !!!یشی تو همش ازش دور مرمی عقب نممن
 ي رودی بار نا امنی شد ابی گندم غشی قدمکیشهاب به سرعت به طرف گندم رفت بازم .......... ری شهاب دستمو بگایب: گندم

  کنارتامی و برمی دستتو بگشهینم...  شهینم:  زانو زد رو به گندم گفتنیزم
  از اون بخواه از ته قلبت و به طرف اسمون اشاره کردشهیم
 هدف ی اونقدر بابونی خي و رفت تودی از عرق بود بغض کرد حالش خوب نبود لباس پوشسی خدصورتشی از خواب پرهووی

 کنارش نشست دستشو يرمردی نگذشته بود که پقهیپارك نشست هنوز چند دق ي تویمکتی نيراه رفت که خسته شد رو
   شونه شهاب گذاشتيرو

 ؟؟؟؟ی پسرم چرا ناراحتسالم
 حس کرد کرد اشناس براش صورت دی اون و دی صحبت کرده بود وقتی مرد فارسری با تعجب سرش و بلند کرد اخه پشهاب

 دی خندی لبخند مهربون که چشاشم باهاش مهی و دی سفشی ردی سفي و موهاینوران
 ؟؟!! پسرم ی ناراحتچرا

   درمونده شدمگهی دزی چهی رفتار و عملم گهی مزی چهی دلم شونمیسردرگمم پر: شهاب
 جلو و خودت و درست تر ي برگهی دکمی پسرم فقط ي کرددای راهتو پشتری به حرف دل گوش کن  دل پاکه ، بگنی مشهیهم

  صبورهي ادم هااری نشو خدا دی صبور باش ناامشهی حل میبشناس
  مرد اروم اروم بلند شد و ازش دور شدریپ

 با گندم رفته بود ی وقتدهی اومداون و کجا دادشی هوی کرد  ی جور که فکر منی گوش داد  همرمردی پي به حرف هاشهاب
   شونه اش و گفتهي بودتش که دستشو گذاشته رودهی مسجد داطیمسجد تو ح

  شهی االن نمازشروع مری اهللا پسرم وضو بگبسم
 ی مرد تو گوشش مری پي بازم نشست صدادی نديزی به اطرافش نگاه کرد چیدهرچی بهش بگه که اون و نددی چرخعیسر

 دیچیپ
   صبورهي ادم هااری دل پاکه صبورباش خدا گنی مشهی حرف دلت گوش بده همبه

  کردفی رو صدا زد و خوابش براش تعروای صبح شدی شد به طرف خونه رفت تا صبح نخوابری از چشاش سرازاشک
 !!!؟؟...يدی خواب رو دنیشهاب واقعا ا: وایش
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 ؟؟؟..!!! چطوراره
 بوده و تو خوابشو ادتی حتما اونجا بارتی مشهد زرهی که شماره گندم ازت گرفتم بهش زنگ زدم گفت داره مروزید:وایش
 يدید

   اومد شرکتدی بگه لباسشوپوشی دونست چی نمدیرز شهاب لدل
 نشسته بود و به در مسجد نی ماشي شهرشون بود رفت توي که توي به طرف تنها مسجد رونی ظهر از شرکت زد بکینزد
 روشن نشی کرد پخش ماشی نمياری خواست بره داخل اما پاهاش ی مختی بازم اشک ردی اذان و شني شده بود صدارهیخ

  دن  اومد خواننده شروع کرد به خونی می ارومیقی موسيبود صدا
  شمی باره که عاشق منی                             اولرمی گی باره وضو منیاول
  شمی مقی مومن الي                            بنده نمی شی تو مي سجاده سر

  رون بودن صورتش ي اشک هاش رودی کشری داد قلبش تی اهنگ گوش می وقتشهاب
  و خستماهی قلب سنی دست گناه الودم                           با همنی همبا

  نگاهت بستمدی                             دل به امزارمی رو قبله گاه تو مسر
  دوست دارمیلی کوله باره                                         جسم گناه کارم خنی ابا

 منو ببخش  منوببخش                                 
   رو زدمای دندی قدم                                      قنی اولواسه

  تو اومدم                                      من و ببخشسمت
 شمی مصمم مری تصوهی                             من رمی گی مي توان تازه امن
 شمی هر روزم                            به خودت قسم که ادم مي سجده ي الالبه
 نمی خودم خوشبي                                 که به فردازارمی و جا مروزمی دمنِ
            نمی شی خودت مي لحظه که فرصت دارم                      سر سفره نی هماز
  

 وضو ونی گري شد و به طرف مسجد رفت لب حوض نشست و با چشماادهی پنیاش گفت از می از دل شهاب مقی دقاهنگ
 بسم اهللا   رمی گی مادی رو ی و رسم دلداگشمی باره که عاشق منی اولرمی گی باره وضو منیاول:  لب زمزمه کرد ریگرفت  ز

 کرد شروع کرد به نماز خوندن در طول نماز فقط تی پر از اشک نيا با چشمستادیوارد مسجد شد مهر برداشت رو به قبله ا
 کرد سر از سجده که برداشت دلش اروم شده بود سالم نماز و داد بازم سر به سجاده ی سجده شو طوالننی کرد اخرهیگر

 ی چمی زندگي سال توه همنی ادمی گرفتم تازه فهمادی رو ی تازه رسم دلداگای العف خدای العف الهیگذاشت و زمزمه کرد اله
 ارامش داشت چون شی زندگطی شرانی ارامش نداشتم  و گندم تو بدتری زندگطی شرانی فهمم چرا تو بهتریکم داشتم حاال م
 ی داد تازه اول راهم اره اول راه دلدادگادی ی اون بهم رسم دلداگيدادی تو تو به قلبش ارامش ميدلداده بود دلداه 

  که زودتر برگردنزدی زنگ می گندم و نداشت و هي طاقت دورمیبرگشتند مر هفته گندم و بچه ها به عمارت کی از بعد
  بود از بچه ها خواست برگردنی خسته و عصبای اري هاي باززی که از دست هنایس
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  برات تنگ شده بودیلی کرد مامان جونم دلم خهی انداخت گرمی گندم بدو بدو خودش و تو بغل مردنی رسیوقت
  نکنهی مادر گرزی اشک هات عزي فداامی خودم همراهت میی جاي تنها برزارمی نمگهی دختر قشنگم بشم ديفدا: میمر

 اومد و عمو و زن عموش و بغل کرد به طرف عمه اش رونیاز بغل مادرش ب........  کنم ی نمهی گرگهی مامان چشم دخدانکنه
 رفت و بغلش کرد

  قبول دختر گلمارتتیز: نیمه
 قبول حق عمه جون یمرس

 ادی من کو زود تند رد کن بي های سوغاتری بخدنی گندمک رسیسالم ابج: رسامیام
   بزار برسنيزشته پسر ابروم برد:  گفتنی مهدنی بهش خندهمه
  عجولي داداش کوچولودمی تو رو می داخل اول سوغاتمی جان بزار برریچشممممم ام: گندم

 ی ابجی به گندمک خانوم تکولیا:  سامریام
  کردنی هم باهمه رو بوسلی و سهنایس

  به اتاق اقاجونش رفت در زدگندم
  توایب

 یلیسالمممم اقا جون دلم خ:  خودش انداخت تو بغل ساالر و گفتعی داخل در و بست چشاش پر از اشک شد سررفت
 براتون تنگ شده بود

 قبول دل منم برات ارتتی زری بخدنتی ماهت دختر گلم رسي  سالم به رودی محکم گندم و بغل کرد  سرش و بوسساالر
    باهام حرف بزنه برام شعر بخونهشمی اومد پی نمی همدم شده بودم کسی بادی زیلیتنگ شده بود خ

 زارمی تنهاتون نمگهی اقا جونم بشم خودم هستم ديفدا
 هم اومدن و به ساالر سالم دادن و بغلش لی و سهنای در اومد سيهمون موقعه صدا.........قربون تو دختر مهربونم : ساالر
  کردن

   زرنگ تر از ما بوده زودتر خودش  و رسوندهشهی گندم همنیا: نایس
 تنها رفت اقا ي کرد و چندباری تنها نرو گوش نممی گفتی هم می به حرم هر چرسوندی تند خودش  ممی هم که بوداونجا

 دی  کنهشی تنبدیجون با
 !!د؟ی کنهی من و تنبادیدلتون م:  و ساالر نگاه کرد گفتنایبه س صورتش و مظلوم کرد گندم

   از حالت مظلومانه گندم خندشون گرفتهمشون
 از سفرشون ی ساعتکی و از اتاق برون اومدن دنی کنه خودم پشتتم بازم خندهتی تنبی کسزارمی من نمينه خواهر: لیسه

 اش نوشته بود تک تک هی هدي رو ی همه رو کادو گرفته بود اسم هر کسي هایحرف زدن گندم چمدونش و باز کرد سوغات
   کردی تشکر میبهشون داد هر کس
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 نشست اونقدر خسته ششونی پی گذاشت و تعارف کرد کمزی ظرف اورد سرمي توختی اشپزخونه ري برد توشیشمی و کنخود
 بود چهره اش پژمرده شده بود

 اصال حواسمون دی عمه جون خسته راه هستدی استراحت کنی کمدی خسته هر سه تاشون نگاه کرد بري به صورت هانیمه
  کردن و به اتاق هاشون رفتنی حرف بودن عذر خواهنی اونها که منتظر ادی پاشستین

 دی دوش گرفت و خوابگندم
 

 ي سبز شده بودند و گل ها پر از غنچه صداي درختها  چر از برگ هادی هاش از راه رسییبای دوم از فصل بهار با تمام زماه
 انتخاب واحدشو انجام ي کالفه شده بود رفت دانشگاه و کارهايکاری کردن گندم از بی رو خلق مییبای زیقیپرنده ها موس

 هراز وای مدت شنی ترم بشه تو اکی برداشت تا جبران اون نی سنگیی هاشو خوحد  نمونده بوددی تا شروع ترم جديزیداد چ
 گفت اونقدر ازش ی منای سي براوای نشست و از شی کرد گدم شب ها تو باغ می و باهاش صحبت مزدی بهش زنگ میگاه
  کنجکاو شده بوددنشی دي برانای کرد که سفیتعر

 نم؟؟ی خانوم من ببوای از شيگند عکس ندار:      گفتنای تراس نشسته بودند سي شب که توهی 
 !!!!ي داروای به عکس شکاریزد چ ي داری لبخند معنگندم

 نمشی دوس دارم ببي کردفیخوب اربس ازش تعر: نایس
 می با هم عکس انداختي بهزاديچندتا عکس دارم ازش شب جشن اقا: گندم

 نمی بباری بنی بهتر از ایخوب چ: نایس
  شد بفرمادای کردااهااااا پدای و گشت  تا پلشی موباي گالري اهی کنم چند ثانداشونی بزار پمی جاست تو گوشنیهم:  گندم

 هر کدوم چند ي شد چندتا عکس بود همشو نگاه کرد و رورهی خزدی که بهش لبخند مي رو گرفت به عکس دختری گوشنایس
 چشاش خوشش اومد ي که نگاه کرد از خنده وای شي لباش به چشاي اومد روي موند لبخندی مرهی کرد و خی مکث مقهیدق

  رو به طرف گندم گرفتیگوش
   بر طرف شدتیخوب کنجکاو: گندم

 اره: نایس
 ؟؟!!خب:  گندم

 ؟؟؟...یخب چ: نایس
 ؟؟...هینظرت چ: گندم

 که کودك درونشون هنوز زنده اس یی از اون دختراطونهی بود از چشاشم معلوم بود شییبایم خوب دختر ز.ا... نظرم :  نایس
 يشاد و پر انرژ

 !!!يدی رو از چشماش فهمنای داداش اولی اقایاره دق: گندم
   شدروقتی دگه دمی بخوابمی تو بري هافیهم از چشماش هم از تعر: نایس
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 چشماش بود ي جلووای سرش صورت خندون شری دستشو گذاشت زدی تختش دراز کشي گفت و به اتاقش رفت روری بخشب
  فکر کنهتشی خواست به چهره اش و شخصیدلش م

  کردری ذهن منو درگی الکی الکنی از دست گندم ببپوف
 ی گذاشت کالس هاشو به سختی رو پشت سر می سختي قرار تر از قبل روزهای و دل گندم بشدی مي به سرعت سپرروزها

 از ي اون شده بودن کاری بازم انتخاب واحد کرد همه متوجه افسردگدی پاس کرد ترم جدی رفت و امتحان هاشو به سختیم
 نگرانش یلی کردخی اون قبول نمختی ری مي هر برنامه انای سفر بهش دادن قبول نکردسشنهادی اومدپی برنمی کسدست

 دی خودش فک کرد شاشی رو برداشتتا بهش زنگ بزنه پوای جا گذاشت بود شماره شیییرای پذي گندم که تویبود بار از گوش
  اون بتونه بهش کمک کنه

  تا جواب داد و گرفت چندتا بوق خوردشمارش
 Hi: وایش
   هول شد الوو سالمنایس
 !؟؟؟...سالم شما..... پسر بودنکهی بود و هم ایرانی طرف انکهی تعج کرد هم از اوایش
  گندمي هستم پسر عمویعی شفنای مزاحمتون شدم من سدیببخش: نایس
  گندم جان خوبنیعی شفي اقادیاااا خوب هست: وایش

 دی تشکر شما خوبیمرس
  نگران شدم؟؟؟؟دی با من تماس گرفتیعی شفي افتاده اقای منم خوبم اتفاقیمرس: وایش
 من مزاحم شما شدم گفتم می نداره همه ما نگرانش هستی خوبی هست حال روحی ارا راتش گندم چند وقتیعنینه : نایس
 ادی حال دربنی تا از ادی براش انجام بدي کاردی شما بتوندیشا
 دونم تنها ی کنم فقط مکاری دونم چی حال گندم رو داره نمقای داداش منم دقنایچرراااا اخه چش شده راستش اقا س: وایش

 هر دوشون به هم عالقه دونمی با هم رو به رو شن من ممی کني کارهی که نهی امی دو نفر کمک کننی به امی که بتونیراه
 دارن اما خودشون قبول ندارن

  خانوموای شگمی  منم حس کرده بودم مدی گیدرست ماره کامال : نایس
 جانم: وایش
 کنم ما ی فک نکنم بتونم گندم و راضرانی ادییای بدی کني کارهی دی تونی جانتون سالمت مختی قلبش تند زد و دلش رنایس
 کنم شی تونم راضی دونم نمی مشناسمی اما من چندماهه گندم و مدی با داداشتون بوديشتری به هر حال شما زمان بمییایب

  کنم زن عمو رو چه کنمیاون و راض
 شماره زنگ نی به همرمی فقط خواستم باهاتون تماس بگدمی کنم بهتون خبر میباشه چشم من تمام تالش خودم م: وایش

 بزنم
 دمی  منتظرتون هستمخوشحال شدم صداتون شندی شماره زنگ بزننی ازتون ممنونم بله به همیلیخ: نایس
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 ي بانی همچنیمرس: وایش
 ی دختر شدم اخرش چنی اریصداشم قشنگ بود مث صورتش چندماه درگ....... داد رونی عرق کرده بود نفسشو بی کلنایس
  دونهی خدا مشهیم

 ترم ازش جلوتر هی اونا دی دی نمشوی قبلي های هم کالسگهی رفت دی گندم شروع شد هر روز سر کالس مي هاکالس
  مرموزيبای کالس اسمشو گذاشتهبودن زي دوست شه و ارتباط برقرار کنه دخترای کرد با کسی نمیبودن سع

  خوردی به سنگ مرشونی کردن اما تی شدن بهش استفاده مکی نزدي برای هم از هر راهپسرا
 یاون و نم سام هم ری امي های شوخگهی تراس دي وقت نشستن توری ساالر و شبا تا دي گندم شده بود شعرخوندن براکار

 گهی سخت سال قبل افتاد چندماه دي روزهاادی دلش گرفت شتری گندم بدی که از راه رسزییخندوند از همه فاصله گرفته بود پا
 ای قابل تحمل بود  که اشک هاشو مث سری و غنی اونقدر براش سنگزیی پاي هاب با شهاب نمونده بود غروشیتا سالگرد اشنا

   کردی صورتش رون ميرو
 

 ي و دوری گذاشت دلتنگی مونی شده بود حاال تمام حرف هاشو باهاش درمکی به خدا نزدیلی چندماه خنی در طول اشهاب
 می گندم اون نخواد مانع شده بود تا بتونه تصمنکهی ترس از اکارکنهی دونست چی پژمرده اش کرده بود اما نمیلیگندم خ

 و غصه ینی بشای سر دننی ای تونی من تا اخر عمرت که نمداداش:  باهاش حرف زد بهش گفتیلی خوای شرهی بگیدرست
 تو گندم و رانی امی بریی دوتاای بای دلتو بزن به درباری ونمی شباری نداشته باشه مرگ ای گندم دوستت داشته باشه اای ايبخور

 نه خوی اونم عاشقت بود بقول اون خواننده که مدی شادی خدا رو چه دي بهش بگو دوسش دارنیبب
  شدزدلمی عمر عزکی بعد دی عاشقم شد              شادی شايدی چه دخدارو

 دی بلند خندي با صدابعد
 دارم مانی حاال که به عشقم اهی انتظار الکنی به نظر خودمم ای تو بگی از ته دلش زد باشه هرچي بعد مدت هالبخندشهاب

 شهی خدا بخواد همون می برم جلو هرچدیبا
 مییای ممی هامون به عمو مسعود هم زنگ بزن بگو دارطی بلي دنبال کارهاوفتی خودم پس  از فردا بیاش دادنیافر: وایش

 زنگ بزنه و حال گندم و نای مدت به سنی دوست داشت تو ایلی کنه خی بعد از دو هفته تونسته بود شهاب و راضبالخره
 یلی ویلی بود دلش قی حسهی حرف زده بود اما تو دلش ای با سکباری فقط نکهی اومد با ای نمیبپرسه اما بنظرش کار درست

  یوم رو گرفت  منتظر موند بوق سنای شماره سرفتیم
 دی خانوم خوبوای جواب داد الو سالم شنایس

  خانواده خوب هستن گندم جان بهترهدی شما خوبی مرسنای اقا سسالم
 حرف ی هم درست حسابیشکی خونه با هادیشگا و م دانرهی نکرده فقط ميریی شکر خدا همه خوبن گندم تغیمرس: نایس
 دی کني کاردی تونستشدی چزنهینم
  میرانی دنبال کارهامون تا اخر هفته امی افتی کنم از فردا مشیاره بالخره تونستم راض:   ذوق زده گفتوایش
  ی بود مرسی خبر عالدی خوشحالم کردیلی خی تو موهاش چه عالدی کشی خوشحال شد تند تند دست میلی خنایس
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  نجوری که ادی حد نگران گندم بودنی تا ایعنی دی ذوق زده شده خنده اش گرفت شما چقدر خوشحال شدنقدری ادی دی وقتوایش
 يذوق زده شد

 پروازتون و بهم خی بحث عوض کرد  حاال قبل از حرکتتون تارعی اره خوب سرزهی صاف  ام چنشوی کرد سعی ضادی فهمنایس
  می دوتارو رو به رو کننی تا امی هماهنگ کنمینی ببگروی همددی بادی اومدرانی ادیخبر بد

 شده نیی تعشی و از پییهوی داری دهی خواد با گندم صحبت کنه یباشه حتما اما من با شهاب صحبت کردم خودشم م:  وایش
 دمیهم خوبه براشون من خبرشو بهتون م

  بازم ممنونم منتظرتون هستم خدانگهدار: نایس
 اره شهی میعنی نمتی بی مکی تخت خودش و انداخت اووففف بالخره از نزدي قط کرد شروع کرد ذوق کردن و رویگوش

 ای خداشهیم
 خواست بهش زنگ بزنه و صداش بشنوه اما ی همش دلش منای گذشت سی موای نبود چهار روز از تماس شنای تو دل سدل

   زدامکی بهش پاوردوی نداشت اخرش دلش طاقت نيبهانه ا
 !!د؟؟ی پروازتون و بهم خبر بدخی قرار بود تارشدی چدی خانوم خوبوای شسالم
 ی باز گوششدی مدی نا امستی اون ندی دی می روش وقتدی پری اومد می در میی رو گذاشت کنارش تا ازش صدایگوش

  گذاشتیکنارش م
   رو باز کردامی ذوق زده پدی رو دوای اسم شی وقتی گوشي رودی اومد پرشی گوشامکی زنگ پي ساعت صدامی از نبعد

 نمتونی بی ممی اومدنمون بودم ما فردا صبح پرواز داري کارهاری غراموش کردم بهتون خبر بدم درگدی ببخشنای اقا سسالم
  اونجا

  وللللللی اهووووووووووی دی بلند کشغی جهی نایس
 !!!!؟؟.. حالت خوبهشدهی اتاق چي حراصون اومد تولیسه
 دی  اره خوبم ببخشدنی شروع کرد به خندنایس

 ی رواني زدادی گفتم چ شد فرسادی پسر قلبم وايریکوفت نگ: لیسه
  بشهری غافلگداری باشه تا لحظه دي خبری خواست به گندم بگه اما صالح دونست فعال تو بی دلش میلی خنایس
  ؟رانی انهیشی پروازتون میچه ساعت.....  زدامکی پوای به شنابازمیس
  نداشته باشه عصرریاگه تاخ: وایش
 دی خری تو هم کمدمی وقته برا خودم لباس نخریلی خدی خرمی باهم برییای می گند رفت ابجشی ننوشت پيزی چگهی دنایس
 شهی حال و هوات عوض میکنیم

  شمی حاضر مگهی دقهی چند دقامیباشه م....  دلش سوخت دی رو دنای سمظلومی افهی قی خواست قبول نکنه اما وقتی مگندم
   منتظرتمنیی گل خودم پای ابجولیا:  نایس
  حرکت کردنکی شي شدن و به طرف پاساژهانی رب بعد هر دو سوار ماشهی
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    گندم کالفه شده بوددی خری نميزی  چرفتی مکی به اون بوتکی بوتنی از ای هنایس
 رو به رو نگاه شلوار کتون کی بوتنی امی برای بيریه م مغازه به اون مغازنی از ای هی چرا الککی همه لباس شنی انایس

  ادی تن مانکنشه بنظرم بهت میقشنگ
 می برای بدی ببخشیگیاره راس م:  نایس

 با چهار خونه دی سفی ساده اندامراهنی  پشرتی تهی و راهنی پهی دی خری لی شلوار مشکهی با ي کتون سورمه اهی شلوار دوتا
  دو جفت کفش هم با لباس هاش ست کردي ساده سورمه اشرتی وتی مشکزیر

   شده بود به عمارت برگشتندکی هواتاردی خري سورمه ای دستفی کهی خودش دو رنگ شال و ي براگندم
 پاساژ هی خسته از دی کمدش چي تودشوی خري هاشو به مادرش و زن عمومش نشون داد به اتاقش رفت بسته هادی خرگندم
 بود تنش دهی که براش خریی کردنش با شهاب افتاد مانتو هادی خرادی بهتر شده بود ی دوش گرفت حالش کمی طوالنيگرد
  فکر کرد تا خوابش بردهاب دوسشون داشت اونقدر به شیلی کرد تا خراب نشن خینم
   رفترونی نکرد و از اتاق بدارشی خوابه بدی شام صداش بزنه که دي اومد برامیمر
 بغلش انداخت و ي شدن مسعود به استقبالشون اومده بود شهاب خودش تورانیدون بدست وارد فرودگاه ا و شهاب چموایش

   دلم براتون تنگ شده بودیلیسالمم عمو جون خ: گفت
 چشمش از ي تمام خاطرات شهاب اومد جلودنی به عمارت رسی رفت وقتی لباشون نمي رو هم بغل کرد لبخند از رووایش

 توش ساکن بود برد اشفت بود حاال که ی که گندم مدت کمی روز  بغض کرد چمدونش و به اتاقنیراون نصف شب تا اخ
 امامزاده صالح افتاد ادی هوی که دی چرخی هدف می زد  برونی برت شده بود از عمایی هواشتری گندم بود دلش بکی و نزدنجایا
 لب ری شد زسی وارد صحن امامزاده شد چشاش خی و پارك کرد وقتنی تاب شد و به طرف امامزده حرکت کرد ماشیب

 ی میسبک  کرد دو رکعت نماز خوند احساسارتی بار نه رفت داخل و زنی ای بودم ولبهی غریلیزمزمه کرد اون بر اومدم خ
   زدي اون و گندم رو خونده بود لبخندنی بتی محرمغهی افتاد که صییکرد چشمش به به حاج اقا

 نمتی ببدی بای تموم شه هنوز تو شرعا همسر منزیه چ چندماه مونده تا همهنوز
 
  رو گرفتنای بعد از رفتن شهاب شماره سوایش
  جواب دادعی زد و سري لبخنددی دی صفحه گوشي رو رووای تا اسم شنایس
 دی خانوم  خوبوایسالم ش: نایس

   مزاحمتون شدمدی ببخشدی شما خوبی مرسسالم
 !!د؟؟یدی رسدیی کجادی شما مراحمهی چه حرفنی اناكیس

  هستی دو ساعتبله
 دوتا مرغ عشق و با هم رو به رو نی امیزی برنامه برهی دنبالتون تا با هم امی من بدیستی خوب اگه خسته نی هم عالیلیخ: نایس
 میکن
 دی کنادداشتی منتظرتونم ادرس و دییای بستمینه خسته ن:  گفتنای سدنی دي که خودشم کنجکاو شده بود براوایش
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  کردی ادرس و نوشت و خدا حافظنایس
 هی به خودش نگاه کرد نهی اي موهاشو مدل داد استرس داشت چندبار جلودی کرم رنگ پوششرتی و تي کتون قهوه اشلوار

 قهی حرکت کرد چهل و پنج دقي قرمزش شد و به طرف عمارت بهزادي سوار کوپه کی و پکیدوش با ادکلونش گرفت ش
  رو گرفتوای شماره شبعد پشت در عمارت بود

  من شت در منتظرتونمدی خوبسالم
 ي بود کوله دهی پوشدی و کفش اسپرت سفی و شال کاربنی کاربني مانتوهی اومد رونی بکی شیلی خوای شقهی از چند دقبعد
   نگاه کردنای شد به سنی هم رو شونه اش انداخته بود  سوار ماشيدیسف

  درسته؟نای اقا سسالم
 عرق کرده بود اب دهنش و قورت داد  سالم بله خودم ی حسابزدی دست و پاشو گم کرده بود قلبش تند موای شدنی با دنایس

  به کشور خودتوندی خوش اومددیهستم خوب
  ابرو دهی برق خاص تو چشاش صورت کشهی داره ییچه خوشگله چه چشا:  خودش گفتشی مونده بود پرهی خوابهشیش
 ی فکر می االن پسره چزمی  ههههه خاك بر سرم چقدر هزنهی لباش چه تو چشم می گوشتي لبای معمولینی کلفت بییها

 دی شما خوبیمرس:  خولم کنهی بدبخت و بدم االن فک ماب ادکلونش مستم کرد بزار جوي هم زده اوووف بویپیکنه اوه چه ت
   ترهقی عمیلی دارم خنجای که به ای سالها اونور بودم اما حسنکهی تنگ شده بود با انجای ايدلم برا

 م؟ی صحبت کنی شاپ کمی کافهی می وطن شماست  خوب برنجای طور باشه در هر صورت انی هم ادیبله با: نایس
 شمی ها باشه ممنون میکی نزدنی زود برگردم اگه همدیبله فقط با: وایش

 دمی دکی نزدنی شاپ  ای کافهی حتما اتفاقا چشم
 به هم نگاه ی چشمری زی بودن هگهی همدزی نزدن و هر دوشون در حال انالین حرف کدومشوچی شاپ هی به کافدنی رستا
   کردنیم

  و هات چاکلت دادنکی دنج نشستند گارسون اومد هردوشون سفارش کي دو نفره گوشه ازی مهی پشت دنی رسیوقت
 دی من مزاحمتون شدم خسته هم بوددی ببخشدیممنون که اومد: نایس
 میزی برنامه برهی تا هرچه زودتر امی خودمم دوست داشتم بهی چه حرفنی کنم اینه خواهش ک: وایش
 می پژمرده شده همه نگرانش هستیلیگندم خ: نایس
 ی با تمام دوستاش قط رابطه کرده فقط سرکار ممی درست کثل شهاب که همه ما نگرانش بوددیگی می فهمم چیم: وایش

 م؟ی گشت خونه حاال بنظر شما چطور با هم رو به روشون کنیرفت و برم
 ي پاساژی مکان مشترك مث رستورانهی بوده ی اس که ساختگعی ضایلی خشهی که نمابونی خيتو: نایس
 بود به نظرم همون ی قشنگي جامی شام خوردمی رستوران رفتهی روز من و گندم و شهاب هی رستوران خوبه هیفکر خوب: وایش

  خوبه؟؟مییای ما هم مدییای و گندم بخوبه شما
  باشه؟ی زمانش کی عالهیاره فکر خوب: نایس
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  شامي فردا شب چطوره حدود ساعت هشت براانی در بیشونی پرنی دوتا از انیهرچه زودتر بهتر ا: وایش
    که سرد شددی کنلی بفرما  میعال: نایس

  دی خودتونم بوریمرس
 خوشش اومده بود درست همون وای از شیلی رو رسوند خونه و خودش برگشت عمارت خوای ساعت صحبت شکی از بعد
  کرد بودی که فکر ميزیچ

  ادی شد همراهش بی به گندم در مورد شام گفت قبول نکرد اونقدر التماسش کرد تا بزور راضنای بعد سروز
  باشنرونی هم از شهاب خواهش کرد شام و بوایش

 ش و ندارم دل و دماغواینه ش: شهاب
 طشمی خوب بود محیلی غذاهاش خمی با گندم رفتدی که شب بعد از خری همون رستورانمی برگهی دمیاااااا شهاب بر: شوا

 قشنگ بود
 میری باشه مدی اسم گندم اه کشدنی با شنشهاب

 ی داداشی و صورتش بوس کرد مرسدی پروایش
 لباس هاش ی پوشه کلی شب چي دونست برای اومده بود نمی خوشش اومده بود به نظرش پسر مهربون و خوبنای از سوایش

  انتخاب کرد کفش اسپرت قرمز هم ست کرد باهاشونی و شال مشکی مانتو قرمز  شلوار مشکهی و رو کرد تا بالخره ریو ز
 شیشونی پي توختی هاشو ري دوش گرفت موهاش و با سشوار خشک کرد  چترشی استراحت کرد ساعت شی از نهار کمبعد
:  به ساعت اسپرتش نگاه کرد ساعت هفت بود در اتاق شهاب رفت در زد و گفتدی کرد لباس هاشو پوشیمی مالشیارا

  ؟؟يشهاب حاضر
 هاشو تا ارنج تا زده بود موهاش و نی بود استدهی پوشیشمی راهنی و پی مشکي شلوتر پارچه اهی درو باز کرد شهاب
  اومدرونی زده بود از اتاق بشونهیمعمول

  میاره حاضرم بر: شهاب
  کردن و به طرف رستوران حرکت کردندی مسعود خداحافظاز
 ی مشدی وارد رستوران می بود که هر کسیی جازشونی نشسته بودن و سفارش غذا داده بودن ميزی و گندم پشت منایس
 نگذشته بود که در باز ي اقهی کرد و چشمش به در بود هنوز چند دقی به ساعتش نگاه می هنای منظر شامشون بودن سدنید

  برق زد صبر کرد تا اونا نشستنشاش که همراهش بود شد چي و پسروای شي متوجه نایشد و س
   کردی تمام مدت تو خودش بود و اصال به اطافش توجه نمگندم

 !!!خواهر شهاب؟؟!! ؟؟ستی نوای اون دختر شنی و ببزی صداش زد گندم اون منایس
 و شهاب و وای شی اشاره کرده بود نگاه کرد  وقتنای که سيزی زود سرش و اورد باال و به همون مدی حرف شننی ای وقتگندم

 سادی بلند شد واتهی واقعستی که توهم ندی شد و سرش تکون داد درهی باورش نشدفکر کرد توهم زده اما بازم بهشون خدید
  زدیقلبش تند تند م
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 مث هوی گذرا بهش انداخت اما ی نظر شهاب به طرفش جلب شد نگاهستادی گندم ای و شهاب منتظر گارسون بودن وقتوایش
  شدرهی و به گندم خسادیبرق گرفته ها وا

 ؟!!!!ي شدرهی خی به چشدهیشهاب چ:  که توجه شده بود خودش و زد به اون راه و گفتوایش
 اشک تو چشاشون جمع شده بود  دی کوبی منشونی وار به سوانهی و شهاب هر دو محو هم شده بودن قلب هاشون دگندم

    اومد و محکم بغلش کردزشونی به طرف مدی گندم و دی وقتوایش
   دلم برات تنگ شده بودیلی خدمتی بازم دشهی گندم جووونم باورم نميوااااااااااااااااا

 ران؟؟؟ی ادی اومدیک.... دل منم برات تنگ شده بود زمی از اشک شد سالم عزسی صورتش خگندم
  کرد دستاش و مشت کرده بودی نگاه منای بود با اخم به سشی قدمکی تو شهاب

  گندم دستشو به طرف شهاب دراز کردي هستم پسر عمویعی شفنای بهش زد  سالمم من سي لبخندنایس
   هستم خوشبختمي با اکراه بهش دست داد  شهاب بهزادشهاب
 !!!!  تعجب کردمندنتوی از ددی چشم ازش  برنداشت سالم اقا شهاب  خوبگندم

 رهی گندم خدهی تموم داشتم اومدم تمومش کنم  به صورت رنگ پرمهی کار نهی می اومدروزی دی تو خوبیسالم مرس: شهاب
 معصومت ي چقدر دلتنگ چشای دونی شم نمتی اشکي چشمای فداغی الهزمی عزيچقدر الغر شد:  خودش گفتشیشد و پ

 بودم
 دی خسته شددینی بشدییبفرما: نایس
 میشی ما مزاحمتون نمگهینه د:  وایش
 میشی گندم هم خوشحال می من و ابجدی مراحمهی چه حرفنیا: نایس

  عوض شدنای نسبت به سدشی ددی کشی نفس راحتی به گندم گفته ابجنای سدی دی وقتشهاب
   داشتی گندم  چشم ازش برنمي مونده بود رورهی نشستند شهاب همون جور خزی مهی سرهمشون

  کرد لپ هاش سرخ شده بودی نگاه اون و حس می گرمگندم
  دنی خندی میرکی زری نگاهشون کن بعد هر دو زیعنی اشاره کرد که وای به شنایس

 مادر چطوره بهتر شدن؟؟: شهاب
  شما بودي بهتره همشم بخاطر کمک هایلیخداروشکر خ:  گندم

  ام بودفهی کردم وظيمن هرکار: شهاب
 دیی بفرمادیبه به شامم رس:  نایس
 نای اقا سدی گرسنه ایلیمعلومه خ: وایش
 ؟؟!! دونم چرا ی امشب اشتهام باز شده نمبیاصال عج: نایس

  کردوای به شی لبخند زد فک کنم  من بدونم چرا نگاهگندم
 نیی متوج نگاه گندم شد هول شد و سرش انداخت پاوایش
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   نزدنی کدومشون حرفچی شام خوردن  سکوت کرده بودن هموقع
  تونم باهات صحبت کنم؟؟یم: بعد از شام شهاب روبه گندم کرد 

   کرد اون سرش و تکون دادنای به سی نگاهگندم
   کارشما طول بکشهدی خونه شارسونمی خانوم موای منم شدیاگه اجازه بد: نایس

  خودش راحت ترهوایجور ش هر تی نسی داشت  باشه  از نظر من مشکلي بهش نگاه کرد  حاال نسبت بهش حس بهترشهاب
 ستم؟؟یمزاحمتون ن:  وایش
 شهی ز عمو نگران مدی نکنری دی فقط ابجدی پس شما راحت باششمی خوشحال مدی مراحمهی چه حرفنیا: نایس

  شما بهشون بگو با اقا شهاب هستمامیچشم زود م:  گندم
  جونیباشه ابج: نایس

 زدی بلند مي رفتن قلب  هر دوشون با صدانروی و گندم و شونه به شونه هم از رستوران بشهاب
 ه؟؟ی نظرت چمی قهوه بخورهی شاپ ی کافمی رفتن ما هم برخونهیخوب هنوز زوده برا: نایس: نایس
 می بهش زد موافقم بري لبخندوایش

  گندم باز کردي و برانی در ماششضهاب
  تشکر کرد و سوار شدگندم

 رو شهی نفس گرفته بود شی داشتند گندم تنگجانی پشت فرمون نشست و راه افتاد هر دوشون سکوت کرده بودن و هشهاب
    داد تا راحت تر نفس بکشهنییپا

  ؟می قدم بزنی کممی  برسادی پارك واهی کنار
 میبر: گندم

 ؟؟؟؟!!دی بگيزی چدی خواهی نمدی حرف داردی گندم بهش نگاه کرد گفتزدنی سکوت قدم ميتو
 نیبش:  نشست و گفتمکتی ني روشهاب
  کنارش نشستگندم

 !! بودينجوری رفتم ای می وقتیزنی حرف میچقدر رسم: شهاب
 ی شبهی غری و خواستیتو رفت!! ...  ی رفتی وقتیگیخودتم ن: گندم

 رو که سالها  ییزهای اون چرمیگ بادی رو ی کنم رفتم تا رسم دلداگدایاما من رفتم تا خودم و پ... دونم اشتباه کردم یم: شهاب
  فرق دارهیلی خيدی دشی که هفت هشت ماه پی که کنارته با اون کسی االن شهابارمی بادیفراموش کردم به 

 دختر شجاع و فداکار و مهربون که حاضر هی شی جا گذاشتم ، چون قلبم و جا گذاشتم پنجای چون نصف وجودم و ابرگشتم
 دنتی ازت ندي چقدر سختم بود دوری دونی کنه من قلبم و به تو دادم گندمم نمي خودش بازي ندهیشد بخاطر مادرش با ا

  بودمادتی چندماه بنی اهی ثانهی صدات ثاندنینشن
   هردوشون اشک بودي گندم و گرفت تو چشادست
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 درست ی کنی مهی گری قشنگت وقتياومدم دنبال خانومم تا ببرمش خونه ام تا بشهتاج سرم هم نفسم قربون چشا:شهاب
 ؟؟یکنی قبول می من حاال من و به غالمزدلی نکن عزهی گرشنی می طوفانيای درهیمث 
 !!!!! کنمی قبولت نمی بهش اخم کرد نه به غالمگندم

 ..!!!! کرده بودخی چند لحظه قلبش نزد دستاش ي و مات موندبرختی قلبش رشهاب
 ی کنم تو سلطان قلب منی قبولت ميبه سرور:  گندم

 سهی خواست وای مي با قلبم چه کردنی کوچولو ببووونهید.... فرستاد و گندم و محکم بغل کرد رونی نفسشو بشهاب
  منياخخخخخ فرشته 

  شنیاااا زشته شهاب مردم رد م: گندم
 یف تالدی مونده پس حرف نباشه باتمونی محرمي غهی که نرفته هنوز چندماه ازصادتی ی خواد زنمیخوب بشن دلم م: شهاب

  نفس من گندمک منتی چندماه و بکنم دق کردم از دورنیا
   سرخ شده بودی اومد حسابرونی از بغل شهاب بی وقتگندم

  بشم مندنتی قربون خجالت کشی الهدی کشدلپشوی خنددی گندم دي صورت سرخ مث لبوشهاب
 مکث کرد باز ی کمنمتی کردم بازم ببی فک نمي کردم من و فراموش کردی چندماه همش فک منیخدانکنه تو ا: گندم

   برات تنگ شده بودیلیادامه داد دلم خ
 گندم.... مورچه هی خانومم بشم دل منم تنگ شده بود قد کی دل کوچيدورت بگردم فدا:شهاب
 جانم: گندم

 ی دوستت دارم خانومیلیخ: شهاب
 !!!شهاب: گندم

 زدلمیجون شهاب قربون شهاب گفتنت بگو عز: شهاب
  مني دوستت دارم اقایلیمنم خ: گندم

  شهی شکرت باورم نمای من بغلت کنم اخ خدانی تو ماشمی برای برمی خودم بگي تونم جلوی نمگهی گندم ديواااااااا: شهاب
 ي شدونهیااااااا د: گندم

  منه بله رو از خانومم گرفتمی شب زندگنی مردم امشب بهتري شدم دوس دارم داد بزنم بگم اااااونهیاره د: شهاب
 شهی مامان نگران مشی مری من و برسون دمیپاشو بر: گندم

 خونتون هم با خانواده پدرت امی مادر تنگ شده فردا با عمو مي نگوووو اصال دوس ندارم ازت جدا شم دلم برايواااااا: شهاب
 دی باشهی همي بسه دورگهی پرواز خودشون برسونن دنی با اولدمی امشب خبر منی همنای به بابا انمیاشنا شم هم مادر و بب

 ی باششمیپ
  تویچقدر هول:  کردن گفتی خندش گرفته بود تو دلش قند اب مگندم

   خوامی صبرم تموم شده من گندممو مکنمیبله  هولم اعتراف م: شهاب
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 می برای بخدا بي اونهیهههه د: گندم
 دشی بوسی بار مهی قهیگرفته بود تو دستش هر چند دق شدن شهاب تمام مدت دست گندم نی سوار ماشباهم
 دی لرزی دلش می از خوشگندم

 ؟؟يایفردا که م... شهاب جان ی خوش گذشت مرسیلی گندم بهش نگاه کرد خدنی رسیوقت
  نرووووی چه کنم گندمتی ببرمت عمارت عمو اوووف با دورشدیکاش م.....  امی نشهیمگه م: شهاب
   با عموای خوبه صبح زود پاشو بمیزنیفدات شم تا صبح با هم حرف م: گندم

 امی قابلمه کله پاچه بهی ساعت شش با ي خوای مگمی منجامی باشه اما صبح ساعت نه با ای لوسیلیخ: شهاب
  بخدا  منتظرتم فرداي اونهی دیلی خدی خندگندم

  دنی گندم و اروم شروع کرد به بوسيبا. ليباش و گذاشت رو. اومد جلو لهووی شد رهی بهش خشهاب
 زدی وار موانهی شوکه شده بود نفسش گرفت قلبش دگندم

  اون دل بکنه با اکراه عقب رفتيبا. تونست از لی نمشهاب
  به شهاب نگاه کنهشدی لپاش سرخ شده بود روش نمدی کشی تند تند نفس مگندم

 نگاه کرد شهاب نهیبه س: گندم خانومم به من نگاه کن گندم: شهاب
 !! تو چشام نگاه کن: شهاب
  گرفته بودشی بهش نگاه کرد از حرارت و گرما اتگندم

 دست خودم نبود لبات بدجور ي ازم که دلخور نشدمی و قانونی زن شرعی لرزونش و گرفت تو خانوم مني دستهاشهاب
  هههههزدیچشمک م

 !!! ادبیب...  محکم به بازوش زد گندم
   بوسمیداشتم اصال بازم  م دوس هی ادب چیب: شهاب

  نی شهاب زشته تو ماشاااااا
 ی نداشته باشی بوسمت تو هم نگرانی بوسمت تو خونه می نمنی تو ماشگهی جونم باشه دفعه ديا: شهاب
 !!!!!!!!!! نبودنی شهاب منظور من ای لوسیلیخ: گندم

 شنی شد نگران مری برو برو تو که دی دونم خانومیم: شهاب
  خداحافظنمتی بیچشم مراقب خودت باش فردا م: گندم

 لی هاااا خواب تعطمی حرف بزندی تا صبح بازنمی بهت زنگ مدمیاالن رس:شهاب
  در و باز کرد شهاب بوق زد و رفت گندم لبخند به لب وارد باغ شددی شد با کلادهی پنیچشم از ماش:  گندم

  خوش گذشتیسالم ابج:  گفتدی د صورت خندون گندم وی نشسته بود وقتمکتی ني رونایس
  بد نبودی مرسی داداشسالم

 دیاز لبخند رو لبات معلومه حرف هاتون زد: نایس
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  انداختنیی سرش پادی خجالت کشگندم
  عروس خانوممی بخورینیری شی کشاهللایخوب ا: نایس

  نکنتمیاااااا داداش اذ: گندم
  شمی ندارم فداشم مشتری که بی ابجهی می بفکر سورسات عروس باشدی که قربونت برم باستی نتیاذ: نایس

 انی پرواز بنی با الوگهی خانواده امشبم به بابا و مامانش مهی مامان و بقدنی دانیخدانکنه داداش فردا قراره با عموش ب: گندم
  کنهی خوشختت مهی شهابپسر خوبی برات خوشحالم ابجیلیخ: نایس

 ؟؟ی کجا رفتوایتو با ش..... داداشیمرس: گندم
 داری دنمی کنم ای ازش خوشم اومده ماه هاست دارم بهش فکر ممی وجه اشتراك داریلی خمی شاپ حرف زدی کافمی هم رفتبا

 دوممون بود
 !!!! دوم؟؟دارید..... یییییچ:  گندم

 شام و نیالبته فقط در مورد تو و شهاب ا حرف زدم وای با شی تلفنی من کلی ابجي کاري دوم کجاداریبله د: دی خندنایس
 کنم اما ی پوستشو منمی رو ببوای بزار من شنی کلک شدیلیخ: مگندمی بود تا شما دوتا رو به رو کنوای هم نقشه منو شدارید

 از دستت نپره اما از نگاه هاش ي ها زود بهش بگو دوسش داریه  دس دس نکنی دختر فوق العاده اوایبرات خوشحالم ش
  به تو دارهیی حس هاهیمعلوم بود اونم 

 دوارمیخدا از دهنت بشنوه ام: نایس
 یمن برم اتاقم شبت خوش داداش:  گندم

 و گفت و زی لباسشو عوض کرد شهاب بهش زنگ زد تا صبح با گندم حرف زد از شناخت خدا و نماز خوندنش همه چیوقت
 اذان بلند شد هردوشون تعجب کردن چند ساعت حرف زده بودن ي صدای کرد  وقتی مهی حرف هاش گرونی میگاه

  گشته بودقهیبراشون اندازه ده دق
  ی خستت کردم نزاشتم بخوابرمی بميوااا: شهاب
ه  کنم همی چون هنوزم فک مبردی خوابم نمزدممیبا تو حرف نم....  ی نگذاشتي کردي اتفاقا خوب کارزمیخدانکنه عز: گندم

  نهیری خواب شهی نای اي
 قضا می ملوس خانوم حاال پاغشو نمازمون بخونیستی خواب نی فهی فردا که اومدم میستیقربونت بشم من خواب ن: شهاب

 نشه
 ریچشم التماس دعا اقااا شب بخ: گندم
 ی خانومری تو فرشته خانوم شبت بخيمحتاجم به دعا: گندم
  برگشتهششی و داده و شهاب پشی کرد خدارو شکر کرد که جواب صبورازی با خدا راز و نی سرسجاده کلگندم

 معجزه هر روز دی لب زمزمه کرد اسمون و طلوع خورشری شده بود زشیبای از نماز تو باغ قدم زد به اسمون نگاه کرد محو زبعد
   هاییبای زنی شکرت بابت همه اای خدامی کنی و بهش توجه نممشینی بیخداست که ما نم
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  رانی اانی زود میلی گفت خنی خوشحال شدن معیلی به پدر و مادرش خبر داد اونا خشهاب
 اشک تو چشماش جمع شد می که زده بودن و براش گفت مریی و تمام حرف هادهی کرد شهاب و دفی مادرش تعري براگندم

  کردی خوشبختي دخترش ارزوي خوشحال شده برایلیخ
   شدی چشاش اشکي تودی دستشو بوسدی  خانوم دمی مری گندم امدند شهاب وقتي خانواده دنی به دي بهزادي و اقاشهاب

  براتون تنگ شده بود مادریلی خدلم
  پسر می شونه اش زنده باشي دستشو گذاشت رومیمر

د  مبل نشست  گندم ذوق زده کنار ساالر نشسته بوي رودی کرد دست ساالر رو بوسی با مهرداد و ساالر رو بوسشهاب
  کردی به شهاب نگاه میدزددک
  به عموش نگاه کرد و اشاه کرد صحبت کنهشهاب
 از گندم جان ي خواستگاري برارهی عجله داشت تا اجازه بگیلی بود همم پسر ما خداری ددیغرض از مزاحمت هم تجد: مسعود

  االنم پسرمون عجول بودمیشی و ما رسما مزاحمتون مانی مگهی داداشم چند روز دشاهللایا
 گهیادم عاشق د:  خودش افتاد گفتادی نهی شهاب ببي چشاي تونست عشق رو توی خان با لبخند به شهاب نگاه کرد مساالر

 اومده جون دوباره گرفتم ی من حکم نفس داره از وقتي کنم پسرم گندم برای نداره و من خوب درکت میصبر براش معن
 ی منو قبول کني شرط هادی داشتنش بايبرا

  کنمی قبول مدهی باشه نشنی انداخت هر شرطنییی سرش و پاشهاب
 !!! قبول نکن پسردهی رو نشنيزی وقت چچیه: ساالر
 دمی گندم مي برادیاگه جونمم بخواه: شهاب

 دنی خندهمه
  اوردممانی به تو پسرم به عشقت انیافر: ساالر
 شدی مرهی بهش خزی رکی هم ذوق زده از بودن اون نای با گندم حرف زد سی حسابوای رو موندن شنهار
 شهی تونست حدس بزنه پسرش داره عاشق می شد موای پسرش به شي نگاه هاي متوجه سارا

 بودن و گردش رونی هفته گندم و شهاب همش با هم بکی نی اومدن تو ارانی هفته گذشت پدر و مادر شهاب هم به اکی
  کردنی قلبشون احساس مي عشق رو تويهاشون همراه بودن هردوشون جوونه ها وسط بانی اواهمی و شنای کردند سیم
 

 بود که نی از شرط هاش ایکی ساالر شرط هاشو به شهاب گفت دی حاضر شد و درخششهی همباترازی گندم زي خواستگارشب
 نجای اونجا داره رو انتقال بده ای کنن و شهاب سر فرصت هر چی زندگرانی ادیب

 که به عنوان ییبای گذاشت شهاب با احترام قبول کرد  و گندم موافقت خودش و اعالم کرد  شهرزاد انگشتر زی شرطهر
 ي که شهاب عجله داشت و طاقت دوریی هم گذاشته شد  از اونجاینشون براش اورده بودن دستش کرد قرار عقد عروس

   اخر ماه افتادي برایروس عخیتار  شب باشه وکی با هم در ینداشت قرار شد مراسم عقد عروس



                 رمان رسم دلدادگی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 309 

 ی بر مدی بودن هر روز خسته از خرگهی دزی چی شهاب و کلي طال و لباس عروس و کت شلوار برادی روز بعد دنبال خراز
  رفتی لب هاشون نمي همه شاد و خوشحال بودن لبخند از رو دادنی نشون مهی و به بقدهاشونیگشتن و با عشق خر

 دار و مهره دنبالهی و دامندهی پوشي اقهی با بای زیلی دار خنی لباس عروس استهیط هست  مختلی دونست عروسی که مگندم
 ذوق کرد و ی لباس و به شهاب نشون داد اون کلی گرفت وقتکی شیلی کاله خهی پوشش موهاش ي برادی شده خريدوز

 دی گندم و بوسیشونیپ
 ي که موهاش تویی شده بود از اونجاشی  و ساده ارابای زیلی گندمخدی فرا رسی زحمات و انتظار شب عروسی بعد از کلبالخره

 ور اورده شده بود کی به صورت شیشونی پي توی موهاش کمي شده بود فقط جلودهیجی ساده پشدیکاله بود و مشخصنم
ک  تیلی از لباس خودشون خوششون اومده بود خشتری لباس گندم بز اگهی دياونقدر حجاب لباسش قشنگ بود که عروس ها

 رفت دسته گل و ادشی محوش شده بود سادی گندم واي رو به روی شدن هوا شهاب اومد دنبالش وقتکیشده بود قبل از تار
 يدست ها  کرد گندم خنده اش گرفته بود دست گل و خودش ازی بردار هم از تمام صحنه ها  رو ضبط ملمیبهش بده  ف

  تازه اون موقع بود به خودش اومددی کشرونیشهاب ب
 تا اخر شب صبر ي دوستت دارم اوف من چجوریلی گندم خانومم خي قسمت من کردي چه فرشته انی خدا ببيوااا: شهاب

 کنم
   لپ هاش سرخ شد و تنش داغ شددی شهاب خجالت کشي از حرف هاگندم

  خورمت سرخ نشوی می گندمدی اروم لپشو کششهاب
   شدری دهی اتلدیبهتره بر اخر شب اقا داماد ي برادیاونارو بزار:  بردارلمیف

 شده بود ساده و نیی و قرمز تزدی  بود با گل رز سفی مشکي سوناتاهی عروس نی رفتند ماشهی  و به طرف اتلدنی سه خندهر
  کیش
 همو ببوسن گندم ي عکس ازشون خواست لبانی گرفت اخری و عکاس تند تند عکس مدنی ژست گرفتن و خندی کلهی اتلتو
  بودری کشم در گی تونم خجالت  می گفت نمیم

 بوسه هی گندم و دستاشم دور کمرش حلقه کرد به خودش چسبود ي صورتشو اورد جلو لباش و گذاشت رو لباهوی شهاب
 هی بو کافیعال:  عکس گرفت و گفتی عکاس هم از فرصت استفاده کرد کلنیری و شقیعم

   انداختنییسرش و پا هر دوشون خمار شده بود گندم ي اروم عقب رفت چشاشهاب
 من شوهرتم ها از من ي کنار بزاردی خجالت و باگهی شد درهی چونشو سرش اورد باال تو چشاش خری دست گذاشت زشهااب

 ی خجالت بکشدینبا
  دی اروم خندگندم

  دی شهاب و بوسيبا. قدم شد اروم لشی بار پنی اولي کشم برای خچالت نمگهی چشم دستی دست خودم ندیببخش-
   محکم به خودش فشارش دادشهاب

  خوادی می تر از عسل بود دلم هنیری لبات شي واااانهیری شنقدری قربون خانومم بشم ایاله-
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  همه تاالر منتظرموننمی برگهیااااا لوس نشو د: گندم
 زدنی گفتن و هماهنگ با شهاب بوق می مکی اومدن بغلشو ن تبری ها منی ماشزدی بوق می شدن شهاب هنی ماشسوار

 چشاش پر از اشک شد رفت جلو و دی لباس عروس دي دخترشو توی وقتمی مهمونا اومده بودن مرشتری بدنی تاالر رسبه
 گندمو بغل کرد

  مادر فدات شهی الهي شدبای قربون بشم دخترم چقدر زیاله
   خدانکنه مامان جونمرونی بغض کرده بود از بغل مادرش اومد بگندم

  دختر گلم شهاب جان گندم اول به خدا بعد به تو سپردمیخوشبخت ش:  میمر
  مراقب گندم هستمشتری من از چشام بدی نکنهیچشم مادر شما گر:  شهاب

مانتت  انمی دخترمون و مثل فرشته ها شده انی اره ببیینجایمهران تو هم ا:  لب  گفتری لبخند زد و ازشون دور شد زمیمر
  راحت شد سروسامون گرفتالمیحاال خ

  خودش و بهشون رسوندوای کردن شی عروس و داماد نشستن از دور با همه احوال پرسگاهی ت جایوقت
 دی خوشبخت شدوارمی براتئن خوشحالم امیلی گندم جان خي چه ناز شديواااااا

 کت ي شهاب اخرش کار خودت کردنیل شد هم بهشون ملحق شد سالممم به به عروس داماد ماشاهللا چه خوشگنایس
 !!!ی گرفتدیشلوار سف

  عشقمونی پاکتی باشه به ندی خواستم منم مث خانومم لباسم سفگهیاره د: شهاب
 ي ابرومون بردگهی نباش دلی هم زن زلیلی خدیی فرمایاوه بله بله درست م: نایس

  فداش بشمسی نلیااااا اصال هم اقام زن زل: گندم
 ادی دماغ سوخته مي بونای اقا سي داری حرفگهید:  گفتنای رو به سشهاب

 دنی چهار نفرشون خندهر
 راهنی کرده بود پیمی و مالبای زشی بوداراختهی شده بود موهاش و فر کرده بود دورش ربای زیلی کرد خوای به شی نگاهنایس

  محوش شده بودنای لخت بود سی بود پشت کمرش کمدهی که جلوش پوشيبلند پسته ا
  باشنجای اییالو اقا کجا:   شد از نگاهش عشق رو خونده بود گفتنای سي متوجه نگاه هاشهاب

   رقص دونفرههی دی کنی می خانوممن و همراهوایش!!!!  با اجازه شهاب :  به موهاش زد گفتی چنگدی اروم خندنایس
  ر گرفت با هم وسط رفتندنای زد و دست سي لبخندوایش

  کنم به هم عالقه دارنی کنن حس می به هم نگاه مي چجوري بهشون نگاه کرد شهاب دقت کردگندم
  انی به هم میلی هر دوشون خوشحالم خياره منم متوجه شدم برا: شهاب

 وای شي  تو چشانیی رو گرفته بود سرش و اورد پاوای دست شگشمی حلقه کرده بود با دست دوای دستشو دورکمر شهی نایس
 د شرهیخ
  شده بودنای سي هم محو چشاوایش
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 ي کردونهی من و که دییبی زیلی خی دونستی کرد مکی سرش و به گوش شوا نزدنایس
  شدرهی خورد بهش خکهی وایش
 که گندم از ي ذهن و قلبم از روزي کلکه ي بگم ماه هاست دوستت دارم و شددی بارمی خودم بگي جلوگهی تونم دینم: نایس

 ییییلی خوای دوستت دارم شیلی خدمتی که دی از روز اولدمی که عکست دیتو برام گفت از وقت
 یلی خدمی که صدات شني رو دوست داشت اروم گفت  منم از روزنای از گرما و خجالت صورتش سرخ شد اونم سوایش

 که فکرش يزی از اون چشتری بیلی منم دوستت دارم خدمی شدم و کم کم فهمرتی درگدمتی که دی وقتنمتیکنجکاوبودم بب
  یکن
  شد دورت بگردممی شب زندگنی عشقم بشم امشب بهتريفدا: محکم به خودش فشارش داد و گفتنای حرف اون سنی ابا
 خندنی چطور از ته دلشون منی خودش افتاد رو به همسرش کرد ببادی شد رهی به گندم و شهاب خستادی کنار شهرزاد انیمع

 چشاشون ستاره بارونه
  بودروزی دنی خودمون افتادم انگار همادیاره: شهرزاد

  دستشو دور کمرش حلقه کرد و به خوش فشارش دادنیمع
 شدی مرهی به گندم و شهاب خی کرد هر از گاهی کردن و رقص جوون ها نگاه مي بود و به شادستادهی تنها اي گوشه امیمر

 می خودمون باشیی وقتشه به فکر تنهاگهیبچه ها هم خوشبخت شدن د:  اومد کنارش و گفتمسعود
  نگفتيزی خجالت زد و چي از روي لبخندمیمر

 دلم ي انگار تو دوباره متولد شددرخشهی چطور منی قشنگمون  رو ببي نوه ینی بی نشسته بود خاتون می صندلي روساالر
  سخت شدهتی تحمل دورگهی دشتی پامی بدیبرات تنگ شده خاتونم کم کم با

 
   عاشقانه شون شروع شدیندم زندگ گي بله با

  دادنادی رو ی رسم دلدادگگهی شدن و به همدری ما هر دو عاقبت بخي و شهاب قصه گندم
  
 انیپا
  
  می بهتر شدن کار بعدي براکنهی بهم کمک میلی نظرهاتون خدی دی و نظر مدی خونی و مدیزاری همتون ممنونم که وقت ماز
   ادامه دادني داد برايدواری رمان بهم کمک کرد بهم امنی ممنونم که در تمام مراحل نوشتن ازمی اخر از خواهر عزدر
    کرديادی رمان به کمک زنی اپی معصومه جان که در تازمی سپاس گزارم از خواهر زاده عزو
  هر دوتون ممنونم و دوستتون دارماز
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