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 :مقدمه

 مهر از سود چه ، دارم دوستت کشاني هم خيانت زندان به ، دارم دوستت براني خود از بار صد مرا

 دارم دوستت نداني يا بداني اليق مرا ، کردن وفا از حاصل چه ، ورزيدن

 اول فصل
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 (ترکي)سرافرازي:دايان

 بيمارستان ي بدمزه سوپ درشت هاي هويج به خيره و چرخوندم بشقاب توي قاشقو کسل

 ...پوچمم و خالي ذهن انداختن کار به درگير قبل روزهاي تمام مثل....موندم

 مي سيخ و خورم مي شديدي تکون...ميشه باز شدت به اتاق در که خودمم هواي و حال تو

 چادري زن يه مرد سر پشت...ميدم قورت دهنمو آب...ژوليده العاده فوق مرد   يه...مرده يه...شينم

 :ميزنه زار و ميزنه چنگ لباس روي از مرد بازوي به سريع و ميشه اتاق وارد

 داداااااش...ميشه بد حالش!گفت؟ چي دکتر نشنيدي مگه...خدا رو تو داداش-

 عقب شمميک شوکه صورتم سمت مياد که دستش...سمتم مياد نشنيده حرفاشو اصال انگار که مرده

 :ميگه بغض پراز و گرفته صدايي با...ميشم جمع تخت ي گوشه و

 شناسي؟ نمي شناسي؟دايان تو نمي منو غزالم-

 ...شهمي بلند دوباره چادري دختر جيغوي جيغ صداي...ميگه چي ديگه اين...ميکنم نگاش ترس با

 !بده؟ براش شوک گفت دکتر نشنيدي...بريم بيا خدا رو تو داداش-

 :ميزنه داد عصبانيت با کرده معرفي دايان خودشو که مرد

 ...ببينمش بيام دارم دوس بشه؟؟؟ها؟؟؟زنمه شوکه ببينه منو که خرخرم لولو من مگه-

 :ميگه رفته تحليل دختر

 !!!داداش-

 خفه دارم ميکنم حس و ميشه گيرم گريبان نفس تنگي...سينم روي ميره دستم

 بياد يادم چيزي شايد تا ميارم فشار خودم دارم؟؟به شوهر زن شوهر؟؟دايانم؟؟من...ميشم

 ميشه بسته چشام و شينه مي سرم روي دستم و ميره گيج سرم...خاليه لعنتي مخ اين خاليه...اما

 :ميگه و ميشه بلند دختره جيغ صداي

 !!!ابوالفضل يا-

 گيدمي ايستيد مي جلوش صاف ميرين شما اونوقت بده بيمار براي شوک ميگم بهتون من آقا-

 ...خاليه خالي  االن اون ذهن...کنيد درک هم رو اون شوهرشين؟؟لطفا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر nia12 | غزال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

3 

 

 ...ببينم غريبشو و سرد نگاه اين و کنم تحمل دکتر؟نميتونم آقاي کنم چيکار ميگيد-

 ...برميگرده حافظشون زودي به...انشا-

 !خداکنه-

 !يوسفي؟ جناب نکنم اخطار ديگه من پس -

 ببينمش؟ برم االن ميتونم...بله-

 دقيقه5از کمتر نه؟فقط که چرا اندازين نمي راه دردسر باز اگه-

 !کردين لطف دکتر مرسي!چشم-

 ...ميکنن پيجم برم بايد ديگه من!داريد ماحق گردن به خانوادتون و شما!حرفيه؟ چه اين-

 خواهر هم دختره اون حتما!!!دارم شوهر من پس...ميشه بسته خود به خود هام چشم

 مي گوشم توي در آروم شدن بسته و باز صداي...ميشه خيس اشک از هام چشم...شوهرمه

 کنار صندلي صداي هم بعد و مياد مرد هاي قدم صداي...ميدم فشار محکم هامو پلک...پيچه

 ...مياد عميقش هاي نفس صداي...تختم

 خوابي؟-

 :ميگه تلخ و ميکشه پووفي که نميگم چيزي

 و سوختم پات به تمام سال غريبم؟؟يک برات که اينه جز خوابيد؟مگه بگم باشه بهتر شايد-

 بعدم و خونه از رفتنت به بشه ختم ساده دعواي بشه؟يه چي تهش که شدم عالم رسواي

 ...غريبه يه بشم برات...اول مثل بشه چيز همه بعدشم...تصادفت

 :ميکنه صدام کردنم بيدار براي بلند بعد و ميکشه پوف دوباره

 ...خانم.....خانم غزال....غزال-

 :ميگه بهم متلک به که ميکنم باز هامو چشم آروم

 ...بخير صبحتون-
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 اخم با و نميارم خودم روي به...ظهره از بعد3ساعت...اُه...ميکنم نگاه ساعت به و نميگم چيزي

 :ميگم

 باشين؟ کي شما-

 مشکي موهاي...ببينم قيافشو ميکنم فرصت منم و کنه کنترل عصبانيتشو تا بنده مي هاشو چشم

 روزه چند ريش بستست،ته االن که هم هاش شده،چشم ريخته بهم و ژوليده که داره لختي رنگ

 اي مردونه و پر تو هيکل و بلند قد و داره مردونه اي قلوه هاي داره،لب سفيدي داره،پوست

 رگ از و باال پره مي ناخوداگاه ابروهام...ميشه ديده هاش چشم حاال و ميکنه باز هاشو چشم...داره

 زيباش خيلي و داره چهرش با جالبي تضاد که داره زاغي هاي چشم...ميشم متعجب هاش چشم

 يم کجي لبخند فکر اين از...قيافش هاست زن شبيه...نمياد خوشم...فر و بلند هاي مژه و کرده

 ...لبم کنج شيه

 يوسفي دنيا...بود خواهرم ديدي ديشب که هم دختري اون...يوسفي دايان....دايانم من-

 مونده؟ يادت ديشبم حرفاي از چيزي...دوستت

 !يادمه!که نيستم آلزايمري پيرزن-

 :ميگه شيطنت با و ميندازه باال ابرو

 !شوهرتم من ميدوني پس-

 ...نمياد يادم کسو هيچ من-

 :ميشه تلخ لبخندش

 ...ميدونم-

 ...بردار سرم از دست پس-

 خيلي...نزديک مياد و ميزنه پوزخند...عقب پرم مي ترس از که جوري ميشه بلند ازجاش سريع

 قابل هم کيلومتري از قلبم صداي و ميشن گشاد هام چشم...روم ميشه خم...نزديک

 :ميگه بيخيال و ميکنه رديف بالشتو و ميشه رد سرم پشت از دستش...شنيدنه

 ...مراقبتم اينجا منم...خانم غزال کني استراحت بهتره!بدعنقي خانم چه-
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 شبکه هميزن...ميکنه روشن تلويزيونو دستش توي کنترل با همزمان اتاقو توي يخچال سمت ميره

 :ميگه آروم و تهران

 ...عالقت مورد سريال اينم-

 !بوده چي داستانش نمياد يادم حتي ميکني؟من شوخي-

 !چيه به چي ميشي متوجه کني نگاه يکم-

 مي انليو يه توي و درمياره پرتقالي ميوه آب يخچال توي از...بيکاريه از بهتر اندازم مي باال شونه

 ...ريزه

 :ميگه محبت با که ميکنم نگاه صورتش به صورتم جلوي مياد که ليوان

 !شدي ضعيف بخورش-

 !نخوردم صبحانه من-

 .. ميکنم درست برات چيزي يه االن کن صبر...ميگي راست اوووف-

 ...لباسات اينم...عزيزم بيا-

 :ميگم اخم با مانتو ديدن با..ميگيرم رو لباسا و ميدم تحويلش لبخندي

 !بپوشم؟ بايد اينو من-

 :گفت متعجب قيافم ديدن با

 ...عالقته مورد مانتوي اين!ديگه آره-

 العاده وقف و داره جلفي خيلي خيلي مدل...ميکنم نگاه مانتو به چندش با و ميشه کوله و کج صورتم

 !تنگ احتماال و کوتاهه

 ...پوشم نمي اينو من-

 عزيزم؟ چرا-

 ...جلفه و تنگ،کوتاه خيلي اين اما نشي ناراحت اميدوارم ببخشيد دنياجوون-

 ...ميزنه برق و ميشه شاد هاش چشم
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 ...بخرم مانتو برات برم تا کني صبر ربع يه کافيه-

 ندارم؟ هم سالم مانتوي يه يعني-

 ...بوده اين سليقت خب-

 ...بيرون ميره شاد اون و اندازم مي باال ابرو

*** 

 ...ميکنه باز رو خونه در خنده با دنيا و ميدم قورت دهنمو آب

 ...عزيزم اومدي خوش خودت ي خونه به-

 ناخواسته...قشنگه خيلي دکوراسيونش که متريه022حدودا خونه يه...ميشم وارد و نميدم جوابي

 خشک ديوار روي تابلوي روي نگاهم که بينم مي رو خونه مختلف جاهاي و ميزنم لبخند

 دمر اون و غليظ باآرايش دکلته عروس لباس توي من عکس...ماسه مي لبم روي لبخند...ميشه

 ...شونشه روي من سر و شده حلقه کمرم دور دستش که نام دايان

 ...دخترم سالم-

 ..ميشينه روبروم مسن زن روي و ميگذره تابلو روي از نگاهم

 دوم فصل

 :ميگه سريع بينه مي منو غريبه نگاه که زن

 ...ميکنم رو خونه کاراي...عزيزم هستم مريم-

 ...ميده آرامش آدم به که داره مهربوني ي چهره...شينه مي صورتم روي اي ناخواسته لبخند

 ...خانم مريم خوشبختم سالم-

 ميرسه که خواب اتاق به...ميده نشون بهم رو خونه جاهاي بقيه دنيا و ميزنه مهري پر لبخند

 وير مات نگاهم من و ميکنه باز اتاقو در...ماسه مي لبم روي دوباره لبخند و ميشم خشک سرجام

 دکوراسيون اتاق...ميکنه هدايت اتاق داخل سمت به منو و ميذاره کمرم روي دستشو دنيا...اتاقه

 بخشه آرام وآدماش خونه اين چي همه کال...آدم به ميده آرامش و داره سوخته اي قهوه و سفيد

 !صاحبش جز
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 :ميگم اتاق اون کنار در به اشاره با و ميرم بيرون اتاق از

 چيه؟ اتاق اين-

 :ميگه نگراني با و افته مي پته تته به

 !اونور برمي بيا عزيزم انباريه-

 !؟....خونه وسط انباري...ميندازم باال ابرو

 اتاق همون وارد استراحت براي بعد و ميخورم آورده خانم مريم که هايي شيريني از کمي

 المووش مانتو حوصله بي و ميکشم پووفي...ميدم تکيه ديوار به نفره دو تخت به خيره...ميشم

 پر...ميکنم بازش و سمتش ميرم لباس بدون همونطور کمد ديدن با...شلوارمو هم بعد و درميارم

 و شکيم جين يه ميشه که...ميگيرم لباسو ترين بسته عصبي...باز همه....اما...زنونس هاي لباس

 ..مشکي باز يقه شرت تي يه

 ردهک رنگ موهاي...ميکنم نگاه خودم به آينه توي تازه...ميذارم باز موهامو و ميکنم باز موهامو کش

 و کيمش ابروي و سفيد،چشم پوست...مشکيه و دراومده البته ريشش!!!رنگي؟استخوني چه اونم

 حتي...ميشم ولو تخت روي حد از بيش تحرک از خسته...کوچيک و قلمي بيني....قرمز هاي لب

 ..بردارم تختيم رو ميره يادم

 يشمم قائم ستون پشت...ميشم خشک بحث و جر صداي با که ميزنم بيرون اتاق از کشون خميازه

 :ميگه عصبي دنيا...ميدم گوش دايان و دنيا گوي و گفت به و

 مامان...بدونه داره حق اونم...بزرگيو اين به چيز کرد پنهان ازش که داداش؟نميشه چي يعني-

 بري هترهب...بشه خانواده محيط وارد بايد کم کم گفته دکتر!!نگهداره؟؟ رو دينا ميتونه کي تا بيچاره

 ...بشه باخبر وجودش از و ببينه رو دينا داره حق غزال...بياري رو دينا

 ...زوده بنظرم بازم ولي...ميشه چي ببينم-

 !!!که کنه پايبند زندگي اين به اونو که باشه بايد چيزي يه باالخره...نيست زود هم اصال-

 :ميگه سريع دنيا...برآمده گردنش رگ و ميشه مشت دايان هاي دست

 صبح فردا...اينا مامانش خونه بريم شب برگرده زود امروز قراره آرش...خونه برم بايد من داداش-

 ...ميام زود
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 ظهر هوي بذار!اينجا بياي کني زابره خودتو صبح نيست هم نياز حاال!سالمت به برو...عزيزم باشه-

 ناهار براي بيا

 ...بيار رو دينا ظهر از بعد فردا راستي...اينجام سحر کله هستا منم دوست حرفيه؟غزال چه اين-

 ...ميکنم مشورت دکترش با ميرم قبلش ولي باشه-

 داداش؟ نداري کاري برم ديگه من خوبه-

 نداشتم کاري اولم از عزيزم نه-

 :ميگه و ميخنده دنيا

 خداحافظ برسون سالم هم غزال به من ازقول-

 !اشه؟ب ميتونه کي دينا ميکنم فکر مبهوت من و ميکنه خداحافظي باهاش چشمش بستن با دايان

 با انداي و ميشم خونه پذيرايي وارد...فهمم مي که باالخره...اندازم مي باال شونه و ميشم بيخيال

 :ميگه ديدنم

 !که شدي ؟خرگوش!خواب خوش خانم احوال-

 العاده فوق و کرده اصالح صورتشو..شينه مي دايان روي نگاهم..شينم مي مبل روي و نميگم چيزي

 و سوت زيادي خونه ميشم متوجه بر و دور به نگاه يه با!!!عجبا...اندازم مي باال ابرو..شده مرتب

 ...کوره

 کجاست؟ خانم مريم-

 وت پس!نميشه پس بودي تو که اونجا نه!باشه من خواب تخت تو باشه؟ميخواي ميخواد کجا-

 !شوهرشه تخت

 :ميگم عصبانيت با

 شوهرش؟ خونه چي يعني-

 ...قانونيش همسر خونه يعني-

 خونش؟ ميره شب-
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 ...ميخوابه من بغل تو و من تخت رو ميمونه پس ن-

 :ميگم عصبي و ميرم براش اي غره چشم

 ...گرسنمه من-

 بيارن؟ پيتزا بزنم زنگ-

 ...پرکنه المصبو شکم اين فقط باشه چي نيست مهم...اندازم مي باال شونه

 آروم يکنهم عوض داره تلويزيونو کانال که همينطور هم بعد...ميزنه زنگ پيتزايي به و ميگيره تلفنو

 :ميگه

 ...ايران برميگردن دارن سانيار و دنيل-

  دنيل؟؟؟سانيار؟؟؟اي...ميکنم نگاهش گنگ

 توئه ي خونه اينجا-

 ...کنم زندگي خونه اين توي باهات ميتونم چطور نمياد يادمم رو تو حتي چي؟من يعني-

 :ميگه و ميزنه خندي تلخ

 ...کنه کمک بهت شايد بگم زندگيت مورد در برات ميخواي...مياد يادت کم کم-

 متس ميره و ميشه بلند سريع...ميشه بلند در زنگ صداي لحظه همون و ميدم تکون آروم سرمو

 به هک همونطور بعد و...ميکنه حساب و گيره مي تحويل رو پيتزا...ميگيرم دستام بين سرمو...در

 :ميگه ميره آشپزخونه سمت

 ...خانم شام بفرماييد-

 روي...نفرست4ناهارخوري ميز يه آشپزخونه وسط...افتم مي راه سرش پشت و ميشم بلند جام از

 ...ميذاره جلوم پيتزامو اون و شينم مي روبروييش صندلي

 ....يوسفيه دايان اسمت ميدونم فقط من...بگي بهم خودت درمورد يکم ميشه-

 :ميگه و ميزنه سردي لبخند

 ...اندازه مي گذشته ياد منو عجيبي جمله چه-
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 اشه چشم که بينم مي و ميکنه باز هاشو چشم...کشه مي عميقي نفس و بنده مي هاشو چشم

 !؟....نپرسيدم خاصي چيز که من!عصبيه؟ يعني....شده تيره

 مادرم و کرده فوت پارسال پدرم...بزرگ تهران متولد...ساله02...يوسفي دايان...دايانم من-

 ...صمنه اسمش

 حرفش وسط پرم مي

 ترکه؟ اصليتت-

 نذاشتن ترکي اسم براش اومد دنيا به دنيا که بعدم...بود سالم5من تهران اومديم وقتي...آره-

 ...بودن شده تهراني ديگه

 :ميگم و نميکنم توجه پوزخندش به

 چيه؟ کار ت-

 دامادمون به فروختم سهامو من ولي شد من مال اونم شرکت رفت بابا اينکه از بعد..دارم شرکت-

 فردا ميشي آشنا باهاش...ايشا...خوبيه بچه...آرش

 چيه؟ شرکتت-

 ...فاميليمه اسم هم اسمش...مهندسي شرکت-

 :پرسم مي آروم و ميدم تکون سر

 داره؟ هم بچه خواهرت-

 :ميگه خونسرد

 ...شه دار بچه نميتونه داره مشکل نه-

 ...روش ميره سريع دستم و ميره گيج سرم لحظه کيه؟يه دينا پس...ميکنه درد سرم

 خوبه؟ حالت-

 ميره گيج سرم-

 ميارم قرصاتو االن-
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 و يرهميگ بازومو سريع دايان...افتم مي و ميره گيج سرم بازم که ميشم بلند يواش و گزم مي لب

 :ميگه لب زير و ميکنه بلندم

 ...ميدادم بهش اطالعات همه اين نبايد!لعنتي-

 :ميگم آروم ميخورم که آبو ميخورم من و ميده بهم قرصو

 ببينم تلويزيون ميخوام خوبم من-

 بخوابي بايد نداره امکان-

 ميرم خودم باشه-

 و يرهم گيج سرم دوباره که ميکنم حرکت خواب اتاق سمت به و ميکشم بيرون دستش از بازومو و

 پيش افته مي سرم...ميکنه بغلم و ميگيرتم محکم دايان دفعه اين که افتم مي ناله با بعد

 !!آروم چه..مياد هاش تپش صداي...قلبش

 سوم فصل

 ميشه خم بعد و ميکشه روم رو پتو...ميذاره تخت روي منو آروم اون و ميشيم اتاق وارد

 شنوم مي دارشو خش صداي فقط ميکنه چيکار نميدونم اون و بندم مي محکم هامو چشم....روم

 :ميگه آروم که

 !کوچولو خانم باشي داشته خوبي شب-

* 

 يک نمياد يادم گرچه محرمه که دايان خب ولي بازه کمي پشت از که پوشم مي بنفشي شرت تي

 موخان مريم ميرم بيرون که خواب اتاق از...ميپوشم هم بنفش خونگي شلوار يه...شده محرم بهم

 :ميگه و ميزنه لبخند ميکنه گردگيري داره که بينم مي

 !بخير صبح-

 :ميگم و ميدم جوابشو لبخند با

 نيست؟ خونه کسي-

 ...شرکت رفتن آقا!دخترم نه-
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 انهصبح خوردن به شروع...ميشينم خوري ناهار ميز صندلي روي و آشپزخونه توي ميرم خيال بي

 :ميگم آروم...ميشه آشپزخونه وارد خانم مريم که ميکنم

 ميدين؟ جوابمو بپرسم ازتون سوال يه خانم مريم-

 گل؟ خانم ندن چرا-

 ديگه؟ مونه مي خودمون بين-

 !جان؟ خانم بگم بهش بخوام دارم کيو من آخه-

 :ميکنم خاليشون بعد و ميکنم باد هامو لپ

 !خانم؟ مريم کيه دينا-

 :ميگه پته تته با و ميپره رنگش سريع

 .. خانم دنيا دختر ...دختر...دُ-

 هميکن فرار سريع خانم مريم در زنگ صداي با!!!نازاست خواهرش گفت که دايان....ميزنم لبخند

 به من و ميشه بلند دنيا خنده و صحبت صداي...مشکوکه جا اين چيزي يه لعنتي...در سمت

 ....سهبو مي صورتمو مياره در چادرشو داره که همونطور و سمتم مياد خنده با...ميشم بلند احترامش

 !نداري؟ که سردرد!عزيزم؟ خوبي-

 ...صبحانه بفرماييد خوبم نه-

 ميرم...نداري دوست رو اونا گفتي آخه آوردم لباس برات...خواب اتاق ميرم من...عزيزم نه-

 !!!عزيزم بخور تو...کنم رديفشون

 ...ميکنم رديف خودم...حرفيه چه اين-

 کونت ميز روي ترتيب به دستمو انگشتاي...بيرون ميره بعد و شونه مي صندلي روي منو زور به

 کمي خيلي چيزاي من و ميگذره اومدنم هوش به از اي هفته يک...ميکنم فکر و ميدم

 که دارم که برادرم يه...سوئدن که خانوادمم....دارم که شوهر...غزال ميدونم که اسممو...ميدونم

 !!!برادر و خواهر اين عجيب هاي رفتار اين اما...ايران مياد داره

* 
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 مي تلويزيون داريم همه و نشسته کناري مبل روي آرش آقا شوهرش و نشستم مبل روي دنيا کنار

 يمشک شال و مشکي تنگ طوسي،شلوار تونيک يه آورده لباس برام که دنيا لطف به...بينيم

 :ميگه دنيا به رو آرش آقا...سرمه

 !شد5نيومد؟ساعت چرا دايان-

 هک بعدشم...بستن مهم خيلي قرارداد يه بود شلوغ خيلي شرکت تو سرش امروز!جان ميادآرش-

 ...مياد داره االنم جان غزال دکتر پيش رفت

 شد؟ منتفي قضيه اون پس آهان-

 آره...آره-

 :ميگم دنيا به رو و ميشم بلند مبل روي از ناراحتي با...اَه!غريبم؟ من فقط يعني

 .. بخوابم برم ميکنه درد سرم يکم من-

 :ميگم آرش به رو بعد و

 ...ميخوام عذر-

 :ميگه آرومي صداي با آرش که ميشنوم آخر لحظه...ميرم خواب اتاق سمت به و

 ...شده عوض غرال چقدر-

 !!!کرده تغييرايي چه ديگه نيست معلوم...اولشه اين تازه-

 !!!خبره چه اينجا...کوبم مي محکم درو و ميشم اتاقم وارد

* 

 بلند جا از خاليم ذهن از کشيدن کار از خسته...ميشم بيدار خواب از تازه من و 02ساعت

 !!!ربع يک حدود اونم زد حرف و رفت بيرون خونه از اون و خورد زنگ دايان تلفن ديشب...ميشم

 اشه طرح که مشکي دار طرح شال و سرخابي شلوار يه زيرش و پوشم مي رنگي سرخابي تونيک

 روي خانم مريم...ميکنم يخ روبروم صحنه ديدن با و ميرم اتاق از آماده و حاضر...رنگه سرخابي

 چشم!!!!هميد شير بهش شيشه با داره و کوچيکه نوزاد يه....نوزاد يه...بغلش....بغلش و نشسته مبل

 :ميگم بلندي صداي با و ميشه گشاد هام
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 !!؟؟....خانم مريم کيه ديگه اين-

 :ميگه مصنوعي لبخندي با خانم مريم

 ...خانم دينا-

 ....ميزنم جيغ تقريبا و ميکنم نگاهش شوکه شده گشاد هاي چشم با

 !؟!؟!؟!؟!چـــي؟-

 :ميگه و خنده مي

 ...هستن دايان خواهرآقا خانم ديانا دختر خانم دينا-

 داره؟ خواهر تا چند دايان آقا مگه-

 ...کيش رفتن همسرشون با االن که خانم ديانا هم ديگه يکي... خانم دنيا همين يکي...تا0-

 !وقتشه؟ چند...کوچيکي اين به بچه!فکر بي رفتن؟چه کردن ول تنها و تک جا همين بچشونو-

 ...دخترم ماه يک-

 گاهن ديدن با خانم مريم!بشه؟ قائم من از خواهردايان دختر بايد چرا...سمتش ميرم کنجکاوي با

 :ميگه بهم کنجکاوم

 !عزيزم؟ کني بغلش ميخواي-

 رخيس پوست...ببينم قيافشو ميتونم تازه من و باال مياره يکم رو بچه که ميدم قورت دهنمو آب

 طاليي موهاي و خوشرنگ خيلي و طوسي رنگ به هايي کوچيک،چشم کوچولو،بيني هاي داره،لب

 ...ميشه پيدا مو سرش جاهاي بعضي ولي کچله البته که

 که يکهکوچ اينقدر...ميکنم بغلش آروم...ميده بغلم رو بچه خانم مريم و ميکنم دراز دست ناخواسته

 چهب چه من خداي...نرم و ظريفه خيلي خيلي ظرف يه عين...بشکنه و بيفته دستم از ميترسم

 پيشونيش روي اي بوسه و ميشم خم...ميکنم بغلش که داره خوبي حس چه....خوشگلي

 عزيزممممم....ميذارم

 تهفرش اين نکردم باور هنوزم...شينه مي محبتش پر لبخند و خانم مريم روي و مياد باال نگاهم

 !!ميزدن حرف درموردش دنيا و دايان که ديناييه همون
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 !خانم؟ مريم بمونه اينجا قراره-

 اشپ يه خونست پاش يه که خانمم دنيا...کنن مراقبت ازش نميتونن دارن درد کمر خانم صمن-

 ...من به سپردنش نيست خوب حالتون که شما موندن...شرکتشون

 :گفتم و نشستم کنارش مبل روي دست به دينا و متفکر

 خانم؟ مريم دارم سوال يه-

 !دخترم؟ چي-

 يم بهم حاال و دنياست دختر دينا که گفتيد من به شما!خانم؟ مريم احمقم يه من کردين فکر-

 ..دياناست ي بچه گين

 نوزه که کردنو تشکر طريقه راستي...نميدونم که نميدونم؟خودم شما!مهربونم؟ اينقدر من چرا

 ...تشکر با...کنيد عمل بهش پس!يادتونه؟

 ..تنهاييه جشن اسمش قشنگه خيلي آهنگ اين راستي

 تيره ابراي همين ابراست زير زمستون

 بگيره گريش من با اونم روزاست همين

 سردم روزاي از پر تو بي روزاي از پر

 کردم گريه بهارو پاييز تا چند ميدوني

… 

 شناخته تو چشم تو و عشق که من براي

 باختم تو دنياي به رو خودم که من واسه

 تولد روز بشه ميتونه ديدن رو تو

 شد عاشقت دوباره و ديد و چشات ميشه

… 

 گرفته خيلي دلم تو بي روزاي از من
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 گرفته چي از بگم کي با تو جز نيستي تو

 داشتي سنگي قلب يه جدايي واسه که تو

 داشتي دلتنگي يکم کاش اي تنهاييم واسه

 :ميگه پته تته با و پره مي رنگش

 !!نميشه عوض مادرش و پدر که بچه وگرنه!جان خانم گفتم اشتباه نبوده حواسم حتما-

 :ميکنم عوض بحثو و کشم مي پووف

 !رفته؟ کي به...خوشرنگه خيلي دينا هاي چشم-

 :ميگه و ميکنه اي مصنوعي و آروم ي خنده

 ...طوسيه هاش چشم خانم صمن-

 !ببينه؟ عروسشو نمياد ورا اين خانم صمن-

 :ميگه آروم و پايين اندازه مي سرشو و ميشه بلند مبل روي از

 ...ميکنه اذيتتون من بدين رو بچه!!خانم نميدونم-

 ...دارمش من برو تو...نميکنه-

 فرو گوشم تو دارن خانواده اين اعضاي راه به راه که هاييه دروغ از ناشي عصبي لحن اين

 شفرامو چيزو همه و شينه مي لبم روي رنگي پر لبخند...کوچولو دينا به ميشم خيره...ميکنن

 ينکها حين...عزيزمممم...ميده شير بوي...کشم مي بو و ميشم خم...آرامشه منبع بچه اين...ميکنم

 :ميگم آهسته خوشرنگشم هاي چشم به خيره

 !هان؟!خانم؟ دينا هستي کي تو-

* 

 :ميکنه زدن حرف به شروع و ميذاره روم جلوي آلبومو و شينه مي کنارم دست به آلبوم دنيا

 !بخير يادش...بود پارسال آذر...عروسيتونه عکساي اينا-
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 کسع ي همه...نيست لبم روي لبخند اينکه از متعجبم...ميشم رد و ميزنم ورق آلبومو هاي صفحه

 جا همه دايان لب روي من برعکس اما...نيست لبخند از خبري...خير...برم مي بين ذره زير رو ها

 نياد به رو زيبا العاده فوق اما مسن زن يه ديدن با...طبيعيه غير زيادي...هم اون لبخند اما لبخنده

 :ميگم

 چهارم فصل

 !کيه؟ خانمه اين-

 ...خانم صمن...مادرم-

 هايي داره،چشم سفيدي اما چروکيده پوست...ميشم عکس توي خانم صمن صورت به خيره

 دينا هاي چشم عين طوسي

 حهصف به ميزنم ورق...کرده رنگ البته..مشکيه هم موهاش...خوبه هم صورتش اعضاي بقيه و داره

 :ميگه سريع دنيا بپرسم چيزي اينکه از قبل...واقعي هايي لبخند با مرد و زن يه...بعد

 ...حامد شوهرخواهرم و ديانا خواهرم-

 مداد مثل هاشون چشم خانواده اين چرا من خداي واي...داره رنگي هاي چشم....ديانا اما

 که مه دنيا و چيه نيست مشخص رنگش که ديانا...زاغه که دايان...طوسيه که خانم صمن...رنگيه

 و...مشکي موهاي...رنگي هاي چشم...ديانا اما اي قهوه موهاش و رنگه پر اي قهوه هاش چشم

 ...داره خوب نسبتا بيني

 !نميکني؟ مسخرم بپرسم سوال يه-

 !!حرفيه چه اين عزيزم نه-

 !رنگيه؟ مداد جعبه مثل هاشون چشم شما خانواده چرا-

 :ميگه سکوت کمي از بعد...گزه مي لب خنده از جلوگيري براي و ميشه قرمز صورتش

 مثل ديانا هاي چشم...خالمه مثل من هاي چشم...پدرمه هاي چشم مثل دايان هاي چشم-

 مامانه مثل ديناهم هاي چشم...عممه
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 نارک حرکت بي من ديدن با...ميشه وارد دايان و ميشه باز خونه در...ميدم تکيه مبل به و خندم مي

 اب دنيا و ميشه بلند دينا ي گريه صداي...ميشه خشک صورتش روي لبخند و ايسته مي در

 ادهآم دينا براي که خوابي اتاق ميره و ميشه بلند مبل روي از«بيدارشد توسرم خاک واي»گفتن

 و ميگذره من کنار از بلند هاي قدم و خوني هاي چشم با هم دايان...سابق انباري همون يا شده

 بيرون خواب اتاق از دنيا!بود؟ چش اين ميکنم تعجب...ميکوبه محکم درو و خواب اتاق توي ميره

 پرسه مي آرومي صداي با...کرده بغل رو دينا...مياد

 !بود؟ چش-

 نميدونم-

 ؟!خبره چه سردربيارم برم من باش داشته رو دينا لحظه يه-

 چشم با...ميزنم بغلم توي نوزاد به رنگي پر لبخند...بغلم توي ميذاره رو دينا اون و ميگم اي باشه

 !گشنشه؟ يعني....ميکنه باز دهنشو و ميکنه نگاه بهم درشتش هاي

 !خانم؟ مريم-

 :ميگم سريع من و مياد بيرون آشپزخونه از سريع خانم مريم

 !کنيد؟ درست شير دينا براي ميشه-

 ...کن صبر لحظه يه عزيزم االن-

 يم آروم...مياد نظر به پکر...مياد بيرون خواب اتاق از دنيا...دينا خواب اتاق توي ميدوئه سريع و

 :پرسم

 !شد؟ چي-

 ...اومده پيش براش مشکلي يه شرکت تو هيچي-

 خندش ديد که رو ها ما!خنديد؟ مي داشت خونه اومد که دايان ديدم که من....کاري پنهون بازم

 !!!شد محو

 که نياد جواب در...ميگيرم خانم مريم دست از شيرو شيشه و شينه مي پيشونيم روي غليظي اخم

 ...يکنمم حرکت دينا خواب اتاق سمت به و ميتونم ميگم فقط بهش بدم رو دينا نميتونم اگه ميگه
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* 

 اتاق وارد دايان...شينم مي سيخ و ميشم هول...ميخوره در به اي تقه که کشيدم دراز تخت روي

 گاهشن استرس با من اما..ميزنه کمرنگي لبخند خوابيده تخت روي کنارم که دينا ديدن با و ميشه

 ...ميکنم

 !افتاده؟ اتفاقي-

 .. دينايي مراقب که ممنون-

 يزيچ نگفتي!!هستم که من نيست خانم مريم که حاال...خونست اين مهمون اون...حرفيه چه اين-

 !شده؟

 ...بزنم حرف باهات يکمم و بدم بهت چيزي يه ميخواستم...نه-

 :رسهپ مي پکري لحن با...سرمه روي شال به خيره که بينم مي اونو و ميکنم تکيه تخت تاج به

 !نيستي؟ راحت اينجا-

 ...خودمه ي خونه اينجا ميکنم حس...راحتم...چرا-

 ...خانم خودته ي خونه که اينه براي خب-

 ...ميکنه زدن حرف به شروع شمرده شمرده و ميذاره جلوم دفتريو

 توي دباي که گفت دکترت...کنم پنهان ازت چيزيو بخوام که نيستي بچه تو...زدم حرف دکترت با-

 کترد...بوديم خودمم و صميميت دوست دنيا...خونه توي آوردمت پس...بگيري قرار زندگيت محيط

 مکتک اونم...داري دوس ش خيلي که جايي ميريم هم با صبح فردا..بياد يادت تا ميکشه طول ميگه

 ...ميکنه

 !نميري؟ شرکت مگه-

 !خانم جمعست فردا-

 :ميگم کالفه و نمياد خوشم اه!خانم؟ ميگه چقدر

 !خب؟-
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 ها چيز خيلي به نسبت ديدت خوندش با چون ميدادمش بهت نبايد...خاطراتته دفتر،دفتر اين-

 و باشي تنها تا ميرم خونه اين از خواستي اگه موقعش به...فهمي مي ها چيز خيلي و ميشه عوض

 بعد و ميزنن سر بهت بار يک فقط احتماال...ايران ميرسن شنبه دنيل و برادرت...کني فکر

 ؟!کمتر نه بيشتر نه!خب؟!ميخوني؟ اونو از صفحه يه شب هر...دفتر سر برميگرديم...ميرن

 !ميري؟ اينجا از خواستم وقت هر که چي يعني...حرفا اين فقط...باشه-

 ...بخير شب برم ديگه من...فهمي مي خوندي وقتي-

 دفتر هب خيره من و ميره بيرون اتاق از دايان...ميدارم بر دفترو و ميگم لب زير متفکري بخير شب

 .. مونم مي

 وقف بوي...ميکشم بو...داره سوخته و کاهي طرح کاغذش...ميکنم بازش...داره خوشگلي چوبي جلد

 ...ميکنم بازش شوق با...داره اي العاده

 «کمتر نه بيشتر نه...ميخوني صفحه يه هرشب»پيچه مي سرم توي دايان صداي

 باران زير رفتن راه يعني عشق

 بمان تو روم مي من يعني عشق

 وصال روز آن يعني عشق

 سال طوله در ها بوسه يعني عشق

 سوختن معشوق پاي يعني عشق

 دوختن در به را چشم يعني عشق

 تو راه در دهم مي جان يعني عشق

 تو دستانه من دستانه يعني عشق

 تورو دارم دوستت مريمم يعني عشق

 تورو اوج تا برم مي يعني عشق

 شب نيمه در من حرف يعني عشق
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 تب مياره واسم تو اسم يعني عشق

 انبصاط انقباضو يعني عشق

 کتاب درده من درده يعني عشق

 توست به وصله زندگيم يعني عشق

 توست دست در من قلب يعني عشق

 من زيباي من عشقه يعني عشق

 دارم دوستت عزيزم يعني عشق

 «صفحه يک گفت دايان حيف»ميگم خودم با و بندم مي رو کتاب

* 

 مريم حتما...نيست روش دينا...ميندازم تختم به نگاهي...ميرم بيرون دستشويي از بلندي خميازه با

 ويمانت...ميکنم هام لباس کردن عوض به شروع و ميکشم پووفي...خودش اتاق تو برده اونو خانم

 و شالم ويت ميدم موهامو...ميپوشم مشکي کفش و بنفش،کيف مشکي،شال لي تيره،شلوار بنفش

 که بينم مي لب به خنده دايانو که ميرم بيرون اتاق از آماده و حاضر...ميکشم لبم روي رو لب برق

 :ميگه من ديدن با...بوسه مي رو دينا داره بغل به دينا

 ...بخورمنتظرم صبحانه بدو-

 چشم-

 شمچ رنگارنگ ميز ديدن با...شينم مي خوري ميزناهار صندلي روي سريع و ميشم آشپزخونه وارد

 ...ميکنم حمله غذاها به و ميزنه برق هام

* 

 و ميره گيج سرم لحظه يه...پامه زير تهران تمام ميکنم حس...مونم مي روبروم منظره به خيره

 ...ميشه زنده هام چشم جلوي خاطره يه....ميشه سست پاهام...سياهي هام چشم

 :گفت التماس با و دوييد سمتش به
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 افص که هم بابا...نميکنه نگاه تورومم ديگه مامان...نميتونم....اما...عزيزم دارم دوست هنوزم من-

 ديگه فهميدن رو بچه قضيه همه ديگه...مجبورم من...نيستم دخترش ديگه گفت و بهم زد زل

 ..کرد کاريش نميشه

 :گفت سختي به اما سوخت مي کوره مثل درون از

 نميخوام ديگه غزال دارم خودمو زندگي من...کردم فراموش رو تو من...نيست مهم برام-

 ...ببينمت

 بهم نينگرا با و نشسته ازم نزديکي فاصله توي که دايان ديدن با...ميکنم باز هامو چشم ترس با

 ميکنه نگاهم

 پنجم فصل

 ...ميشه گرد هام چشم

 !غزال؟ خوبه حالت-

 آره...آر ...آ-

 !هوم؟!عزيزم؟ اومده يادت چيزي-

 کي ديدمش که پسر اون...بندم مي هامو چشم و ميشم گرم...عزيزمش پي ميره حواسم

 ممحک و ميکنه بغلم حواس بي دايان...چکه مي ازش اشک قطره يه و ميشه خيس هام چشم...بود

 ...گيره مي شدت هام اشک...ميده فشارم

 !اومد؟ يادت چي...غزال بگو بهم-

 به لحظه اون و ديدم که چيزي از ميگم....ميگم زمين به خيره و ميشم جدا ازش و ميکنم هق هق

 ...ميشه هم در صورتش و ميکنه گوش شو لحظه

 مادرم که کردم چيکار من!چيه؟ بچه قضيه!کيه؟ اون!شناسي؟ مي پسرو اون! شده؟ چي دايان-

 دمش الش و آش اينطوري اينکه با که نيستم دخترش ميگه پدرم که کنه صحبت باهام نبايد

 روسشع به نيومده و نديدم اينجا وقت چند اين تو مادرتو که ببينه منو دور يه ميخواد فقط داداشم

 !بزنه؟ سر
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 :ميگه سردي صداي با و ماشينش سمت به ميره و ميشه بلند کنارم از جواب بي

 ...خونه برگرديم بهتره-

 مي بزرگ تهران ي منظره به نگاهي تهران بام از دوباره و برميگردم...ميکنم پاک هامو اشک

 ...بود ايستاده پسر اون که جايي اون به بعد و....اندازم

 يرز...ميکنه حرکت حرف بي دايان و ميشم سوارش...دايان ماشين سمت به ميرم و ميشم بلند

 آهنگ و ماشين پخش سمت ميره دستش...عصبيه و شده منقبض فکش...ميکنم نگاهش چشمي

 ساعت روي نگاهم...نميزنم حرفي و ميرم ور دستم هاي انگشت با....کالم بي اهنگ يه...ميذاره

 رفتيم اول!گذشت؟ ساعت همه اين چطور....ظهره از بعد7...شينه مي ماشين توي

 بام بعد...کوه بعد...دايان شرکت بعد...ناهار براي رستوران بعد...وحش باغ بعد...خريد...بيرون

 ...تهران

 ....خونه گرديم برمي داريم احتماال که هم حاال و

 ....اومده يادم که چيزي روي فکرم و شينه مي بيرون رنگارنگ هاي مغازه روي نگاهم

* 

 و يارهم در خودش از صدايي دينا!نديدم امروز رو دنيا ميکنم فکر و ميکشم دراز دينا کنار تخت روي

 يم لبم روي لبخند و ميشم گرم...ميذارم نرمش ي گونه روي اي بوسه...ميشم نزديک بهش من

 باز دهنش و ميشه خيره بهم گردش هاي چشم با من روزاي اين داشتني دوست موجود...شينه

 هب ميشم خم...برميدارم رو دينا شير شيشه و تختم کنار عسلي سمت به ميشم خم...ميمونه

 ونوا سر شوق با اون و ميکنم نزديک دهانش به رو شيشه...ميخونم براش الاليي آروم و سمتش

 دار خش باصداي الالييو بقيه و ميشه خيس هام چشم که ميشه چي نميدونم...مکه مي

 !؟!؟!؟!دارم؟ کوچولو فرشته اين به نسبت خاص حس يه ميکنم فکر چرا...ميخونم

 ستشب هاي چشم روي اي بوسه و ميشم خم...ميشه بسته کم کم و ميشه سنگين دينا هاي چشم

 روي زا دايانو اهدايي  چوبي دفتر اينکه حين...شينم مي تخت روي و ميشم بلند کنارش از...ميذارم

 بود نوشته توش شعر که اي صفحه از....ميکنم پاک صورتمو روي هاي اشک ميدارم بر عسلي

 ...ميکنم بعدي ي صفحه خوندن به شروع و ميگذرم
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 صداي...اومد در ساميار صداي که حدي تا...کردم آرايش ميکنم عروس آرايش که هميشه مثل

 که حالي در بابا و رفتيم بيرون خونه از...غيرتيم داداش براي بميرم آخي..ساکت هميشه سانيار

 کنارم از شدنش رد با همزمان سانيار...رفت سمندمون سمت به حال سر و خوشحال زد مي سوت

 ...انداخت تيکه بهم

 !!!خوشکل بابا-

 زدم بازوش به اي ضربه و شدم رد کنارش از

 کن اذيت خودتو-

 با دبدي نديد سانيار...شهر باالي...بلي....شهر باالي به رسيديم ساعت نيم حدود از بعد خالصه

 اومد در مامان صداي که کرد نگاه يوسفي آقاي ي خونه به باز دهن

 !!!سانيار-

 :پريد دهنش از نبود حواسش کال که سانيار

 جووون؟؟؟-

 شدم خم و خنده زير زدم...زد سانيار سر به اي ضربه کيفش با مامان و شديم پياده ماشين از

 :زدم داد بلند گوشش زير...سانيار سمت

 ...بديد نديد...بديد نديد-

 قلبم بزرگ ساختمون اون ديدن با...شدم دچار اون سرنوشت به خودمم که نشد چيزي اما

 و داد جواب زن يه و زد درو زنگ بابا!بود؟ شده دوست خرپول يوسفي آقاي با چطور بابا...ريخت

 يعضا چقدر که بماند....باغ سر اون رفتيم باغ سر اين از ربع يه از بعد خالصه....کرد باز درو بعد

 خواست مامان و کرد باز درو زن يه رسيديم که در به...بوديم اومده ماشين بدون اينکه از شديم

 و گلخوش خيلي اما لختي پيراهن يه...شد پيداش يوسفي آقاي خانم که کنه پرسي احوال باهاش

 شده رنگ موهاي و سفيد طوسي،پوست هاي چشم...بود خوشگل چقدر...بود پوشيده شيک

 ....مشکي

 ناآش هم خانواده اعضاي بقيه با باالخره....داخل کرد دعوتمون بعد و شد آشنا هممون با خانم صمن

 هم شوهرشون و بودن متاهل هم تاشون رو هر...بودن هاشون دختر ديانا و دنيا...شديم
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 يه از بعد...خرپول و خوشبخت خانواده يه خالصه...بود حامد ديانا شوهر و آرش دنيا شوهر...بودن

 ما!!داشتيم اونجا ماستو نقش سانيار و من البته...شد بدل و رد خانواده اعضاي بين که حرف عالم

 ...شام اما و...کردن شام به دعوت رو ها

 بين...سالنشون به برگشتيم دوباره غذا از بعد...بود غذا مدل3...بودن ديده تدارک برامون که شامي

 زا چقدر خانم صمن که بماند...دارن دايان اسم به پسرم يه که شدم متوجه يوسفي آقاي حرفاي

 !!!زد حرف برامون مهندسيش مدرک و پسرش تک اخالق و متانت

 از سريع....لرزيد جيبم توي موبايلم که مار زهر و کوفت جور هزار و تجارت به بود رسيده بحث

 زدم لبخند بود صفحه روي که اسمي ديدن با...آوردم درش جيبم توي

Deniel (slm khobi azizam?mehmoni chetore?) 

 :نوشتم براش لبخند با...پرسيد و نياورد طاقت آخرم...عزيزمممم...نشست لبم روي لبخندي

(slm mersi…khobe…vali tarjih midadam pish to bashm…) 

 :داد جواب که نرسيد دقيقه به

Daniel (delam barat tang shode azizam) 

 تا يديمد همو وقتي از...نميشد که حيف ولي....عمرم منم...عشقم منم بنويسم براش ميخواست دلم

 دهنم از گلم و عزيزم،عشقم نه دارم دوسش گفتم بهش نه کرديم نامزد هم با که حاال

 وت دادم هل گوشيو حواسي بي با گفت بهم چيزي خانم صمن که بدم جوابشو خواستم...پريده

 ....کيفم

 هام مچش و سانيار ي شونه روي سرم....خونه برميگرديم داريم و ماشينيم توي که هست ربعي يه

 ....نبود بدم ولي نبود اي عالي شب.....خب امشب...بستست

 خونده اي صفحه3....اما صفحه يک گفت دايان...بندم مي شدت به دفترو

 قبال مياد باهاش فردا که سانيار برادرم دوست من خداي واي.... .نامزد....دنيل....دنيل....بودم

 مي محکم هامو چشم و کوبم مي بالشت توي سرمو....بودم عاشقشم بوده؟؟؟حتي نامزدم

 يزچ و....کرد پر کمي خاليمو ذهن و اومد يادم امروز که کوچيکي ي خاطره به.....ميکنم فکر....بندم

 !؟!هووم؟!؟!من؟ کوچولوي هستي کي تو....دينا به ميشم خيره....خوندم که هايي

* 
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 و شکيم مشکي،شلوارلي تونيک...ميکنم درست شالمو ديگه بار يک...گرفته وجودمو تمام استرس

 لداخ سمت به ميدم هل استخونيمو لجوج و لخت موهاي...هيچي هم آرايش...پوشيدم سفيد شال

 هاي دست و ميرم بيرون اتاق از....خزن زيادي....بکنم رنگشون براي فکري يه بايد...شالم

 يمرخص امروزو ميشم روبرو دايان با همه از اول پذيرايي به شدنم وارد با....ميکنم مشت لرزونمو

 مي احترامم وبه ميشن بلند مبل روي از پسر تا0...نشستن مبل روي که پسر0 به بعد...گرفته

 تسس پاهامو چشمم رفتن سياه هم بعد و سرگيجه و نفس تنگي....ميشم خشک من و ايستن

 .... ميدم ادامه راهم به و ديوار به ميزنم چنگ سريع اما ميکنه

 اين و ميره سياهي هام چشم باز...اومده يادم که همونيه دنيله زياد احتمال به که کسي يا پسر اون

 :ميگه و ميشه بلند مبل روي از نگراني با دايان...خورم مي واضحي تکون بار

 !غزال؟ خوبي-

 و ميکنه معرفي رو اونا سردي با دايان...ميکنم نفر0هر به لبي زير و آروم سالم فقط و نميگم چيزي

 :ميزنه آخرو تير

 دنيل دوستشون هم ايشون و...برادرت سانيار ايشون-

 به ور ما به توجه بدون و ميشه بلند جاش از نام دنيل پسر...ميشه خيس هام چشم....گزم مي لب

 :ميگه نام سانيار پسر

 ...منتظرتم بيرون...داداش برم ديگه من-

 ...ميره بيرون دنيل و ميده سرتکون تنها سانيار

 چيز هي تنها و ميکنه باز دهانشو.....برادر ظاهر به اين نگاه سردي از...ميزنم يخ....مياره باال سرشو

 :مياد بيرون ازش

 !بهتري؟-

 ..اونه ها اتفاق اين تمامي مقصر ميگه بهم حسي يه...ميکنم نگاه دايان به کالفه

 :ميگه سانيار به رو بينه مي کالفمو و خيس نگاه که دايان

 دست از حافظشو...نمياد يادش اش گذشته از هيچي...شده مرخص که روزه چند تازه غزال-

 ...داده
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 رواب و چشم...ايه چهره خوش پسر...ميشه زالل سريع خيلي و گيره مي تعجب رنگ سانيار نگاه

 :يزنهم محوي لبخند سانيار...ميشم خودم به شباهتش متوجه تازه...داره سفيدي پوست و مشکيه

 !نمياد؟ يادت چيزي پس-

 !!کرد؟؟ تغيير لحنش اينقدر چطور....ميکنم نگاه بهش باز دهن با

 نه-

 ششم فصل

 !بخوري؟ من با شام يه حاضري خواهربزرگه خب-

 :ميکنم زمزمه و گزم مي لب...کرده عوض رنگ زيادي بابا اين...تحملمه از خارج ديگه اين

 !نه که چرا-

 ...هتل برگرده خودش بگم دَني به برم من پس-

 دايانو و من سمت ميگرده بر لحظه يک در...ميره خروجي سمت به و ميشه بلند جاش از سريع

 :ميگه

 ...منتظرم بيرون...شو آماده هم تو-

 :ميگم عصبي و دايان سمت ميگردم بر خونه از رفتنش بيرون محض به

 يگفت که تو!ها؟!داد؟ موضع تغيير اينقدر نام برادر آقاي اين تو جمله يه با چرا!خبره؟ چه اينجا-

 من هب توضيح يه تو!چي؟ يعني رفتارش اين...بوده نامزدم قبال اون....اون اما برادرمه دوست دنيل

 !!!بدهکاري

 :ميگه و ميکنه نگاه هام چشم به عصبي

 ....بدم توضيح برات چيزي نخواه من از...فهمي مي چيو همه کني تموم دفترو اون وقتي-

 اون يدبا من.. .لعنتي...لعنتي...لعنتي....خواب اتاق سمت به دوئم مي و ميشم بلند جام از عصبي

 ...بايد....بخونم دفترو
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 شلوار...پوشم مي شيکي و نازک اما بلند رنگ اي قهوه مانتوي...ميکنم عوض هامو لباس سرعت به

 هل شالم توي موهامو بعد و اندازم مي سرم روي رنگي اي قهوه شال...نميکنم عوض تنمو لي

 ختت پاشنه کفش...ميدارم بر تخت روي از مشکيمو کيف بعد و کشم مي لبم روي لب برق...ميدم

 ديدنم اب دايان....ميرم بيرون اتاق از و بپوشمش رفتم بيرون خونه از وقتي تا ميدارم بر مو اي قهوه

 :ميگم بهش رو من و ميشه بلند

 !باشي؟ دينا مراقب ساعت0 ميتوني-

 سرشو و ميده قورت حرفشو سريع که بگه چيزي تا ميکنه باز دهان و ميره برام اي غره چشم

 !! هست طلبکارم آقا....بيا...ميره دينا خواب اتاق سمت به بلندي پووف با و ميده تکون

 لحن اب بعد و مونه مي مات لحظه يه ديدنم با سانيار...ميرم بيرون خونه از و ميکنم باز رو خونه در

 :ميگه مبهوتي

 !خودتي؟ غزال-

 کنارش از جاش به...نميگم چيزي و خورم مي حرفمو که عممه پس نه بگم ميخوام لحظه يه

 ...پايين ميرم و ميگذرم

 :ميگه سرخوشي صداي با و مياد دنبالم بلند هاي قدم با

 !!کردي تغيير-

 به و کشم مي پووفي...داره فرق ديدم اول که اوني با درجه 022 بينم مي دارم من که پسري اين

 هوش به از بعد ي ديگه روزهاي ي همه از تر درگير...درگيره خاليم ذهن...ميدم ادامه راهم

 سيتاک به اشاره با و رسه مي کنارم...مونم مي سانيار منتظر و ميرم بيرون ساختمون از....اومدنم

 :ميگه آمد و رفت حال در هاي

 ...ندارم ماشين من...بريم تاکسي با مجبوريم...بزرگه خواهر متاسفم-

 !ميکني؟ دعوت شام براي خانمو يه چرا نداري ماشين وقتي-

 :ميگه عصبي که ميشه چي نميدونم...ميخوره جا حرفم از اونم هيچي که خودم

 ...بزنم حرف باهات تا بيرون کشيدمت خونه اون از نيست شام موضوع-
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 ...نمياد يادمم رو تو حتي من!حرفي؟ چه-

 ...کني صبر فعال بهتره...االنته زندگي سر بحث نيست مهم-

 لحن با اون و ايسته مي تاکسي يه...ميده تکون تاکسي براي دستي حرفش شدن تموم با و

 :ميگه قبليش

 مادمازل بفرماييد-

 !؟!چيه؟ خانواده اين راز...ميره هم توي هام اخم....کنارم اون و ميشم تاکسي سوار

* 

 :ميگم و ميذارم ميز روي رو منو

 قزل-

 :ميگه سريع هم سانيار

 مخلفات تمام با قزل تا0-

 :ميگم سريع من و ميره گارسون

 !خبره؟ چه اينجا بگي بهم ميشه-

 ...بگم بهت دليلشو بهت من تا سواله برات چيا بگي تو بهتره-

 !کيه؟ دينا...دينا-

 !؟!دينا؟-

 ...خورم مي جا متعجبش و شوکه لحن از

 ...دينا....آره خب-

 :ميگه سختي به و ميز به ميشه خيره

 !کيه؟ اون نگفته بهت دايان-
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 بايدن من ميگفتن که شنيدم دنيا با حرفاش بين من اما...دياناست خواهرش دختر اون که گفته-

 !ميدوني؟ تو!کيه؟ اون...حرفا اين از و کيه اون بفهمم فعال

 :ميگه سختي به

 ....بگه بهت بايد دايان اينو-

 از....کنه عوض رو جو ميکنه سعي سانيار و مونه مي ميز روي شده خشک نگاهم شام آخر تا

 ... لبمه روي پوزخند يه تنها...من و ميگه بچگيمون خاطرات

 موهاش...دايانه پريشون نگاه بينم مي که چيزي اولين...ميشم خونه وارد و کوبم مي محکم درو

 يتمعصبان ناخوداگاه...کشه مي داره موهاشو از اي طره بغلش توي از دينا و صورتشه توي پريشون

 :ميگم خنده با و ميکنم نچي نچ...ميزنم لبخند و ميره بين از

 ....داري نگهش نتونستي ساعتم يک-

 :ميگه و ميزنه لبخند

 ...کرد کچلم-

 بيرون اتاقم از لباس تعويض از بعد و ميشم خواب اتاق وارد خنده با...بود کرده کچلش هم واقعا

 :ميگم و ميارم بيرون دايان بغل از رو دينا...ميرم

 !کو؟ شيرش شيشه-

 ...ميارمش برات ميکنم پرش االن...اينجاست-

 دينا اشک از خيس ي گونه روي اي بوسه...ميرم خواب اتاق سمت به و ميدم تکون سري

 آروم...ميده تکون پاهاشو و دست و ميشه قرار بي...تنم از ميکشه بو و ميشه باز صورتش...ميذارم

 دايان...ميشه خيره بهم گردش و درشت هاي چشم با...ميشه آروم اون و ميخونم الاليي براش

 و نهميک خوردن به شروع آروم...ميکنم نزديک دينا دهان به سرشو من و ميده دستم شيرو شيشه

 :ميگم اي خنده پراز لحن با دايان به رو من

 ...بيرون-
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 هي کوچولو فرشته اين به دارم کم کم...خوابونم مي تخت روي رو دينا من و ميره بيرون خنده با

 با و ميدارم بر دفترو...بره مي خوابش که دينا...نه يا خوبه اين نميدونم و ميکنم پيدا حسايي

 ...ميکنم اش ادامه خوندن به شروع کنجکاوي

 درد به مهموني خاطر به...کلشه در اين البته...بود خوبي خيلي روز امروز...عزيزم همدم بر سالم

 يب دنيل اين امتحانم سر....بخونم ترمم امتحان براي نتونستم يوسفي خانواده ديشب نخور

 .. نداد تقلب بهم هم(جونش،عزيزممممم از دور)شعور

 سممرا براي و( کردم قهر)قهريدم دَني با هم بنده ديگه هيچي!!!بزنما بهم عروسيو ميگه شيطونه

 حلقم تو مه دلداري عالم يه بستني با همراه البته...داد بستني بهم دني و پاتوق رفتيم کنون آشتي

 لبتق...همينه دني بدي تنها....کرد نصيحتم که خوردم حرص دستش از چقدر که بماند...کرد فرو

 ارند تشريف غيرتي آقا که اونجاييم از....عاشقشم من که چيزي دقيقا....اه....نداره دوست کردنو

 ي نمره هنتيج در....بهتره نگيرم تقلب ازشون که هم خانما...بگيرم تقلب کالس آقايون از نميتونم

 ايبر تا بازار رفتيم جوون دني همراه به پاتوق از بعد...پووف....فقر خط زير ميشه من ترم پايان

 دني...خريدم خوشمل ساعت دونه يه چلم و خل کوچيکه داداش براي...بگيريم وسيله سانيار تولد

 براي داد قول دني و خريديم وسيله کلي هم خونه تزئين براي....مردونه خوشبوي عطر يه هم

 ويوسفي خانواده هفته آخر براي که گفت بابا هم شب....بود خوبي روز کل در.....بياد تزئينشون

 خونه بياد سانتيش05پاشنه هاي کفش اون با مياد دلش خانم صمن يعني...خونمون کرده دعوت

 ....شده شب نصفه0ساعت همدم برم ديگه من...نيستم مطمئن که من!ما؟

 شده يچ يعني....بودم شادي العاده فوق دختر قبال من معلومه که اينطور...بندم مي دفترو تعجب با

 به....ميخورم و دارم برمي سردردم براي قرص يه و ميرم بيرون اتاق از!رسيدم؟ اين به حاال که

 صبح کي و ميگذره ساعت چند نميدونم....شينم مي تخت روي دينا کنار و ميگردم بر اتاق

 ....مونده کوچولو دينا روي خيره نگاهم شب تمام ميدونم فقط...ميشه

* 

 قمعر از خيس صورت به دستي و شينم مي تخت روي زنان نفس نفس...پرم مي خواب از ترس با

 ... نداشت کابوس از کمي دست ديدم خواب تو که چيزي....کشم مي

 صحنه...ميکشم صورتم به دستي...شده سرخ صورتم....ميرم آينه ميز سمت به و ميشم بلند جا از

 خشم از شده سرخ اي چهره با چهره خوش و هيکل قوي مردي...ميشه تداعي برام خوابم از اي
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 رامب سيلي اون درد انگار...بندم مي هامو چشم...ميزنه صورتم به محکمي سيلي...مياد سمتم به

 سمت ميره دستش....سوزه مي که خدا به...ميسوزه....ميذارم صورتم روي دستمو....شده تکرار

 ...سمتش دوئه مي و ميکشه جيغ ايستاده کنارش که زني...شه مي جمع درد از صورتش...قلبش

 برميگردم!سرنوشتيه؟ چه اين!من خداي....ميکنه خيس صورتمو اشک...ميکنم باز هامو چشم

 .. تخت سمت

 هفتم فصل

 مامت بااينکه...شينم مي کنارش و رسونم مي بهش خودمو آروم هايي قدم با...خوابه تخت ديناروي

 نزديک بهش لرزونمو هاي دست...داره تازگي برام چهرش بازم بودم صورتش به خيره ديشب

 مي هام چشم از اشک اي قطره..بندم مي هامو چشم...ميکشم صورتش روي آروم و ميکنم

 ع....ها،سانيارم،داداشم،دنلم شادي ي ها،همه بودن باهم ي همه....مياد يادم....چکه

 ...پدرعزيزم....زندگيم قهرمان..مادرم....نامزدم....شقم

 هخانواد اومدن به مونده روز يک و بود سانيار تولد که روزي ازاون بيشتر اما ميارم فشار خودم به

 رازد تخت روي....قفله قفله بار اين ولي پرشده خالي ذهن اين...نمياد يادم خونمونو به يوسفي

 خانم مريم و هنوزکنارمه دينا اينکه همينطور...عجيبه خوابيدنم همه اين و ظهره0ساعت...ميکشم

 ...خودش اتاق نبرده اونو

 مرخصي اون و خانمه دخترمريم عروسي امروز....مياد يادم...ميارم فشار کردم هنگ ذهن به

 آشپزخونه وارد...شده تنگ براشون دلم اومده يادم خانوادم که حاال...ميشم بلند جام از...گرفته

 مارشوش بهم که بودم سانيار با که آخري لحظه به مياد يادم...ميکنم درست شير دينا براي و ميشم

 يرونب آشپزخونه از پرشده شير شيشه با و گزم مي لب...بزنم زنگ بهش داشتم کاريش اگه تا داد

 وبايلم تصادفم از قبل بالغ آدم يه عنوان به من ميکنم فکر و ميزنم چنگ ميز روي از تلفنو...ميرم

 وابخ ديناي کنار شيرو شيشه و ميشم خواب اتاق وارد...بگيرم دايان از موبايلمو بايد!نداشتم؟

 اغذحاويک ازجيبش و پوشيدموپيداميکنم ديشب که مانتويي....کمدم سمت به ميرم بعد و ميذارم

 ...گيرم مي شمارشو بادقت و ميشم ولو تخت روي...درميارم سانيارو شماره

 :پيچه مي تلفن توي خشکش صداي بعد و ميخوره تابوق3

 بفرماييد-
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 ...غزالم سالم-

 :ميکنه پرواز باال سمت تغييربه اين از من ابروي و ميشه عوض سريع لحنش

 مهمونت ديگه که من!شده؟ گرسنت نکنه!کردي؟ ما از خبري شده چي...گرام برخواهر سالم-

 ! خوردي اندازمو پس کل بود کافي ديشب همون نميکنم

 !؟!باورکنم؟!؟!خشکه؟ صداي همون صاحب هابراي شوخي اين و شوخ صداي اين

 :ميگم خنده با و ميشم شاد ناخوداگاه

 تارگرف پولي بي به که ميکني مهمون مردمو چرا نداري پول که تو!خودم چل و خل داداش بر سالم-

 شي؟هان؟

 :ميگه مکث با

 اونجا خرفتت شوهر  اين...کنم دعوتت بودم مجبور هم بود رودروايسي هم خب ولي حرفيه اينم-

 ...زد حرف شد نمي بود

 :ميگم خونسردي با

 !!!!زديم حرف هم با رمان يه قد  شديم تنها باهم وقتي نکه-

 :ميگه کالفه

 !من؟ کردن ضايع به کردي شروع باز تو....غزال...غزال...غزال....شد شروع باز-

 ...ميشه مزه بي تو کردن ضايع بدون من زندگي!کردي؟ فکر چي پس-

 :ميگه سرعت به

 !اومده؟ يادت چيزي تو...ببينم صبرکن-

 فهميد؟؟؟ چطور...ميخورم جا

 !فهميدي؟ چطور-

 :ميگه غمگيني لحن با

 !!شدي قديما شبيه آخه-
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 :ميگه شيطنت وبا ميده لحن تغيير سريع

 !!!ادب بي و تربيت دراز،بي زبون-

 :ميگم و ميکنم ترش

 . .گذاشته تاثير روم رفتارات ديگه داره بديارم اين تو با همنشيني...تو مثل شدم تازه خوبه-

 ....نيستي کنارم حيف....حيف-

 ...منتظرتم خونمون...کنارم بيا پس-

 ...اونجاست خرفت...نداره امکان....نچ-

 ...شرکته شب تا نيست اينجا اون...شي ضايع ميترسي بگو-

 ...حفظي از که برنامشم-

 ...منتظرتم!!!داداش نکن عوض بحثو آوردي کم جواب و شدي ضايع-

 تغيير من....مميکن نگاه آينه توي تصويرم به لب به لبخند...ميکنم قطع که بگه چيزي مياد و ميخنده

 ويرتص...ترسونه مي منو واقعيت با دوباره روبروشدن....اما شدم گذشته مثل ميکنم حس...کردم

 دور مغزم از هم لحظه يه مامان وجيغ گذاشت قلبش روي که زد،دستي بهم که اي سيلي و بابا

 زاره با و ميشه باز که هاش چشم....ميکنم صدا رو دينا آروم صداي با و ميکنم پووفي...نميشه

 به عشرو اشتها با بينم مي وقتي....ميکنم نزديک دهانش به شيرو سرشيشه و صدقه و قربون

 مي دهنم از و ميدم فشارش محکم و ميکنم بغلش لذت با و ميدم ازدست اختيارمو...ميکنه خوردن

 :پره

 ....بره قربونت مامان-

 زا و ميذارم تخت روي ترس با رو دينا...ميشه خيس هام چشم و مونه مي باز دهنم....ميشم خشک

 چهب اين به نبايد من!!!!من خداي...بلندنشه جيغم تا ميذارم دهانم روي دستمو...ميشم بلند جا

 مگري بينم؟؟؟؟صداي مي بچم جاي اونو چرا...ميشه جمع چشمم توي اشک....خدااا...بشم وابسته

 :ميگم ناله با و سمتش ميرم ترس با...گريه زير ميزنه و ترسه مي دينا....ميشه بلند

 ....عزيزم باشه.....نکن گريه لطفا...خاله عزيزدل....جوون خاله...نکن گريه خدا رو تو خاله-
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 ! ؟!؟!؟!؟!چرا؟ اما....خاله لفظ از ميشه فشرده قلبم....بوسمش مي و ميکنم بغلش محکم

* 

 ...شينم مي کناريش مبل روي و ميذارم مبلش روبروي عسلي ميز روي رو قهوه حاوي سيني

 :ميگه بهم رو خنده با...ميذاره سيني توي فنجونو بعد و ميخوره اش قهوه از کمي

 !يادته؟ منو بازياي دلقک فقط که نگو-

 :ميگم و ميکنم باد از پر هامو لپ....تلخ اما خندم مي

 ...مياد يادم تولدت شب تا-

 !تولد؟ کدوم-

 ...بود يوسفي خانواده خونه به رفتنمون اولين از بعد که هموني-

 خوشحالي وبا ميزنه بشکني باشه اومده يادش انگار بعد و ميکنه نگاه فرش به متفکر و گزه مي لب

 :ميگه

 !بودي خريده ساعت برام که سالي همون آهان-

 !اوهوم-

 :ميگه لب زير و ميکنه پووفي

 ....شد شروع شب اون بعد درست هم ما بدبختياي-

 !چي؟-

 !نميشه؟ پيدا غذا شما خونه تو....هيچي-

 ...ميرم براش اي غره چشم

 ....خوردي قهوه االن همين که تو بشه کوفتت-

 ...ميکنه سير قهوه يه هيکلو اين...بکن من هيکل به نگاه يه خره-

 ...باده همش که اين-
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  ميخندم من و سابه مي هم روي هاشو دندون

 ...ميکنم درست چيز يه برات ميرم االن کردم شوخي-

 ...ميشم بلند جام از و ميگم بهش اي«وچل خل»هام خنده بين که ميره برام اي غره چشم

 ...ادهزي سرشم از بدم بهش ميخوام که املتي همين...درميارم اي ماهيتابه و ميشم آشپزخونه وارد

 يخيالب ترس با...ميشه بلند دينا گريه صداي که ريزم مي روغن از پر ماهيتابه توي رو ها مرغ تخم

 روي زا هم سانيار سرم پشت و خواب اتاق سمت ميدوئم...ميزنم بيرون آشپزخونه از و ميشم املت

 :ميزنم داد و گيره مي قلبم افتاده زمين روي که دينا ديدن با..مياد و ميشه بلند مبل

 !!ابولفضل يا-

 :ميکنم ناله...ميکنم بغلش و سمتش ميدوئم سريع

 برم قربونت!هان؟!افتادي؟ که اينطرف اومدي تخت طرف اون از چطور تو آخه عزيزم-

 ....عزيزم ببخشيد....ببخشيد...نبودم مراقبت که من بميرم!نشد؟ که چيزيت....الهي

 :ميگم و ريزه مي هام چشم از اشک...بوسم مي زمين به بود خورده که سرشو محکم

 !!عزيزم؟؟ باشه....نکن کارا اين از ديگه!هان؟!دلم؟ عزيز ميکردم چيکار من ميشد چيزيت اگه-

 ومدا دستش...ميکرد نگاه خيسم صورت به متعجب درشتش هاي چشم با و بود شده قطع گريش

 دستش به و صورتش جلوي برد دستشو بعد و اشکم هاي قطره به زد چنگ آروم...صورتم سمت

 طرهق و ميشم خم سريع....کنه گريه ميخواست...شد غنچه لباش...کرد نگاه بود روش قطره يه که

 :بوسم مي صورتشو روي اشک ي

 !باشه؟!مامان؟ دل عزيز نکن گريه-

 هخير...تپلش لپ روي چکيد چشام از اشک قطره يه...کلمه اين باز....لفظ اين باز...گزم مي لب

 چرا!هان؟!کوچولو؟ فرشته دارم تو به من که حسيه چه اين....رنگش خوش هاي چشم به ميشم

 هاي دست و ميشه بلند گريم صداي!هان؟!باشي؟ بچم ميخواد دلم چرا!مني؟ مال ميکنم حس

 :شينه مي شونم روي سانيار
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 رد گريش االن اتاقش ببرمش من به بدش....ترسونديش بسته!خواهري؟ ميکني اينجوري چرا-

 ...مياد

 :ميگم سريع و ميکنم نگاه شده خم جلوي که دستش به

 ....کنم عوضش ببرم بعدشم بدم شير بهش بايد گرسنشه...نه-

 بچه ينا براي گريت همه اين دليل بگي بهم بايد...پيشم بيا بعدشم!خب؟ نکن گريه پس باشه-

 ....چيه

 وش بيبي ماي....ميشم دينا خواب اتاق وارد و ميرم بيرون خوابم اتاق از سريه و ميدم تکون سري

 لندب پذيرايي از سانيار صداي...آشپزخونه توي ميرم دست به شير شيشه بعد و ميکنم عوض

 ...ميشه

 !کجاست؟ خدمتکارتون خانم مريم اين-

 !فضولي؟!توچه؟ به-

 ...برسي مردم بچه به بايد تنها دست ميگم خودت براي!گاو-

 ....خودمه ي بچه مثل...نيست مهم برام-

 کجاست؟ بگي نميخواي حاال!!!بعله-

 :ميشم رد کنارش از شده پر شير شيشه با

 ...بچشه عروسي!فضول؟ قدر اين آدمم-

 :ميگه متفکر

 !باشه مبارک-

 :ميگم و ميشم خواب اتاق وارد

 !صاحابش مبارک-

 ....بوسم مي لپشو طوالني و محکم...دينا سمت ميشم خم
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 ديکنز دهانش به شيرو سرشيشه لبخند با...طوالنيم صدقه قربون از هم...بوسم از هم...خنده مي

 يه...کمدش سمت ميرم و ميشم بلند جام از ميکنه زدن ميک به شروع اينکه محض به....ميکنم

 هر حاال.....دل  عزيز.....عزيزدل ...شرت عالوه به...درميارم توش از خوشگل سفيد مشکي پيراهن

 زيزع...ميکشم پووفي!که؟ بگم مامان فکرم توي که نداره اشکالي خب ولي...خاله يا مامان....کي

 توي کشمش مي و ميرم تختش سمت به...شده زندگيش دوم ماه وارد که روزيه چند «مردم» دل

 شونه رو سرشه روي که مويي کم مقدار همون و ميکنم عوض لباساشو صدقه قربون کلي با...بغلم

 ....ميکشم

 هشتم فصل

 قاب خوشرنگشو طوسي هاي چشم بورش بلند هاي مژه...ميره ضعف قيافش ديدن از دلم

 عزيز گونه روي اي بوسه...بخورمش ميخواد دلم وايي....که هم سفيدش صورت...گرفته

 بره و کنه ول ايو فرشته چنين ميتونه چطور ديانا....ميکنم بلندش بعد و ميذارم«مردم»دل 

 !مسافرت؟

 يراييپذ وارد....ميشه غيرارادي لبمم روي لبخند...ميشم لذت از پر شينه مي شونم روي که چونش

 ...شينم مي سانيار روبروييه مبل روي و ميشم

 !مجردي؟ هنوز ساني راستي-

 ...گرفتم مي زن پيش سال چند همون داشتم عرضه اگه من!پس نه-

 !نداري؟ دوست کَسيم-

 :ميزنه تلخي پوزخند

 !باشه؟ نداشته زندگيش تو کسيو که شناسي مي پسريو کدوم-

 !خورده؟ سنگ به سرش ازقضا که کيه بدبخت خانم اين خب-

 ....متنفرن ازش شايدم مخالفن باهاش وبابا مامان...مهسا-

 !بديه؟ دختر مگه-

 ...فرشتست اون نديدم ازش ناشايستم رفتار يه بد؟تاحاال-
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 !؟....پس-

 ...برداره کاله اون....پدرش-

 ...ميشه باز حد از بيش چشمام

 ....شه بدبخت اينم نميخوام شد بدبخت بچم اون چي که ميزنه ضجه مامان-

 ....بازه مي رنگ نگاهم

 !چي؟-

 ....خاليه ذهنش که هموني...فراموشي بعد غزال همون....غزاله مال رفته تحليل صداي اين

 ....ميشه تر نگاهم....کشه مي موهاش توي دستي کالفه...گزه مي لب

 !خبره؟ چه اينجا گيد نمي بهم چرا!آره؟!بدبختم؟ من-

 يمميخواست....کنيم تموم بحثو اين بهتره...نداشتم منظوري....پريد دهنم از...ببخشيد عزيزم-

 ...بزنيم حرف دينا درمورد

 :ميزنم داد...ميشم عصبي

 افتاده کوفتي زندگي اين توي اتفاقي چه...کنم تموم بحثو اين نميخوام!بدبختم؟ من!چي؟ يعني-

 لدارپو دايان  با کردمو ول کردم،نامزدمو ول بودم عاشقش که دنيلو من که شده چي!نمياد؟ يادم که

 !کردم؟ ازدواج دار کارخونه و

 يا عصباني صداي با و ميکشه موهاش توي دستي هيستيريک.....عصبي...بنده مي هاشو چشم

 :ميگه

 ...کنم دخالت زندگيتون توي نميخوام...بگه بهت بايد دايان رو اينا-

 منميشناس رو بغلمه توي که ايني هست خونه اين توي که اي بچه اين...هست منم زندگي اين-

 وابسته بهش بيشتر دارم روز به روز...شوهرمه خواهر بچه ولي...بچمه ميکنم حس عاشقشم اما

 بهش دارم که نميکنم کتمان ولي اعتنام بي....ديدم ازش خوبي جز مگه...دايان همين...ميشم

 ...کنمبش و بفهمم رو ها واقعيت بعد و بشه پيدا حسي نميخوام بفهم سانيار....ميکنم پيدا حس

 ....نمياد هم حاال نيومده وجود به حسي سال يک توي وقتي نترس-
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 مياد اولش خشک نگاه!من؟ مهربون برادر!سانياره؟ مال حد از بيش سردي اين...ميشم خشک

 سردي،اين همه اين...لرزه مي تنم....دادم دست از حافظمو من نميدونست که وقتي ذهنم توي

 ؟!؟!؟!؟!چي؟ يعني نشده تشکيل سال يه توي که حسي خانواده،اين از دوري

 مي....ميام خودم به دينا گريه باصداي...ميره بيرون در از خداحافظي بي و ميشه بلند جاش از

 که چيزيه تنها اين...بگيرم وابستگيو اين جلوي نميتونم...ميخونم الاليي براش و بوسمش

 ....ميدونم

* 

 ديناي روي بار اين و چرخه مي نگاهم باز....شده دقيقه37و7اندازم مي ساعت به نگاهي دوباره

 عيس...ميکنم شروع خودم اتاق از و ميشم بلند جام از مصمم..گرفتم تصميمو...شينه مي خواب

 ...نشه بيدار دينا تا نکنم درست وصدا سر زياد ميکنم

 گردممي بر!نميشه پيدا توش چيزي زير لباس و آرايشي لوازم جز...گردم مي رو ميزآينه هاي کشو

 هاي جزوه و ها کتاب...ميگردم زيرشونو!!!رنگارنگ هاي مانتو...ميکنم باز اولو کمد...کمد سمت

 عصبي...خونگيمه هاي لباس...کمد زير هاي کشو سمت ميرم و ميکشم پووفي...دانشگاهمه

 کتاب سري يه اول ي طبقه...بنديه طبقه توش...بعدي کمد سراغ ميرم و بندم مي درشونو

 که دفتريه اين از بعد يا قبل احتماال...دستمه که دفتري همون مثل دفتر تا چند و رمان،شعر

 پيدا نشونه يه باالخره و...گردم مي توشونو...کيف چندتا...بعدي طبقه...دستمه

 کفش هم بعدي طبقه...ميدم ادامه گشتن به و تونيکم جيب توي ميذارمش...گوشيم...ميشه

 ...زنونه وسايل بعضي و خونگيم هاي لباس باز هم زيري هاي کشو...هامه

 گراندش کب...ميارم بيرون جيبم از گوشيو کالفه و عصبي...ميرم بيرون اتاق از بلندبااليي پووف با

 چک هم گوشيو هاي پوشه...خاليه خالي  ...ميکنم چک هامو پيام نااميد...دايانه و خودم عکس

 باز هارو فيلم از يکي...ها فيلم بعد و مختلف هاي دايان،آهنگ و خودم هاي عکس...ميکنم

 مي موفيل...تولده کيک يه ميز روي...نشستيم هم کنار آرش و خانم مريم خودم،دايان،دنيا...ميکنم

 ايه چشم با...گاوصندوق پايين و آويزونه مردونه هاي شلوار و کت...بعدي کمد سراغ ميرم....بندم

 اريخت و روش ميشم خم...داره رمز لعنتي...کنم بازش بتونم شايد...کردم نگاه صندوق گاو به ريز

 هاي عکس...درميارم رو توشه که چيزايي و ميزم لبخندفاتحي...بازميشه...ميزنم تولدمو

 خشک....دينا شناسنامه...آخر در و هامون شناسنامه و شرکته به مربوط که من،مدارکي
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 طرهق ناباور آخر در و گيره مي گلومو بغض...شده گشاد هام چشم....گيرم مي تنگي نفس....ميشم

 خم کمرم...ميزنه چشمک بهم شده نوشته مادر عنوان به که اسمم...چکه مي هام چشم از اشکي

 ...يادن شاد صداي....بعد و ميشه باز خونه در...ميشه بسته هام چشم...زمين روي افتم مي...ميشه

 !کجايي؟...خونه صاحب-

 مياد سريع و ميگه بااليي بلند ياابولفضل...ميشه من مات باالفاصله و اتاق توي مياد

 پر اهشونگ نگراني بعد و ميمونه مات...ميشه خشک بينه مي دستم توي که رو شناسنامه...پيشم

 ....روبروم افته مي زانو با و گزه مي لب...ميکنه

 رمس لحظه آخرين در و ميزآينه طرف به اما ميام فرود بعد و ميره گيج سرم که شم بلند ميخوام

 ...گيره مي رو جا همه سياهي بعد و ميز کنار تيز قسمت به ميخوره

*** 

 ديوار از که س رمي روي و چرخه مي نگاهم...درمياد آخم و ميکنه درد سرم...ميکنم باز هامو چشم

 مياد ادمي...مياد يادم باالفاصله و ميارم فشار خاليم ذهن به!دستمه؟ به سرم چرا...شينه مي آويزونه

 يدنيام،کس شده که اي بچه دينا که مياد يادم...بودم شون بازيچه و دادن بازيم مدت اين تمام که

 بهش هک عاشقشم،کسي که باشه،کسي بچم بود آرزوم که کرده،کسي رنگي رنگمو بي دنياي که

 مچش اشک...وجودمه از تيکه يه....بچمه....خواهرشوهرمه ي بچه ميکردم فکر که ام،کسي وابسته

 چطور...سرم توي مياد دايان و دنيا حرفاي...چکه مي گونم روي بعد و ميکنه پر هامو

 خدااااا!بدن؟ بازيم گذاشتم شدم؟چطور خنگ اينقدر نفهميدم؟چطور

 مامان...بدونه داره حق اونم...بزرگيو اين به چيز کرد پنهان ازش که داداش؟نميشه چي يعني-

 بري هترهب...بشه خانواده محيط وارد بايد کم کم گفته دکتر!!نگهداره؟؟ رو دينا ميتونه کي تا بيچاره

 ...بشه باخبر وجودش از و ببينه رو دينا داره حق غزال...بياري رو دينا

 مي هامو چشم...متنفرم ازشون...لعنتيا...ميشه بلند هقم هق صداي...بعدي و بعدي اشک

 تدس يه.....تخت شدن باالپايين بعد و بلند هاي قدم صداي بعد و مياد در شدن باز صداي...بندم

 ...موهام الي شينه مي

 مقس...بود خودت بخاطر فقط و فقط کيه دينا نگفتيم بهت اينکه...غزال بيداري که ميدونم-

 ارقر خانواده محيط توي بايد گفت...بياريم روت به هارو واقعيت نبايد که گفت دکتر...ميخورم
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 ازت که متاسفم واقعا من...خب...خب... کرديم کارو همين ماهم...بياد يادت ممکنه گفت...بگيري

 غزال...ولي نمياد يادت اونو که درسته...ماهشه0تازه اون...هست منم دختر دينا...کرديم پنهونش

 کدوم هيچ دنيا مامانم،نه خانم،نه مريم نه...اوني مادر تو...داره مادر يه محبت به نياز بچه اون

 منظورمو ماميدوار...کنن متنقل بهش ميکني متنقل دينا به مادر يه عنوان به تو که حسيو نميتونن

 اون...نه دينا بگذرم،ولي دارم همسرت عنوان به که حقوقي از...بگذرم تو از ميتونم من...بفهمي

 .. باشه داشته مادريو بي تحمل بتوني که اونيه از تر کوچيک خيلي

 بغض با...خاموشش نگاه ناراحتيه از پر...دايان نگاه به ميخوره گره نگاهم...ميشه باز هام چشم

 :ميگم

 من...ميکردم محبت دلم ته از بهش...دخترمه...دينا...دينا نميدونستم که وقتيم حتي...من...من-

 هبود دخترم دينا...نميکنم کوتاهي...من...من...داد مي عذابم اين و ديدم مي دخترم عنوان به اونو

 دآوردي ديگه مشخصات يه با رو دينا...داديد بازيم که دلگيرم شما از فقط من...مونه مي و هست

 ....و اينجا

 :حرفم وسط پره مي

 ...متاسفم بياد وجود به برات شدم باعث که بدي حس هر بابت-

 کم جلوش...پايين اندازم مي سرمو...کنه عذرخواهي که نميکردم فکرشم حتي...ميشم خشک

 زشا خيلي اتاق توي بياد اينکه از قبل...آرامشمه باعث ناخوداگاه دايان وجود...زبون از نه اما ميارم

 ناخوداگاهي...هوا به رفت و شد دود هام ناراحتي تمام ديدمش اينکه محض به اما بودم ناراحت

 :وميگم ميکنم باز دهان

 ...کني عذرخواهي نکردي که کاري براي نيست الزم-

 شده خشک که من خالف بر اما گفتم؟دايان که بود چي اين...موند باز دهانم خودمم اون بر عالوه

 هب صورتشو و سمتم ميشه خم!تلخه؟ اينقدر لبخندش چرا...مونم مي مات...ميزنه لبخند بودم

 و يستها مي صورتم سانتي چند توي...ميشم حرکتش مات و ريزه مي قلبم...ميکنه نزديک صورتم

 :ميگه تلخ خيلي

 ...ميشي پشيمون شدت به بعدا چون نکني پيدا بهم حسي بهتره...غزال-
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 تا کنهمي نگاه بهم...ميزنم چنگ بازوش به سرعت به که گيره مي فاصله ازم سريع...ميشم خشک

 :ميگم و ميدم قورت دهنمو آب...بگم کارمو

 !چيه؟ منظورت-

 ...ميکنه نگاه لباسم به صورتم جاي به

 ...نخوندي کامل دفترو اون هنوز تو-

 :ميگم سريع معنيش پر حرف به توجه بي

 نهم فصل

 ...بگم بهت چيزيو يه بايد-

 ...شنوم مي!خب؟-

 ...اومده يادم چيز همه من-

 :ميدم ادامه...صورتمه خيره اي ديگه حرکت هر يا زدن پلک بدون...شده شوکه...ميکنم مکث

 ...نبودي تو خونتونو اومديم بار اولين براي که وقتي تا اما-

 هک مردا...نه اما...شده جمع هاش چشم توي اشک ميکنم حس...ميده بيرون اشو شده حبس نفس

 :ميگه سريع...نميکنن گريه

 ...من بودن از قبل...يادته زندگيتو تاريک قسمت قبل تا دقيقا خوبه-

 و يشهم متوقف...ميستم واي جلوش و پرم مي ناخوداگاه که بره بيرون اتاق از تا ميشه بلند سريع

 ...ميکنه نگاهم عصبي

 !شدي؟ ناراحت-

 :ميکنه نگاهم تمسخر با

 ...نه-
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 امودندون...ميره بيرون اتاق از بهم توجه اي ذره بدون...ميشم خشک که ميگه محکم اينقدر...همين

 زندگي با کرده چه دايان...بدبختي شروع....زندگي تاريک قسمت...ميدم فشار هم روي

 !کرده؟ غلطي چه اون بدونم بايد...بدونم بايد...خاطراتم دفتر به زنم مي ؟چنگ!؟!؟!؟!من؟

 رذوقخ گرفتيم براش تولد و کرديم حسابش آدم اينکه از خيلي خدايي...گذشت هم سانيار تولد

 و فک کل همدم که ميدوني...بوديم دَني و من،مامان،سانيار...نداشتيم که مهمونم!!!طفلي...بود شده

 باشيم؟؟؟اوووف اينجا ما داره اصرار بابا چرا نميدونم...دارن تشريف اونور فاميالمون

 امتحانا موقع چون...خوندن درس و دانشگاه...داشت قبلو هاي روزمرگي همون هفته هاي روز بقيه

 آينه جلو ساعت 3خدايي....امشب اما و...زدنيم خر مشغول بيشتر و ميريم بيرون دَني با کمتر بود

 .. کردن عوض لباس مشغول و بودم

 لوله نجي شلوار و بود پيدا گوشش از زيرم لباس بند که پوشيدم سبز شل يقه تاپ يه هم آخر در

 کشيده ابروهام که بودم بسته محکم اينقدر البته...بستم اسبي دم موهامم...مشکي اي

 مي نوم وگرنه بينه نمي تيپمو اين دني شکر رو خدا...عروس آرايش هميشه مثل که آرايشم...ميشد

 ...عمرا....پاک ولي کنم کم آرايشمو ميشم مجبور باالجبار ميرم بيرون دني با وقت هر...کشه

 بايد گفت بهش مامان وقتي خانم صمن قيافه يعني...شدن فرما تشريف يوسفي خاندان خالصه

 خدا...دهخن از شديم منفجر اصن که ساني منو!!!!بود ديدني دربياره مامانيشو سانتي 05کفشاي اون

 ي نهنمو که يوسفي آقاي... خخخ...بخنديم سير دل يه تونستيم و بوديم آشپزخونه تو شکر رو

 اشنهپ کفشاي خاکي خيلي اما دنيا...آورد در شو کفشا تلخي لبخند با هم بود جنتلمن يه کامل

 اديان...محکم اعتقادات با چادري دختر يه...بود معجزه خانواده اين تو دنيا خدايي...درآورد تختشو

 منص پسر گل...بعدي نفر و...است تحفه کرده فکر...ايش بذاره ما ي خونه تو پا نشد حاضر کال اما

 وبخ هيکلشم...سفيد پوست و مشکي موهاش و بود زاغ چشاش...بود عالي قيافش خدايي...خانم

 بگه بهش بايد زنش کن فکر...دايان اَييي...بود غريب عجيب اسمش اما بود

 همه خدايي...داشت هم خوبي اخالق جذاب و خوشتيپ آقاي همين اما....دايانم؟؟؟؟؟؟؟؟عُـــق

 ...هستم دَني عاشق که مني نظر از البته...نميرسه هم دني پاي گرد به اما بود تموم چيز

 رد زدن حرف به کرد شروع بابا اول ي لحظه همون از آقا...تمرگيديم پذيرايي توي رفتيمو خالصه

 من آره که زدن و ر به کرد شروع ميکنه؟اونم کار چي پرسيد خاااان دايان از بعدم....کار مورد

 اين از رسيدمو اينجا به بابام از گرفتن کمک بدون و کردم شروع صفر از و دارم کارخونه
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 حيف....خخخخ....شده دايان عاشق بود تابلو اصن....لوستر بود شده که هم بابا چشماي..حرفا

 اصل برابر کپي اي قيافه با خانم صمن هم تهش...خالصه....خخخ...يکيه هاشون جنسيت

 با ييوسف هاش،آقاي نصيحت با من مخ روي رفتن پا جفت از حاکي مهربون لبخندي با زهرمار،دنيا

 اين تحکاي نميدونم...رفتن باز نيش با سانيار و عجيب لبخندي با خااان خسته،دايان هايي چشم

 عتمادا دايان به زود اينقدر بود بعيد بابا از...برد خودش با سانيارو دايان که بود چي روزه چند سفر

 هيال....کجا؟کيش...رفتيم که برو د  و کرد جمع وسيله و رفت برق مثل سانيار ولي!!!!باشه کرده

 مومرگ کپه برم من!همدم؟ نداري کاري ديگه هيچي....سيتي صفا ميره من بي که بشه کوفتش

 ...باباي....بذارم

 خونده صفحه4حاال اما...صفحه0گفت که فهمم مي دايانو حرف معني تازه...گيره مي درد سرم

 ...بودم

 عزيز شده حاال نه که«مردم»دل عزيز....دينا حتي...ميشم ولو تخت روي و ميکشم پووفي

 برد رو دينا و مونه مي پيشمون شبو گفت من واکنش ترس از دنيا...نيست پيشم هم«مامان»دل

 دينا از خبري اينکه مثل نه...کشم مي بو...بود تنگ کوچولوم دختر براي دلم...خودش پيش

 يم هامو چشم و کنم مي بغل ميخوابوندمو روش رو دينا که بالشتيو اشکي چشمي با...نيست

 ...بندم

* 

 :ميشه بلند دنيا صداي

 ...منتظرتم...ماشين تو پايين ميرم من غزال-

 :ميگم سريع

 ....باشه-

 تا و اومدم خودم به بعد ولي بودم دپرس اولو روز0...گذره مي دخترمه دينا فهميدم از هفته يک

 ماا...خونم مي خاطراتمو دفتر از صفحه يک شب هر...دادم وقف فعليم زندگي به خودمو تونستم

 آرايشگاه وقت برام دنيا امروز...برگشتن ديروز دنيل و سانيار..نرسيدم خاصي چيز به هنوز

 ي يگهد تغيير يه و...برسم صورتم وضع سر به يکم هم کنم مشکي قبل مثل موهامو هم تا...گرفته

 از تر راحت خيلي حاال و بخره چادر برام خواستم دنيا از روز اون فرداي...هفته يک اين توي من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر nia12 | غزال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

46 

 

 بادقت و ميدارم بر تخت روي از مشکيمو چادر...دورم خطر از تنمه چادر وقتي ميکنم حس...قبلم

 روز اون فرداي...دايان درباره اونم ديگه چيز يه راستي...مياد بهم خيلي ميگن بهم همه...پوشم مي

 وقتيم...موند من پيش دنيا و موند اونجا روز يک...نديدمش هنوز که خانمي صمن ي خونه رفت

 همش...خونه ميومد زودتر روز اون از بعد...برگشت گرفت انرژي رفت...بود سرحال خيلي برگشت

 باهام اصال...من به چشمي گوشه از دريغ اما ميکرد بازي باهاش همش و ميکرد بغل رو دينا

 ازم مه شبا از بعضي...خوابيد مي دينا اتاق توي هم شبا...کرد نمي نگاهمم حتي...نميکرد صحبت

 يممر...ميرم بيرون اتاق از...خوابيد مي باهاش اونجا و اتاقش توي برد مي رو دينا گرفتو مي اجازه

 .. کشه مي دستمال ميزو داره خانم

 !خانم؟ مريم-

 خانم؟ جانم-

 ونچشمت فقط....کردم عوض تازه جاشم و خورد شير پيش ساعت نيم!ها باشه دينا به حواستون-

 يکم بهش شد بيدار بعدش...خوابه مي4ساعت تا...نيوفته پايين تخت از ميخوره وول باشه بهش

 بعد...بدين شير

 :حرفم وسط پره مي

 ...نباش ديناجان نگران تو کردم بزرگ بچه خودم من دخترجان-

 ...کارم مي گونش روي اي بوسه و سمتش پرم مي سريع و کشم مي خجالت

 ...مرسي-

 ...ميرم بيرون خونه در از و

* 

 برق...ميزنه برق هام چشم امشب که ميکنم فکر و ميکنم نگاه مشکيم موهاي به رضايت با

 حسي يه و...ببره بين از برق اين اينکه از ترسم مي اما...خوشبختي برق....شادي برق....خوشحالي

 ...نزديکه رفتن ازبين اين ميگه بهم

 سفيدي اين...سفيد پا سرتا...سفيد کتان شلوار و مياد بهم خيلي که پوشيدم رنگي سفيد شرت تي

 ...کرده ايجاد قشنگي هارموني موهام و ها چشم سياهي با
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 شام و نشسته ناهارخوري ميز صندلي روي و کرده بغل رو دينا دايان...ميرم بيرون اتاق از

 با اما...نکرده نگاهمم حتي دايان...گلوم توي شينه مي بغض...شينم مي ام صندلي روي....ميخوره

 :ميگم مصنوعي شادي

 !دايان؟ شده خوب موهام-

 :ميگه و کشه مي رو دينا برفي لپ بکنه نگاهم اينکه بدون

 ...مبارکه...آره-

 :ميگم واضحش توجهي بي از کالفه. ميشم عصبي

 !کردي؟ نگاه اصال-

 :ميگه کالفه صدايي با...شده سوزي آتيش انگار نگاهش جنگل توي...ميکنه بلند سرشو

 مه رو دينا بخوابم ميرم...نيست خوب حالم من!!!لطفا...غزال....ديدمت ميومدي داشتي وقتي آره-

 ...برم مي

 لشبغ از رو دينا...ايستم مي جلوش و سمتش ميرم...ام عصبي من اما بره که ميشه بلند جاش از

 کنجکاوش نگاه به توجه بي بعد و...ميذارمش تخت روي و خوابم اتاق توي برم مي و ميارم بيرون

 روي داره و کرده پهن تشکشو....دينا خواب اتاق توي ميرم...نيست دايان...برميگردم پذيرايي به

 و نميکنه اهنگ بهم...شينم مي زانو با جلوش...شينه مي و ميشه متوقف ديدنم با...ميکشه دراز تشک

 وير دندوناشو و کرده مشت دستاشو...رفتارش روي ميشم دقيق....ميکنه نگاه ديوار به جاش به

 :ميگم عصبي...سابه مي هم

 !چيه؟ رفتارت اين دليل بگي ميشه-

 به شرکت توي کارام....چون...چون...کالفم يکم فقط....غزال ام هميشه مثل من!رفتار؟ کدوم-

 !همين فقط....خورده مشکل

 :ميکنم رو دلمو توي حرفاي اراده بي و ميارم جوش

 تو...دادم دست از حافظمو بعد و کردم تصادف که نميشه هفتم چند...زنت....من...دايان نگو چرند-

 تمحب بهم...بياد يادم تا کني کمک بهم کني سعي و شي نزديک بهم اينکه جاي به...شوهرمي

 دوري ازم...گذاشتي تنهام....کنم تکيه بهت بتونم تا....باشي کنارم...باشي باهام....کني
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 يه فقط اون...نه...کنه کمکم ميتونه بودناش با دنيا ميکني فکر...نميکني نگاهم بهم حتي...ميکني

 نه...نهک پر رو تو جاي ميتونه مادرانش محبتاي با خانم مريم....بيشتر نه کمتر نه...همين...دوسته

 ...کنه پر تنهاييمو نميتونه دارم دوس ش که بااين...بچمه که اين با هم دينا....بخدا

 شده رگه دو حاال اما...مياد در صداش لحظه چند از بعد اما...ميشم خورد...پايين اندازه مي سرشو

 ...مردونش صداي

 توق هيچ!بخشم نمي کردم باهات که کاري بخاطر خودمو وقت هيچ من!غزال؟ کنم کار چي ميگي-

 ...نميکنم فراموش تو هق  هق سال يک...نميره يادم ازنفرتت پر نگاه

 دهم فصل

 نآخري اين...ميکنم رو نگهداشتمو امروز تا که رازي...بندم مي هامو چشم اما...ميشه هم در صورتم

 ...دارم چَنت ه توي که چيزيه

 که زيهچي اون از بيشتر خيلي فاجعه عمق ميزنم حدس که درسته...شده چي نمياد يادم که درسته-

 ....دارم دوس ت من...ها اين تمام با...بينم مي دارم حالتو اين اينکه با...ميکنم فکرشو

 اما...نگاهش جنگل تو اومده بارون حاال اما...شده خاموش آتيش اون...ميشه خاموش نگاهش

 :ميکنه زمزمه....ريزه نمي چشمش از اشکي

 ....غزال ميشي پشيمون-

 ....نيست مهم-

 بعد و....ميذاره موهام روي اي بوسه بعد و ميکنه بغلم محکم کنه چيکار ميخواد بفهمم اينکه از قبل

 ....ميکنه دورم خودش از سريع

 ....تنهاست....دينا پيش بري بهتره-

 لبخند....بينم مي لبخندشو آخر لحظه و ميشم بلند کنارش از شده کج صورتي با ناراضي

 ....نيستم پشيمون و شدم سبک....ميزنم

 وب بدنش از..ميکنم بغلش لبخند با...خوردنه وول حال در تخت روي دينا....ميشم خوابم اتاق وارد

 ابراز هک است بقيه شبيه من کار کجاي...سرخوش...خندم مي....ميکنم بارانش بوسه بعد و ميکشم

 !باشه؟ اونا مثل عالقم
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 فظل از قلبم!!!تنهاست بچه برو ميگه ما آقاي اونوقت گذرونن مي هم با شبو عشق ابراز بعد مردم

 :ميگم ذوق با...لرزه مي ما آقاي

 ....عزيزم بودم بابايي پيش!....باشه؟....نبود بهت حواسم ببخش...دلم عزيز بره قربونت مامان-

 !شدم؟ اينجوري بوسه يه با که تنهام چقدر....بابايي لفظ از دفعه اين و لرزه مي قلبم هم باز

 يم خوابش باالخره شبانَم الاليي شنيدن و خوردن شير از بعد....ميخوابونمش و خنده مي دينا

 ...بره

 ناي نميخوام من...ميشم پشيمون راه وسط....ولي...ميزنم چنگش دفترمو سمت به ميشم خم

 نمميک باز کمدمو در...ميشم بلند جام از!! باشه چي بَهاش نيست مهم برامم...بدم دست از آرامشو

 ابوخو چراغ...ميکشم دراز روش و...تختم به برميگردم.....بعد و ميذارم دفترا بقيه پيش دفترو و

 اين....يدهم دايانو بوي دينا ميکنم حس...ميکشم بو...ميکشم بغل به رو دينا بعد و ميکنم خاموش

 طرد خانوادش از که آورده سرش باليي چه دايان نميدونه حتي که غزالي از...بعيده من از عاشقي

 اريک همه ميتونه عشق...ميکنه ممکن ممکنو غير عشق...ميکنه هرکاري عشق اما....بعيده شده

 ...بکنه

 !است سخت تفاوتي بي ادعاي

 هم آن

 که کسي به نسبت

 را، دنيا حس زيباترين

 ...!کردي تجربه او با

* 

 اخداي...دايانم توجه يه محتاج و دبيرستاني هاي دختر مثل شدم...خونه دايان و است جمعه امروز

 بهمون خبري يه ميخواد گفته خونشون کرده دعوتمون دنيا امشب...کن کمکم خودت

 ديناي هب نگاهي...بافتم هم موهامو..پوشيدم سفيد کوتاه شلوارک و روشن سبز تاپ...بيخيال...بده

 نشسته دايانو و ميرم بيرون خواب اتاق از...راحته بابتش از خيالم...اندازم مي تخت روي خواب
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 بهش اما است ساده....پوشيده مشکي کن گرم شلوار و اي سرمه شرت تي....بينم مي مبل روي

 ...مياد

 خندلب...ميزنه گره تلويزيون به بعد و گذرونه مي ازم گذرا نگاهشو...شينم مي مبل روي کنارش

 هم ريکيلومت يه از مصنوعيش مهربوني که لحني با....قلبم روي اندازه مي خط لبش روي مصنوعي

 :ميزنه،ميگه داد

 !خوابيدي؟ خانم؟خوب غزال چطوري-

 !نيستم؟ زنش من مگه!ميکنه؟ تا باهام اينطوري چرا...گلومو ميگيره بغض...کليشه هم باز

 شروع آرومي صداي با بغض همون با!؟!؟!نکردم؟ بهش عشق ابراز و نشکستم غرورمو من مگه

 :زدن حرف به ميکنم

 !چيه؟ من گناه آخه!!شدي بدتر قبلم از!دايان؟ ميکني رفتار اينطوري چرا-

 نهميک باز که هاشو چشم...خودش با درگيره انگار...ميکشه عميقي نفس و بنده مي هاشو چشم

 ارهميذ سرمو...گيرم مي آتيش و ميشه حلقه کمرم دور دستش...شده خيس انگار نگاهش جنگل

 :ميگه اي رگه دو و آروم صداي با...ميذاره موهام روي اي بوسه و سينش روي

 ...عزيزم ببخشيد-

 آرامش بهم دستم زير هاش تپش صداي...شينه مي روش و قلبش سمت ميره آروم آروم دستم

 :ميگم شده کهنه بغض همون با آروم...ميده

 !چته؟ نميگي بهم چرا-

 مخ...زندانيم آغوشش توي هنوز اما...ميگيرم فاصله ازش کمي و ميدارم بر سينش روي از سرمو

 :ميگه و ميزنه تلخي لبخند....ميذاره راستم چشم روي اي بوسه و سمتم ميشه

 ارهدوب ترسم مي...ترسم مي...درگيرم خودم با يکم..فقط...فقط...ميشم خوب...نکن اذيت خودتو-

 ...بگذري ازم گذشته فهميدن از بعد...تو و بشم درگيرت

 :ميگم مظلوم و پايين اندازم مي سرمو

 ...بدونم چيزي نميخوام ديگه من...چون...چون...افته نمي وقت هيچ اتفاق اين-
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 ...متعجبش هاي چشم به ميشم خيره و ميارم باال سرمو

 به اين از مهم...شده چي نيست مهم برامم...دارم دوس ت االن من...که...دايان االنه مهم-

 !نيست؟ اينطور....بعده

 :ميکشه موهاش توي دستي...ميشه کالفه

 همه يا شدي طرد خانوادت از چرا که بدوني نخواي ميشه مگه...غزال بدوني که توئه حق  اين اما-

 ...ميکنن نگاه بهت ديگه چشم يه به

 کت تک با ولي ميکنم رفتار ها احمق مثل دارم ميدونم...حرفشم درگير...پايين اندازم مي سرمو

 :رگه دو بازم...ميشه بلند صداش...طالبشم ولي...کم هرچند...آرامشم اين طالب سلوالم

 ...بخوني رو اونا بايد تو...ببين مونو االن حال...ببين-

 ميره اراده بي دستم...هاش چشم به ميشم خيره..باال ميارم سرمو...ميکنم خيس هامو لب زبونم با

 :ميگم آروم...گزم مي لب و ميکنم لمسش...ريشش بي صورت سمت

 ...ميخوام آرامش فقط االن من...نه االن ولي...باشه-

 هب برميگردم هاش چشم شدن باز از قبل اما سمتش ميشم خم ناخوداگاه...بنده مي هاشو چشم

 :ميگه مهربوني صداي با...خودم قبلي جاي

 ...بخوني رو اونا که بدي قول بهم بايد ولي ميخواي خودت هرطور-

 ...ميداره نگهم محکم ولي بيام بيرون آغوشش از ميکنم سعي و نميزنم حرفي

 !ميدي؟ قول-

 فشارم خودش به و ميداره نگهم محکم که بيام بيرون آغوشش از ميخوام و ميدم تکون سرمو

 :ميکنه زمزمه گوشم توي....ميده

 ...جاست همين شما جاي!خانم؟ غزال کجا-

 !نه؟ بخوام آرامشو اين که حقمه...لبم روي شينه مي لبخند

 که يدارمبرم دورم از دستشو...داره فيلم که شبکه يه ميزنه و ميکنه عوض رو شبکه کنترل با دايان

 :ميگم و اندازم مي باال ابرو...ميکنه نگاه بهم اخم و تعجب با
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 ....ببينم تلويزيون نميتونم اينطوري خب-

 دراز پاهامو و ميذارم پاش روي سرمو لبخند با من و ميکنه نگاهم اخمو و عصبي همونطور

 :ميگم خندوني لحن با...ميکنم

 ... بهتره اينجوري-

 :يگهم خنده از هايي رگه با ولي باشه عصبي صداش ميکنه سعي اينکه با و ميره بهم اي غره چشم

 !خانم غزال ميذاري سرکار منو باشه آخرت بار-

 !خانم؟ نگو من به اينقدر-

 :ميگه شيطون

 !داري؟ شک بودنت خانم به نکنه-

 :ميگه و خنده مي که گيرم مي پاش از نيشکوني

 !؟!خانُـــم؟ غزال بگم چي پس-

 :ميگم حرص با

 ...اين جز هرچي-

 ...ميکنم صدات آهو بعد به اين از باشه-

 !!!!!!داياااان-

 !!!خَزَن همشون ميگم که ؟من!؟!عزيزم؟ يا گلم يا خانمم شايدم يا خوبه خانمي!!!!حاال خب-

 ...داني خود باشه-

 !ديگه؟ جنگ اعالم يعني اين-

 :ميگه خنده با که نميگم چيزي

 ...بدبختي وآغاز...قهر اعالم يعني پس-
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 دموميکر صحبت دايان با داشتم اينکه کال و ميشه پخش داره که فيلميم محو...نميگم چيزي

 خم ديگم دنياي يه توي کال بينه مي وقتي و اندازه مي چهرم به نگاهي دايان...کردم فراموش

 و تشسم ميگردم بر...ميره يادم سريال کال و گيرم مي آتيش...ميذاره گونم روي اي بوسه و ميشه

 :ميگم متعجب

 !جااااان؟-

 يازدهم فصل

 :ميگه و خنده مي

 !تو؟ کجايي-

 ...ديگه جا همين...وااا-

 !ديگه؟ فهميدي حرفامو يعني....معلومه-

 ...خب ميکنم نگاه فيلم دارم....دايان-

 ...ببين...عزيزم باشه-

 دايان دست...ميکنم گرم فيلم با سرمو نشده ناراحت که ميشم مطمئن وقتي...ميکنم نگاهش دقيق

 ....شينه مي موهام روي وار نوازش هم

* 

 که دهپوشي سفيد کن شلوارگرم و شرت تي...ميده سالم بهمون لبخند با و ميکنه باز درو آرش آقا

 :گهمي و من سمت مياد داداشش به توجه بي دنيا و شيم مي خونه وارد...مياد سفيدش پوست به

 چادر با که هربار خدا به...چادر با شدي ها فرشته شبيه!!!تو شدي خوشکل چقدر..عزيزممم واي-

 ممعزيزمم...بغلم بيا!خوشکلم؟ چطوري...جوون عمه واييي....بينمت مي اوله بار انگار بينمت مي

 يدمم احترام با آرشو هاي پرسي احوال جواب....ميدم بهش رو دينا و ميزنم پرچونگيش به لبخندي

 ميشم وروبر دايان اخموي نگاه با که بشينم دنيا کنار ميخوام...پذيرايي سمت به ميريم همه بعد و

 زدن حرف به شروع بعد و ميزنه لبخند...گيرم مي هاشو دست آروم و شينم مي کنارش پس

 ...ميشه آرش با کار با دررابطه
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 :ميگه لبخند با و شينه مي کنارم دنيا

 !خانومي؟ خبرا چه-

 ...ميگذره هيچي-

 !ها؟ نميگه اينو دايان هاي دست روي هات دست!مطمئني؟-

 !بده؟...ميام کنار زندگي اين با دارم خب-

 !هان؟...داره مهم دليل يه اومدنتون اينجا گفتم بهت هست يادت اصال لجباز خانوم خب...برووو-

 ...آره خب-

 ....باشه بوده مونده يادت عمرا داشتي امروز که مشغله همه اين وجود با ميکنم فکر که من اما-

 !مشغله؟ کدوم-

 !!!است مشغله يه خودش من داداش خان چشماي تو لوستر کردن روشن همين-

 ...ميزنم بازوش به اي ضربه حرصي

 !!!!!دنيا-

 بگم؟ بهت خبرو نميخواي خب-

 !!رو ما کشتي...بگو...کوفت-

 ...من....من....من....من-

 ....ديگه بنال....من زهرمارو-

 !ميکني؟ برخورد من باداداش همينطوري...نداري عطوفت يکم که ببرن مردشورتو-

 ...ديگه بگو...بترکي-

 .....باردارم....من....من....خب-

 :ميزنم داد ناخوداگاه که ميشم شوکه قدري به

 ؟؟؟ چـــي؟؟؟؟؟؟؟بارداريـــي؟؟-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر nia12 | غزال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

55 

 

 هشد گرد هاي چشم با دايان و ميرم وا جام توي....گفتم چي فهمم مي تازه من و ميشه سرخ دنيا

 :ميزنه داد

 چـــي؟؟؟؟؟؟-

 :گيره مي مبلو طرف دو و ايسته مي ايستاده روش دنيا که مبلي پشت ميره و خنده مي آرش

50 

 ...ميشم بابا دارم من...بارداره من خانم ...شنيدي درست عزيز زن برادر-

 :ميگه و ميشه خيز نيم جاش توي دايان

 ...نميشه گفته دکتر گفتي که تو!ممکنه؟ چطور ولي-

 ...من برادر  داد جواب ها دارو خب-

 به ميدم پاس ش بعد و ميکنم بغل رو دنيا هم من....ميکنه بغل آرشو و ميشه بلند خوشحالي با دايان

 پسر اي دختر يه فهميده اونم انگار...خنده مي بغلم توي دينا...ميگم تبريک آرش به رو و دايان بغل

 ...راهه تو عمه

* 

 خواب لحن با...نشه بيدار خوابه بغلش توي که دينا که جوري...بنده مي آروم رو خونه در دايان

 :ميگم بهش آلودي

 ....من خواب اتاق ببرش-

 شمچ با و ميشم اتاق وارد باز نيمه هاي چشم با...گيره مي پيش خوابو اتاق راه و ميده تکون سري

 و ميکشم کارم از دست ميره بيرون اتاق از داره که دايان ديدن با...ميارم در مانتومو بسته هاي

 :ميگم

 !کجا؟...دايان-

 :ميگه و سمتم برميگرده

 ...ديگه بخوابم برم-
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 !دنبالت؟ بيام بايد حتما...ديگه بخواب تخت رو برو بيا...من واسه ميکنه ناز دخترا مثل اووف-

 توي ميرم و ميدارم بر شلوارکمو من و مياره در لباس توش از....کمدش سمت ميره و خنده مي

 چشم و دهکشي دراز دينا از فاصله با که بينم مي دايانو....ميام که بيرون....بپوشمش تا دستشويي

 بين...تخت سمت ميرم و اندازم مي بود تنم صبح که شلوارکي و تاپ به نگاهي....است بسته هاش

 پيش پا ديگه دفعه اين...دايان به پشت....ميکشم دراز دينا و دايان ي فاصله

 مخواب بدجوري...بندم مي هامو چشم...نرمه نرمه...دينا ي گونه به ميکشم دست!!!عمرا...نميذارم

 با گوشم زير...قلبش روي ميذاره سرمو...ميشم گرم ميکشه حلقه دورم که دايان هاي دست...مياد

 : ميگه خنده

 !!مغروري خانم چه-

 ...شيطنت برق  ....ميزنه برق نگاهش جنگل...ميارم باال نگاهش تا نگاهمو

 و لـ ....دايان مياد خوابم-

 و هميش جدا ازم سريع...ميکنم حس بيچارمو قلب لرزش..ميکنم فراموش حرفمو ميشم که گرم

 :ميگه

 ...بخير شب-

.... عهدف يک....اما....ميکنم تکرار کارشو و سمتش ميشم خم...بگم چيزي تونم نمي حتي شوک از

 کمک صداي...پيچه مي گوشم توي جيغ صداي...ميره گيج هم خوابيده حالت همون توي سرم

 و ينهش مي سريع که چطوريه صورتم حالت نميدونم...ميشه دور ازم متعجب دايان....دختر يه گفتن

 :پرسه مي نگراني لحن با

 !خوبي؟!؟!غزال؟-

 تو همه هاش دختر،تقال هاي جيغ صداي...هم تو ميره هام اخم...ميذارم سرم روي هامو دست

 خودم به ميخوره صورتم به که آب هاي قطره....ميشه تنگ نفسم...هاش ضجه تمام...گوشمه

 :ميکنه نوازش پشتمو آروم و ميکنه بغلم سريع دايان...ميشکنه بغضم....ميام

 ...نذاشتي تو شم دور ازت خواستم که من!عزيزم؟ شد چت يهو آخه-

 ...ترکه مي بغضم و ميدم فشار سينش به سرمو
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 داد.....ميزد ناله...ميزد ضجه...گوشم توي اومد يهو دختر يه جيغاي صداي-

 ....ميترسم من. ..دايان...کمک...کمک...کمک....ميزد

 کالفه و ميکشه موهاش توي دستي....مونم مي مبهوت من و چکه مي هاش چشم از اشکي قطره

 :ميگه

 !!!!لعنتي....نبايد....پيشت ميومدم نبايد-

 :گيرم مي دستشو مچ محکم که بره که ميشه بلند جاش از

 ...ترسم مي تنهايي من...لطفا دايان-

 ...ميکنه نوازش موهامو اون و ميذارم پاهاش روي سرمو...شينه مي تخت روي مستاصل

 ...ماه چند تا حداقل..نميکنيم کارو اين ديگه...بود اشتباه هم اول از کارمون-

 تو لشوپتانسي حتما ميگم چيزيو يه وقتي...نميکشم عقب من...ميشم روبرو هام ترس با من...نه-

 ...ديگه بينم مي خودم

 ...ميشه خيره تاريکي توي اي نقطه به غمگين و نميگه چيزي

* 

 دينا؟؟؟ديناي....آخه کنم جمع لباس بايد...نکن گريه د يقه يه خدا رو تو دلم عزيز-

 مامان؟؟عزيزم؟؟؟

 از تا ندچ...ميزنم کنار صورتم از موهامو کالفه...گريه زير ميزنه دوباره بعد ميکنه نگاهم لحظه چند

 لبج توجهش...ميکنم صحبت باهاش اونا طرف از تمام جلفي با و ميذارم کنارش بازياشو اسباب

 :ميگم و ميذارم کنارش عروسکارو...خنده مي و ميشه

 ايمميخو...باشه کنم آماده هامونو لباس برم من تا کن بازي طال و خرگوشي کنار تو دينايي خب-

 ....دَدَر بريم

 قاياتفا از بعد...ميرم بيرون اتاقش از و ميکشم راحتي نفس....ميره ور عروسکا با بهم توجه بي

 مبه سفرشمالو پيشنهاد بشه بهتر هردومون حال اينکه براي و بود پکر خيلي شب،دايان اون

 توشرک کاراي بود اعتمادش مورد خيليم که معاونش شد قرار...کردم قبول ميل کمال با منم....داد
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 شرکت چون...باشيم اونجا هفته يه ته ش ته گفتم بهش و کردم صحبت دايان با....بده انجام

 بيدار6ساعت منم و کنيم حرکت02ساعت صبح شد قرار...کرد قبول اونم و داشت احتياج بهش

 مدونچ مياوردم در کمد از چمدونو داشتم که وقتي دقيقا بدشانسيم از که کنم جمع تاوسيله شدم

 آخر يعني اين....شد بيدار خواب از دينا راحتي همين به و شد بلند صداش و افتاد دستم از

 ...بيخيال....بدشانسي

 گرمم لباس پس نيست اعتباري شمال هواي به...ميدارم بر خودم براي لباس دست چند

 ...برميدارم

 هب درشتش هاي چشم با و دهنشه پستونک...دينا اتاق برميگردم...بندم مي چمدونمو باالخره

 .... ميکنه نگاه اتاق رنگارنگ کاغذديواري

 دوازدهم فصل

 مي و ميکنه نگاه بهم سريع...ميذارم گونش روي بزرگ ماچ يه لبخند با و کنارش ميشم خم

 به بتنس که مالکيتي اين از خوشحالم قدر ميدونه خدا«مامان»دل عزيز واسه ميکشه پر دلم...خنده

 نگاه بهم کنجاوي با...بندم مي چمدون براش و ميشم بلند کنارش از...دارم دينا

 روزي اون....برميدارم براش ش،دمپايي شرت،شلوار،شلوارک،کاپشن،کف پيراهن،بلوز،تي....ميکنه

 چند با چمدونو....عزيزمممم....بخورمش ميخواست دلم ديدمش کاپشن توي بار اولين براي که

 از...ماهش3ميشه ديگه هفته0«مامان»عزيز...بندم مي و ميکنم تکميل شيرخشک و بيبي ماي بسته

 غرال خيلي ديدم رو دينا که اوايل...ميشه بزرگ داره زود چقدر..ميشينه لبم روي لبخندي فکر اين

 تختم روي...خواب اتاق توي برمش مي و ميکنم بغلش...شده تُپل شکر خدارو حاال ولي بود

 ميشم بلند جام از سريع2شده ساعت بينم مي وقتي و ميکنم بازي باهاش سير دل يه....ميذارمش

 دايانو ذهنم توي برميدارم که هرکدومو....ميذارم براش رو لباسا انواع....بندم مي دايانو چمدون و

 بيآ ي سره يه لباس يه با رو دينا لباساي سريع کارم شدن تموم از بعد...ميکنم تصور باهاش

 و اتاقم توي برميگردم...بشه مريض ترسم مي ميذارم سرش روي کالهو و ميکنم عوض آسماني

 ريز هاي طرح با مشکي شال و کرم کتان کرم،شلوار مانتوي يه...پوشم مي لباس سريع

 ازوگ شير و اشپزخونه ميرم...بپوشمش خروج موقع تا ميذارم در کنار هم مشکيمو کفش...کرمي

 اش بسته هاي چشم....برده خوابش...دينا سراغ ميرم بعد و ميرسم کارا ي همه به....ميکنم چک

 شپي برميگردم بعد و ميکنم باز درو و ميرم سريع مياد که آيفون صداي...ميشه ام بوسه هدف

 رو نشهت آسماني آبي هاي لباس با کوچولو فرشته يه عکس که رنگشو سفيد کوچيک پتوي...دينا
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 رومآ و ميکنم جمعش رو پتو....ميذارم وسطش رو دينا بعد و ميکنم پهنش تخت روي....برميدارم

 ورودي در از سرحال دايان...پذيرايي توي ميرم...مياد خونه در صداي...گيرم مي بغلم توي رو دينا

 يه اب جوابشو اونم که ميذارم گونش روي اي بوسه...ميکشم باال خودمو و طرفش ميرم ميشه داخل

 ايبر...بوسه مي رو دينا نرم ي گونه و پايين طرف به ميشه خم بعد و ميده هام چشم روي بوسه

 :ميگه آروم نشه بيدار دينا اينکه

 ....کشه نمي طول بيشتر دقيقه5...بگيرم دوش يه و کنم عوض لباسمو ميرم من-

 مي که ميرم براش اي غره چشم....ميذاره چشمم روي اي بوسه طاقت بي اون و نميگم چيزي

 ...شينم مي مبل روي...خوابمون اتاق سمت ميره و خنده

 تاقشا از....کنم پذيرايي دايان از اساسي غرغر يه با تا ميکنم آماده خودمو و ربع يه ميشه دقيقه5

 :ميگه سريع من قرمز قيافه ديدن با و بيرون مياد

 ...عزيزم متاسفم واقعا-

 :ميگه خنده با....ميشم بلند جام از غيض با و نميگم چيزي

 !غزال؟ کجاست چمدونا-

 خواب اتاق-

 :ميگه شيطنت با

 !خواب؟ اتاق کدوم-

 :ميگم شيطنت با پس...کنم استفاده«مون»مالکيت از ميخواد

 ....خوابم اتاق-

 قتيو....ذهنم توي مياد خانم مريم خوشحال نگاه لحظه يه....خواب اتاق توي ميره و ميزنه نيشخند

 انمخ مريم...دخترش پيش بره ميخواست درآورد بال بيچاره مرخصه هفته يک براي گفتم بهش که

 قلبش ولي داره اي جدي ي چهره....ميشه جذب بهشون ناخوداگاه ادم که ادماست از دسته اون از

 تو ولي داره قوص بينيش....گندميه اما چروک پوستش و سفيده يکدست موهاش...مهربونه

 شمچ به نزديک خيلي بره بايد ادم که است تيره العاده فوق طوسي هاشم چشم....خوبه صورتش

 ها هپل از و ميام خودم به دايان صداي با....مشکيه دور از وگرنه بده تشخيصش تا کنه نگاه هاش
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 انوادهخ يه مثل اينکه از شايد....لبم روي شينه مي لبخند ميشم که ماشين سوار....ميرم پايين

 ....بوسم مي گونشو و دايان سمت ميشم خم....سفر ميريم داريم

 ...مرسي-

 ....اندازه مي باال ابروشو و سمتم گرده برمي

 ! خبريه؟-

 !ببوسم؟ شوهرمو ندارم حق!خبري؟ چه نه-

 !!!شدي شيطون-

 !!!ديگه ديگه-

 شتيپ به ميدم تکيه سرمو....ماشين توي پيچه مي اهنگ صداي...ميکنه روشن ضبطو و خنده مي

 ....ميزنم لبخند و ميخوره وول بغلم تو دينا....بندم مي هامو چشم و صندلي

 به گاهن خود شنيدن با اما....ميشه هم در صورتم...پيچه مي ماشين توي که روزگار عليرضا صداي

 دوست شو توکي رو تو من اهنگ فقط روزگار عليرضا هاي اهنگ بين از...برميگردم قبلي حالت

 ....نپره خواب از دينا تا ميکنم کم صداشو و ميشم خم....گذاشته اونو دايان االن که دارم

 :ميشه بلند دايان صداي

 که يدکش جيغ شرکت وسط....ميکرد ريزريزم جاداشت....شمال بريم ميخوايم گفتم دنيا به امروز-

 ....ميايم ما بعد باشيد تنها روز0 گفت ديگه هيچي!بيايم؟ ماهم نگفتيم ما به چرا!چي؟

 :ميگم ناراضي

 ....باشيم تنها ميخواستيم ما...نميشه که اينطوري ولي-

 ....بره در خستگيت....بخواب بگير حاالم....خانم آهو ديگه شده که چيزيه-

 :ميگم و بندم مي هامو چشم رفته درهم صورتي با

 ....کن شد،بيدارم بيدار دينا-

 ...چشم-
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* 

 !عزيزم؟!خانم؟ غزال!؟!غزال؟-

 آلود خواب....ميکنه نگاهم لبخند با و صورتمه نزديک دايان صورت...ميکنم باز هامو چشم آروم

 :ميگم

 !رسيديم؟-

 ....شو بلند زودباش....تو بردم وسايلو و دينا آره-

 ....روبرومه خوشکل خيلي طبقه دو ساختمون يه....نباشه تنها دينا تا ميشم بلند جت مثل

 ....من پدري ويالي از اينم-

 ...خوشگله خيلي واييي-

 ويال....رنگارنگه هاي گل از پر و سبزه سر برش و دور....بزرگه حياط يه توي خوشگل ويالي اين

 بقهط يه انگار زيرش و...همکف طبقه سمت به ميره پله تا چند با...سفيده زرشکي ساختمون يه

 مه شيرووني زير اتاق يه....شيک و نقلي....ميرسه نظر به متر022از کمتر ويالش...هست هم ديگه

 :ميگم دايان به رو....ميشه باز بناگوش تا نيشم....داره

 !اينجوريه؟ چرا اينجا دايان-

 و سالن يه هم همکف طبقه...متره022ساختمون زيربناي...مهماناست براي همکف طبقه-

 يه هم باال....توشيم ما که...خوشگله سوييت يه پايينم طبقه اون..داره حمام دستشويي و اشپزخونه

 ...دنياست پاتوق که داره شيرووني زير اتاق

 :ميگم دايان به رو و موهام توي ميذارم گلو...چينم مي رز گل يه و ميشم خم و ميدم تکون سري

 !تنهاست....دينا پيش برو بدو-

 ...نيست لطف از خالي ديدنش....ويال پشت برو هم تو باشه-

 مه کوچيک سبز فضاي يه....ساختمون پشت سمت افتم مي راه...ميره اون و ميدم تکون سري

 هي هم وسطش...خوشگل ولي کم ارتفاع با مختلف هاي درخت و مختلف هاي گل از پر...پشته اون

 االچيق وارد...ميزه يه هم االچيق وسط...ويال آجراي ست ...زرشکي آالچيق يه...آالچيقه
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 هک تو آهنگ....ميذارم اهنگ و ميارم بيرون جيبم از گوشيمو...شينم مي صندليش روي...ميشم

 نجد محيط توي اونم....ميده ولي چرا نميدونم....ميده آرامش بهم آهنگ اين....جامي رامين از باشي

 ....اينجا بخش آرامش و

 بهشته مثل برام دنيا همه باشي که تو»

  نوشته من سرنوشت تو تورو اسم خدا

  ميشه ترين زيبا برام دنيا همه باشي که تو

 ميشه بهترين جا همون باشي تو که جايي همون

 جهانم جاي ترين زيبا توئم آغوش تو

 عاشقانم شعر يه انگار بگي اسممو تو

  عشقه بارون الالييه مثل تو صداي

  مونه مي ما قلب تو ابد تا که حسي

 دارم دوست بدون من عشق

 پابرجاست عشق اين است دنيا دنيا تا

 شدم عاشق بدون من عشق

 روياست يک مثل زيباست احساس اين

  ماست شب امشب

 بمونم دنيات تو که اينه دلخوشيم تموم

  جونم به بسته شده تو جون که ميدوني تو

  عجيبه حالم ارامشم از پر تو کنار

  غريبه دنيات همه اشناباشي تووقتي

 دارم دوست بدون من عشق
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 پابرجاست عشق اين دنياست دنيا تا

  شدم عاشق بدون من عشق

 روياست يک مثل زيباست احساس اين

 «ماست شب امشب

 ...مميش سوييت وارد....ميشم بلند جام از و ميکنم پاک گونمو روي اشک قطره دو دستم حرکت با

 سيزدهم فصل

 که نمبي مي تراس توي از....است اشپرخونه يه چپش سمت...پذيراييشه توي سفيد مبل ست يه

 :ميگم خنده با... توشه دايان

 ....باحاله چه اينجا-

 پول روش خيلي همينم بخاطر....داشت دوست رو اينجا زمين خيلي بيامرز خدا بابا....اره-

 ....مياد خوشم خيلي طراحيش از من....گذاشت

 ...ببينم اتاقارم ميرم....شده تحريک حسابي فضوليم ولي بهم نخند-

 :ميگه و خنده مي

 کار کلي که بزن ديد رو جا همه زود برو....خانم آهو فضول ادم يه واسه چيزطبيعيه يه اين-

 ....داريم

 دکوراسيون با اتاق يه...ميشم پذيرايي راست سمت که اتاقي وارد...ميرم براش اي غره چشم

 و دسفي ميزآينه راست سمت و اتاق وسط سفيد روتختي  و آبي چوب با نفره0 تخت يه...سفيد،آبي

 ناپهکا يه هم چپ سمت...بود آبي اونم که بود لباس آويز هم آينه کنارميز....آبي کوچيک صندلي

 اه کمد کنار و بود سفيد ديگه يکي و آبي يکي رنگ که کمد تا0کنارش و آبي هاي کوسن با سفيد

 کنار در يه و راست سمت برميگردم....حمامه و دستشويي فهمم مي و ميکنم باز درو....در يه هم

 به رو ستا ديگه در يه....ميکنم نگاه روبروم به شوکه!!!!بينم مي چي و ميکنم بازش...بينم مي آويز

 .... در اين هم خوشگله اتاقش هم...خندم مي....ويال پشت قسمت
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 چايي داره و نشسته نفره4ناهارخوري ميز پشت دايان...ميرم بيرون اتاق از شده مسخ

 ليصند روي شينم مي لبخند با....داشت لبخند بازم خب ولي بود خسته واقعا قيافش...ميخوره

 :ميگم و روبروييش

 تبهش يه انگار که ساختمون پشت از اون....اومده خوشم اينجا از خيلي....است العاده فوق اينجا-

 ...ارامشه منبع اينجا وايي....ارامشه منبع که توشيم که اتاقي از اينم کوچيکه

 :ميگه و خنده مي

 ...خوشکله اينجا فهميديم....دختر بگير ترمز بابا-

 :ميگه ناراحت که پايين اندازم مي سرمو خجالت با

 ...اينجا بياد زياد نميذاشت هاش مشغله ولي....بود اينجا عاشق بابا-

 ....تهران برگرد تو مونم مي اينجا من ميگم....دايان گذشته بيخيال-

 !چي؟-

 ...نيستم بيا تهران ديگه من....ميگم رو هفته يک بعد-

 :ميگه و خنده مي

 ....ميشه عاشقش اينجا مياد هرکي-

 ...کن استراحت برو...بودي فرمون پشت ساعت7...خونه قرمز چشات دايان....ولش رو اينا حاال-

 !نيستي؟ خسته تو-

 !!بودما خواب راهو کل...نه-

 !بخوابي؟ من بخاطر نميشه حاال-

 ؟!؟!جـــاااان؟-

 .....کنم استراحت زنم با ميخوام خب!داره؟ تعجب-

 :وميگم برميدارم شدشو خالي فنجون

 ...ميام بعد ميکنم درست چيزي يه و شورم مي اينو من برو تو-
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 ....بعد واسه بذار نميخواد-

 ....کنم درست غذا بايد نميشم بيدار شب تا ديگه بخوابم االن-

 ....بيارن غذا رستوران ميزنيم زنگ نگير سخت-

 !کني؟ صبر ربع يه بخوابي؟نميشه بايد االن همين دقيق حاال-

 و شورم يم فنجونو خنده با....باال طبقه ميره بعد و ميره بيرون آشپزخونه از عصبي و ميکشه پووفي

 يه اب هامو لباس....شده بيهوش تخت رو که بينم مي دايانو ميشم اتاق وارد...اتاق سمت ميرم بعد

 سمت ميرم و ميکنم باز شدمو مشکي موهاي...ميکنم عوض مشکي شلوارک و اي قهوه تاب

 :ميدم تکونش و ميذارم دايان بازوي روي دستمو آروم....تخت

 دايان؟....کن عوض لباساتو شو دايان؟بلند-

 سرم بعد لحظه و...ميکنه حلقه دورم دستشو سريع ديدنم با و ميکنه باز نيمه هاشو چشم زور به

 ...شده حلقه محکم دورم دستش و سينشه روي

 ....کني عوض بايد دايان؟لباساتو-

 :ميگه آلود خواب و ميکنه فرو موهام تو سرشو

 ...مياد خوابم...غزال کن ول-

 !دايان؟-

 وير....کردنه عوض لباس مشغول دستشويي توي بعد ي لحظه و ميشه جدا ازم و ميکشه پووفي

 وييدستش در صداي....براش ميخونم الاليي و ميکنم ناز صورتشو...دينا سمت به چرخم مي تخت

 .... ميکنم ناز رو دينا صورت فقط و برم مي صدامو مياد که

 سهحسا خيلي خوابش روي که ميفهمم و ميخوابه بهم پشت تخت روي حضورم به توجه بي دايان

 ....ميذارم بازوش روي دستمو احتياط با و آروم و سمتش چرخم مي....کرد بيدارش نبايد و

 !دايان؟-

 ....نميده بهم جوابي

 ...بخوابي لباسا اون با که نميشد خب-
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 :ميگم و ميکشم آهي...نميگه چيزي

 !خوابي؟-

 هک ميکشم گونش روي دستمو نوازش حالت به آروم و دينا سمت گردم مي بر...نميده جوابي بازم

 و رمگي مي آتيش.....ميشم گرم گردنم توي ميره سرش!حسودکوچولو....ميشه حلقه دورم دستي

 :ميگم اروم

 ببخشيد-

 ببخشيد-

 :ميگه آروم دايان....لبامون کنج مياد لبخند ميشه همزمان که ببخشيدمون

 رومآ....بوسه مي گردنمو بازم که نميگم چيزي....نميکنم ولت بياري بهونه هرچقدرم دفعه اين-

 فقط...بوسم مي گونشو آروم و سمتش ميگردم بر...ميکنه شل هاشو دست حلقه که ميخورم تکون

 :ميگه و ميزنه لبخند

 ...بخواب بگير....خانم آهو شيطوني بي شيطوني-

 :ميگم آروم و شينم نمي بردار دست من اما

 منم الح باشه بد حالت اگه تو دايان فقط....بدونم نميخوامم و چرا نميدونم...پکري وقته چند االن-

 يماينجاي که روزيو چند بذار...شو خوب خدا رو تو پس....ميشم خوب منم باشه خوب اگر...ميشه بد

 ...باشيم داشته آرامش

 :ميگم و ميکنه نگاهم ترديد با

 چرا بدونم نميخوامم...ندارم خانواده االن من...روحي نظر از جسمي نظر از نه اما دخترم يه من-

 ....ولي

 ميشهن دليلم ولي تنهام من....کنم تحمل توجهيو بي نميتونم من...دارم رو دينا و تو فقط االن من

 من دايان....دارم غرور من....بشم قدم پيش من نميشه دليل ولي تنهام من...کنم گدايي عشقو که

 ...دخترم يه

 :يگهم آروم و کنار ميکشه....ميشم سرخ سريع و ميشم آروم....تنم ميشه گرم....سمتم ميشه خم
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 قول بهت من...نيست چيزي نميگم چون نکن فکر...دارم و داشتم دوس ت هميشه من...غزال-

 من مه نخواي منو تو اگر حتي باشه دعوا بينمون اگر حتي....باشم پشتت و پيشت هميشه ميدم

 ناي....بمونه يادت اين....نميکنه ول خودشو آدم....مني وجود از جزويي تو چون....پيشتم هميشه

 نپشيمو بعدا که نکن کاري....کن فکر خوب ولي نميکنم دريغ ازت بخوايو که چيزي هر روز چند

 !باشه؟....شي

 !روز؟ چند اين فقط چرا-

 هديگ دفعه اين ولي کني شروع دفترو اون خوندن دوباره بايد تهران برگردي تو که وقتي چون-

 ...يکنمنم ولت بازم متنفري ازم بگي اگر کني،حتي بيرونم اگر نخواي،حتي منو اگه حتي داره فرق

 تنهاي بودن دايان با لحظات اين از ولي فهمم مي....ميکنم بازي زندگيم با دارم....نميگم چيزي

 :ميگم آروم و ميذارم سينش روي سرمو....ميکنم رو استفاده

 باشه-

 چشم با هاش بازو بين من و ميخوابه اون....بنده مي هاشو چشم بعد و ميذاره موهام روي اي بوسه

 ازش خبري من خالي ذهن توي که اي گذشته حتي و....حال به.....آينده به ميکنم فکر اشکي هاي

 ....نيست

* 

 شمچ عصبي ميشه تکرار که بعد ي دفعه...ميدم تکون سرمو صورتمه روي چيزي يه اينکه حس با

 بانيتعص ميکنه نگاهم داره خنده با و صورتمه نزديک که دايان صورت باديدن اما....ميکنم باز هامو

 ورتص به تخت روي خنده با....ميشم خيز نيم سريع بعدم........ميکشم جيغ ترس با و ميره يادم

 : ميگم شده جيغي جيغ که صدايي و عصبانيت با....ميشه ولو روبروم عمودي

 چهاردهم فصل

 به ميوفتي پر با که اي ساله02بچه مگه!خوابه؟ بيچاره نميگي!!!دادي سکتم!دايان؟ شدي خل-

 مگس يه اينکه حس با فقط...نيستم قلقلکي من!ها رسيدي هدفت به نکن فکر تازشم!من؟ جون

 ....شدم بيدار خواب از کنارمه مزاحم

 :ميگه خنده از پر لحني با....ميکنه بغلم محکم و تخت روي شينه مي
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 غره چشم راه به هم،راه تو هات اخم!که؟ شده چطوري قيافت غزال نميدوني واي!!!غرغرو پيرزن-

 که آمازون،لباستم شده که کرده،موهاتم پف حرص،چشاتم از کردي غنچه ميري،لباتو که هم

 ....خوشکله چه زيرت لباس راستي....لختي انگار...ماشا

 :ميزنم داد و پتو زير ميرم خجالت با....اون به نگاه يه و اندازم مي خودم به نگاه يه

 ....روخدا تو....بيرون برو دايان-

 يم گونمو محکم و سريع اون و ميزنم جيغ....ميزنه کنار روم از رو پتو زور با بعد و خنده مي بلند

 ....بوسه

 .....ميکرد سکته جيغات اين با بيچاره وگرنه پايينه دينا آوردي شانس-

 !!!!!داااايااان-

 ....رفتم من!بابا خب-

 اسملب بند...ميزنم جيغ دوباره قيافم ديدن با...آينه جلوي پرم مي سريع بيرون ميره که اتاق از

 رفته لنگش يه هم شلوارکم....معلومه زيرم خودلباس از تيکه يه و زيرم لباس بند و افتاده

 جنگل شده دايان قول به و خورده گره هم توي زياد خواب خاطر به لختم موهاي....باال

 افتضاح واي.....هم هامم لب کنار و بود کرده پف هام چشم و بود خورده گره که هامم مژه....آمازون

 عوض مشکي اي لوله لي شلوار يه و گشاد زرد شل يقه بلوز يه با هامو لباس سريع.....بود

 موصورت سرو و دستشويي توي ميرم....بافم مي سريع بعد و کنم مي شونه هم موهامو...ميکنم

 اتاق از بعد و نشه ديده هام چشم پف تا ميکنم آرايش يکم ميام که بيرون....شورم مي خوب

 :ميگه خنده با ديدنم با ديناست با بازي مشغول که دايان....ميرم بيرون

 !کجاست؟ من هپلي زن نميدوني خوشکله خانم-

 ...خنده مي بهم هرهر شينه مي کن درست قيافتو نميگه ديگه!کوفت-

 :ميگم کرده عوض خوشکلي قرمز پيراهن با لباساشو دايان که دينا روبه و

 !عشقم؟ خوبي....مامان دل عزيز سالم-

 !ميدن بهم ايم قلوه و دل چه-
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 !کور حسود چشم-

 :ميگه و ميره برام اي غره چشم

 !غذا؟ کو...خوردن همو هام روده-

 !رستوران-

 !غزال-

 ...گفتي خودت!!!!دايان-

 زنگ و ميداره برش...است آشپزخونه اُپ ن روي که خونه تلفن سمت ميره و نخنده ميکنه سعي

 :ميگه و شينه مي کنارم مياد هم بعد...ميده سفارش برامون جوجه و رستوران به ميزنه

 !؟!؟!بده؟ ما به بوس يه نبايد کرده خوشکل خودشو اينقدر ما خانم که حاال-

 :ميگه تخسي با که ميذارم گونش روي اي بوسه خنده با

 ....نيست قبول-

 :ميگم و بغلم توي گيرم مي رو دينا....همينقدره من توان ببخشيد ديگه-

 !کردي؟ عوضش-

 !بيارم باال بود نزديک....آره-

 :ميگم شيطنت با

 !پدر آقاي ميکني عادت-

 ....بود دفعه آخرين و اولين!عمرا-

 ! دادي؟ بهش شيرم خب....بينيم مي-

 ....خورد همشو بود اش گشنه خيلي کنم فکر آره-

 :ميگم و بوسم مي رو دينا لپ

 ...بشي بزرگ زود زود  تا بخوري غذاتو خوب بايد هميشه....عزيزم آفرين-
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 :ميگه حرص با دايان

 ....کني تشکر من از بايد...دادما بهش من-

 :ميگه حرص با اونم و نميگم چيزي

 ....بزنم دور يکم ميرم-

 !ميذاري؟ تنها رو ما-

 ....ديناست گرمه سرتون که شما-

 ....ميارن رو غذا االن...ديگه بشين دايان ا -

 ....کن ول رو دينا خواهشا پس-

 !؟!حسود اينقدر آدمم-

 با اون و ميذارم مبل روي راستم سمت آروم رو دينا....شينه مي مبل روي کنارم و نميگه چيزي

 ونشوگ محکم و دايان سمت ميگردم بر ميشه راحت خيالم که دينا از....ميشه سرگرم پستونکش

 :ميگه آروم...ميذاره سينش روي سرمو و ميشه حلقه دورم دستش...بوسم مي

 ....روياست يه عين غزال....شه تموم وقت هيچ هفته يه اين نميخواد دلم-

 ...ندارم دوست منم-

 :ميگه آروم اون و ميشم سرخ....سمتم ميشه خم

 ...دارم دوس ت-

 :ميگم و ميزنم لبخند

 ...دارم دوس ت منم-

* 

 به ذارمب شالم توي موهامو نميتونم و بغلمه دينا...ميده حرکتشون و مياره بيرون شال از موهامو باد

 هام اشک...ميزنم زل دينا خواب در غرق صورت به...شينم مي االچيق صندلي روي جا همون جاش

 مي ودلم نرميش و نرمه...بوسم مي رو دينا گونه....ترسم مي کوتاه آرامش اين پايان از...جوشه مي
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 خندلب...اومده و کنه تحمل نتونسته...دايانه دارم حتم...مياد سرم پشت هايي قدم صداي...لرزونه

 ....ساعت يک براي حداقل....ندارم شاديو به وانمودکردن حوصله...نميزنم

 :شينه مي صندلي روي کنارم

 ...رسن مي ديگه ساعت يه تا دنيا و آرش!شي؟ آماده نميخواي-

 :ميگم کالفه

 !نگهداري؟ رو دينا کنم خواهش ميشه باشه-

 :ميگه متعجب

 برو بدو...غريبم انگار ميزني حرف باهام جوري.حرفيه چه اين ها بچمه اينکه مثل غزال!چي؟-

 ...منتظرتم

 چند اين...ندارم خوبي حال امروز...دوئم مي خوابمون اتاق ورودي در سمت به و نميگم چيزي

 مي خودمو!!!باورنکردني....خواب يه مثل....بود خوب واقعا بوديم تنها ويال تو دايان با که روزي

 شال و سفيد شلوار و تونيک...ميکنم عوض هامو لباس و خوشکلمون خواب اتاق توي اندازم

 يه!کيم؟ من....ميشم خيره آرايشم از خالي صورت به و شينم مي ميزآينه صندلي روي...مشکي

 از چيز هيچ که بشم مرد يه عاشق ماه يک توي ميشه چطور!مريض؟ يه يا!عاشق؟ يه!احمق؟

 که نمک پيدا اي بچه به مادرانه حس......که بشم اي بچه وابسته ميشه چطور!نميدونم؟ اخالقياتش

 ...شايدم!کرده؟ کورم تند تب  شايد حس،يا اين!ديدمش؟ که اس هفته چند فقط

 هب کوبم مي درمياد که اشکم!نه؟ هوسه بياد پيش نگاه يه با که حسي.....حس اين هوس  شايد

 پس....ميده آرامش بهم و کرده پاگيرم...حس اين باشه هم هرچي....ميشم بلند جام از و دهنم

 .... نميکنم ولش

 با ونا و ميکنم صدا دايانو آشپزخونه پنجره از و ميرم بيرون خواب اتاق از....ميکنم پاک هامو اشک

 يادن ي شماره و برميدارم اشپزخونه اپن روي از تلفنو...ميکنه حرکت ويال طرف به آروم هاي قدم

 :گيرم مي رو

 الو-

 !ساعته؟ يه کجايين شما پس...سالم عليک-
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 ...ديگه ايم جاده تو!کوفت-

 !رسين؟ مي چند!درد-

 ....ونيم0 ميشه برسيم تا...غزال ترافيکه-

 !نشم؟ اماده من بگي زودتر مردي مي!دختر بگيري درمون بي درد!زهرمار اي-

 ..ماسه نمي نداشتت آرايش نترس-

 ....کنه سالخيت مادرشوهرت بشه دختر بچت الهي-

 ...ايستاده پليس جلوتر يکم!غزال؟ نداري کاري!کرد؟ سالخي رو تو من مامان نکه-

 ....منتظريم...بياين زود....برو!مند قانون بابا-

 خدافظ...باشه-

 شصورت روي لبخند ديدن با و گيرم مي ازش رو دينا...دايان طرف به ميرم و ميکنم قطع جواب بي

 :ميگم خنده با

 !عزيزم؟ گذشت خوش-

 :ميگم دايان به سرحال...ميذارم گونش روي داغي ي بوسه من و مياد کش لبش فقط

 ...اونجاييم نيم و0 ما نگه که بشه دنيا تنبيه...بخوابونم رو دينا برم من-

 رميگردمب کنجکاو....گيره مي بازومو که ميشم رد کنارش از حرصي من و لبش کنج شينه مي لبخند

 :ميگم و سمتش

 !جان؟-

 !شدي؟ سرحال-

 پانزدهم فصل

 !آقامون؟ بشم سرحال بده-

 !شيطون!کارت پي برو-
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 آروم...بينيم توي پيچه مي گل بوي...ميکنم باز که اتاقو در.....اتاقم سمت به دوئم مي و خندم مي

 و يبلوزصورت با رو دينا هاي لباس...ميشه گرم دوباره اتاق ولي ميره گل بوي....بندم مي رو پنجره

 دايان که شد،شيريو مرتب وقتي و گيرم مي هاشو ناخن هم يکم....ميکنم عوض سفيد شلوار

 اش بسته هاي چشم روي و ميشم خم....بره مي خوابش زود خيلي....ميدم بهش کرده گرمش

 دراز ارشکن بعد و ميکنم عوض پوشکشو سنگينه خوابش ميشم مطمئن وقتي....ميذارم اي بوسه

 ....ميکشم

 کرف تو همش کشيدم و نسبي ارامش اين طعم که حاال...فکرم توي بازم....اتاق سقف به ام خيره

 ...تو مياد دايان و ميشه باز اتاق در...خيالم و

 غزال؟-

 !اومدن؟!بله؟-

 ....بيار هم رو دينا پايين مياي...آره-

 باشه-

 بينم مي که رو دنيا....ميرم بيرون اتاق از و ميکنم بغل رو دينا سريع ميره بيرون که اتاق از

 دينا جودو با....دنيا سمت ميرم بعد و ميکنم پرسي احوال آرش آقا با..ميزنم بزرگي لبخند ناخواسته

 با...دنيا بغل توي پرم مي....گيره مي ازم رو دينا و ميشه متوجه آرش....کنيم بغل همو نميتونم

 رو دنيا برادرانه خيلي دايان....کشيم مي کنار بعد و کنيم مي استقبال هم از تابي و پرآب هاي فحش

 :ميگه مهربون بعد و....ميذاره بوسه موهاش روي و ميکنه بغل

 !چطوره؟ تون ني ني-

 ....خوبه-

 وجهمت دير يکم دنيا...ميارم شربت براشون سريع من و شينن مي هم دور پذيرايي هاي مبل روي

 ... شد بارداريش

 کاراي دنبال ماه يک تا که هم بعد....نبود اش متوجه دوم ماه تا و داشت راحتي بارداري يعني

 ميکنم فکر البته....سومه ماه توي هم االن....نه يا سالمه بچه ببينه ميخواست و بود درمانش

 :ميگم بهش و شينم مي مبل روي دنيا کنار...اواخرش
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 !شد؟ مشخص جنسيتش!شد؟ چي سونوت جواب-

 :گفت و شد درهم صورتش سريع

 ...ديد چيزي نميشه چرخيده گفت مي دکتر نه-

 !شيطوني؟ ي بچه چه-

 ...رفته داييش به-

 بعد و اندازم مي بوسيد مي گونشو و ميکرد نگاه بغلش توي ديناي به محبت با که آرش به نگاهي

 :ميگم

 خودشم ي بچه کن فکر حاال!کرده بغلش رو دينا چطوري نگاه!ها دوسته بچه آرشم ميگم-

 ....نيست

 گذاشت سيسموني بعدم کرد داغونش کل به بود،گرفت مهمونمون اتاق!غزال؟ تو کاري کجاي-

 نم ميگه.ميکني الکي خرج چرا دونيم نمي جنسيتشو که ما من عزيز  آخه ميگم بهش.....براش

 شمدرس براي....بقيه به ميکنه اضافه ميخره عروسک يه روز هر غزال وايي....ميشه پسر مطمئنم

 هم قفسه يه....کرده رديف براش کودک برنامه و بازي سيدي هم کلي...خريده لباس االن از هم

 ...ميکنه ديوونم داره....المعارف دايره هم مدرسش براي و داستان و شعر کتاب

 :ميگم و خندم مي

 باش مطمئن االن همين از وايي....است بچه عشق  ....نيست دوست بچه...گيرم مي پس حرفمو-

 ....ميشه تعطيل حال و عشق کال بياد که بچه اين

 :ميگم و خندم مي....پايين اندازه مي سرشو مغموم و نميگه چيزي

 ...کردم شوخي....هي-

 :ميگه دارش نم هاي چشم همون با...ميشم خشک....مياره باال سرشو

 ....پسراست عاشق آرش!چي؟ بشه دختر بچه....اگر...اگر غزال-

 !دنيا؟ مياري فشار خودت به الکي چرا....زياديه سرشم از باشه هرچي-
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 غمر و برنج....کنم درست غذا براشون بايد...آشپزخونه توي اندازم مي خودمو من و نميگه چيزي

 يناد شده مشت دست ديدن با...دايانه بغل تو و شده بيدار دينا....برميگردم جمع به و ميذارم بار

 به داره ندلبخ با که دنيا به رو...لبم روي شينه مي لباسش،لبخند به شده چنگ دايان سينه روي که

 :ميگم ميده گوش دايان هاي حرف

 !دنيايي؟-

 :ميشه مهربون و سمتم برميگرده

 !عزيزم؟ جوونم-

 !دنيا؟ خودتي-

 ....دربيارم رو مامانا اداي يکم گفتم خو کوفت-

 :ميگم و خندم مي

 !سردرآوردي؟ آخر روز شد چي.شمال مياي دوم روز گفتي دايان به که تو....ولش رو اينا-

 :ميگه و ميشه ناراحت چهرش

 وردمنيا طاقت آخرو روز  اين ديگه ولي...بمونيم شديم مجبور....بستن قراردادجديد يه شرکت تو-

 ....نشد راضي دلم باز ولي....درگيرن اينا نرم االن گفتم....نيام

 :ميگم حرصي

 !اسکل؟ چي درگير آخه-

 :ميگه شيطون و خنده مي

 ....ما پسر آقا براي خوشکل دخمل يه کردن درست درگير-

 انگوي آخ که ميزنم بازوش به محکمي ي ضربه....خنده زير زنه مي اون و ميشم سرخ بناگوش تا

 ....ماله مي بازوشو

 !!! منحرف ي دختره حقته-
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 مخود به«خورد رو بزرگه کوچيکه بخوريم؟روده نميدي چيز يه خانم غزال»ميگه که آرش صداي با

 و ينمش مي صندلي پشت بغل به دينا....آشپزخونه به ميکنم تعارفشون قبل از تر سرخ و ميام

 هک همونطور....ميزنم لبخند فقط من و ميکنن تعريف غذا از آرش و دنيا....ميکنم خوردن به شروع

 زا بعد تا که ميشه اين بر قرار درآخر و ميکنه ريزي برنامه روزمون براي خوردنيم،دايان مشغول

 انداي به رو دينا غذا شدن تموم از بعد....دريا لب بعد و رستوران بريم هم بعد جنگل بمونيم ظهر

 خودم و دنيا آه ميشه بلند تلويزيون از که فوتبال صداي....شورم مي ظرفارو دنيا همراه و سپرم مي

 ؟!؟!؟!کنسل جنگل ميگم خودم با و ميشه بلند

* 

 از ندت هاي قدم با ميکنم که حساب....ميکنم تشکر و گيرم مي فروشنده از سرخو هاي رز گل دسته

 فکر وت ميرم و ميدم تکون دست تاکسي براي....خيابون سمت به ميرم و ميام بيرون فروشي گل

 رعتس به من و ايسته مي تاکسي!!!ديدم عکسشو فقط که کسي!!!!خانم صمن ديدن...تصميمم

 يها لب با اون و نيست مهم ميگم حرص با....ميگه باالييو رقم اون و ميدم آدرسو...ميشم سوار

 صداشونو و ميزنم گره هم توي کردمو عرق هاي دست....ميکنه زياد ماشينو سرعت اومده کش

 اساسکن يه سريع و ميام خودم به راننده صداي با...است پيدا حرکتام تمام از استرس....درميارم

 با....نمميک ها ساختمون به نگاهي بعد و گيرم مي پولو بقيه....ميشم پياده ماشين از و ميدم بهش

 برم ميخوام نگه کسي به خواستم ازش و گرفتم آدرسو خانم مريم از التماس و قسم هزار

 خانم،طبقه صمن اولش طبقه شنيدم....است طبقه3....ميرم رنگ آجري ساختمون طرف به...اونجا

 هب ميلي و بوده شهر همين توي مدت اين تمام ديانا....ديانا اما....خاليه سومش طبقه و ديانا دوم

 يک هک داره دانيال اسم به هم بچه يه ديانا!يکيه متقابال حسمون که البته صد و نداشته ديدنم

 دواح زنگ ترس با يکي اون با و ميزنم چنگ چادرمو دست يک با و ميام بيرون فکر از...سالشه

 :مياد صداش....نشم ديده تا ميرم کنار آيفون چشمي جلوي از...ميزنم خانمو صمن

 !بفرماييد؟-

 ....خانم صمن هستم غزال-

 :ميگه عصبي بعد و ميکنه مکث

 !اينجا؟ اومدي رويي چه با اصال!ميکني؟ چيکار اينجا تو-

 :ميگم عصبي و ميکنم قطع حرفشو
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 بلند صدا آيفون پشت از!نميدين؟ راه خونه توي مهمونو که حده اين در شخصيتتون يعني-

 ....داشتم انتظار ازتون اين از بيشتر!ميکنيد؟

 :ميگه تمسخر با

 ....تو بيا...کن نصيحت عمتو برو-

 با ميشم که وارد....داخل سمت به ميدم فشار رو شده باز در و ميدم قورت ترس با دهنمو آب

 ثروت هاينک با خانوادش و دايان....پارکه پارکينگ گوشه پژو يه...ميشم روبرو کوچيکي پارکينگ

 فوت از بعد که قبليشون خونه جز البته خرن نمي تجمالتي چيزاي وقت هيچ ولي دارن خوبي

 نصم عصبي چهره با رسم مي پاگرد به وقتي و ميرم باال پله راه هاي پله از...فروختنش پدرش

 با...بدم قورت دوباره دهنمو آب ميشه باعث کوتاهش اي سورمه دامن و کت...ميشم روبرو خانم

 :ميگه عصبي و نميره کنار در جلوي از ديدنم

 !آبرو؟ بي دختره ميخواي چي اينجا-

 :ميگم آرومي صداي با عصبي اما گزم مي لب

 تمدعو کنم خواهش ميشه حاال...نخواين چه بخواين چه.خانم صمن عروستونه آبرو بي دختر اين-

 ....داره بدي خيلي سوز بيرون هواي...داخل کنيد

 تقريبا خونش....بنده مي درو واحدش به شدنم وارد محض به و ميره کنار در جلوي از اکره با

 :ميگم و ميشم ولو شرابي نفره تک مبل روي....ميشه متري002-032

 ....تشنمه خيلي!خانم؟ صمن مياريد برام شربت يه-

 :ميگه و مياره برام اي غره چشم

 .... نميکنم پذيرايي تو مثل آدمايي از من...بگو کارتو-

 شانزدهم فصل

 :ميگم عصبي

 !!!لطفا...نمياد يادم گذشته از چيزي من خانم صمن-

 !خونم کردن زهرآلود به ميکنه شروع نيش با و ميشه دار نم هام چشم
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 ستينش که اينه جز...نرسيده ما به ازتو خوبي چيز هيچ ميزني حرف ازش تو که اي گذشته اون تو-

 از ارصدب روزي سال يه اين تو...ببري بچمو آبروي ميخواستي....کردي بدبختش و پسرم پاي زير

 اام!نميشناسه رو تو جنس که بيچاره اون...بگذره تو از کردم التماسش کردم خواهش بچه اين

 که اينجا اومدي....داره حدي سفيديم چشم....جرئتتم کف تو هنوز....کردي جادوش عفريته توي 

 مي تورو کثيف ذات من....بياري رحم منو دل که بريزي اشک قطره دو و کني التماس دوزار!چي؟

 ...باشي مريضم دونم مي بعيد حتي...شناسم

 به دندون و چنگ زور به که نفسي به اعتماد ذره ذره...ميرم وا جام توي ذره ذره حرفاش مات

 توي ميره سريع خانم صمن که چطوره قايفم نميدونم...هوا ميره ميشه دود آوردم دستش

 يک هانداز به شايد......بغض يه....گلومه توي بزرگ توده يه....بياد که نيست نفسي.....اشپزخونه

 صمن صداي.....شيرينه....ميخورم ازش آروم من و مياد سمتم به ليواني!اشک بي زدن هق سال

 :آرامشم روي تيغ ميشه خانم

 ....بميري آرزومه وگرنه شه ريخته خونم تو کثيفت خون نميخوام حيف-

 روي پوزخند....گذاشتن دو مسابقه باهم بعدي و بعدي انگار و گونم روي ريزه مي اشک قطره يه

 مي منو بدجور زنه اين حرفاي توي که عميق ي کينه اين...لرزونه مي هامو دست خانم صمن لب

 ....رفتنم هوش از و هيکلم کل لرزش حد در شايد...ترسونه

* 

 صداي...برم راه مستقيم خط يه توي ميکنم سعي ميشه کشيده زمين روي که هايي قدم با خسته

 يه پاشيدن با خانم صمن اي دفعه يک شدن هوش بي اون از بعد...پيچه مي خيابون توي اذان

 تمپر خونه از محترمانه غير خيلي بعد و آورد هوشم به صورتم روي مستقيم صورت به آب ليوان

 ....بيرون کرد

 ....خونه سمت افتم مي راه و ميشه بيشتر هام قدم سرعت خونه توي دينا بودن تنها به فکر با

* 

 مياد عصبانيت با در چارچوب توي ديدنم با دايان...ميکنم بازش و چرخونم مي در توي کليدو

 اون و ميکشم عقب ترس با....سابيدن حال در هم روي فکاش و سرخه سرخه صورتش....سمتم

 :ميزنه نعره ساختمون توي صدا شدن پيچيده و باز در   به توجه بي
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 غزال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هان؟؟؟؟؟؟؟ بودي گوري کدوم االن تا-

 :ميگم آروم و در به چسبم مي ترس با

 ....بيرون-

 :ميزنه داد دوباره

 کجا؟؟ يعني بيرون-

 زده آتش جنگل توي ميشم خيره....ميارم باال سرمو...خونه توي خزم مي آروم و بندم مي درو

 :ميزنم لب و نگاهش

 ...مادرت ي خونه-

 :ميزنه لب خودم از تقليد به آروم و ميشه خشک....ميشه خاموش سرعت به نگاهش

 !کجا؟-

 :ميکنم بلند صدامو و ميکنم رَم

 ....مادرت ي خونه-

 ويت کليدو و بندم مي درو سريع من و ميکنه حرکت سرم پشت...ميرم خوابم اتاق طرف به بعد و

 :ميزنه داد و در به کوبه مي...چرخونم مي در

 ....بزنم حرف باهات بايد!!!غزال-

 : ميکشم جيغ

 من...هرزه من....کن خراب خونه من آره....شنيدم حقيقتو هرچي بسته....کَرَم ديگه من....منکَرَم-

 ....صالح....بهشتي.....پاک خانوادت و تو....لجن من....کثافت

 :دادميزنه

 !گفت؟ چي بهت مامان غزال-

 :ميره بيرون دهانم از هيستيريکي جيغ.....ميکنه تکرار دادشو که نميدم بهش جوابي

 ....نيست تومربوط به-
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 وميدوئم ميام خودم به هام گريه بين....بده خيلم انگار و بده حالم.....زني خود به شروعميکنم

 روي ميشم ديدنشتا با....ميکنم بازش سريع و گيرم مي چنگم توي خاطراتمو دفتر....کمد سمت

 نهمو از دقيقا....ميزنم ورق سريع........بودحاال پر ديروز تا که خاطراتي دفتر...ميزنم هق.... زمين

 اين عمق به....خودم به لرزم مي....شده کنده برگهها بقيه خوندم بار آخرين که جايي

 بود بشطال سلولبدنم به سلول که آرامشي!!!اومد سرم ميترسيدم ازش که هموني دقيقا....بدبختي

 همش بينم مي بيروناومده ابر پشت از خورشيد که حاال و هوا رفت شد پودر ميکردم حسش و

 ....بوده طوفان از قبل آرامش

* 

 ماهبعد0

 کهبا تماسي با امروز ميگذره کذايي روز اون از که ماه يک از بعد و دايان از دوري يکماه بعد

 حال در گذشتموِ  مرد و نامزد،عشق....«دنيل...»لرزه مي بيد مثل تنم دوباره شد برقرار گوشيم

 !باشه؟ داشته باهام ميتونه برادرم،چيکار دوست

 روش و پوشم مي مشکي شلوار و شال و خاکستري مانتوي....ميکنم چک هامو لباس لبگزيده

 تکليفمروشن بايد امروز....ميزنم بيرون خونه از و سپرم مي خانم مريم به رو دينا...همچادرم

 «بايـــد.....»شه

 سر اون و ميدم بهش آدرسو....ميشم سوارش استرس با...منتظرمه ماشينآژانس

 نتويخو ميکنم حس و ميگزم لب...ميگزم لب....ميکنم دور هم از کردمو عرق انگشتاي...تکونميده

 کيفم توي از...بلندميشه گوشيم زنگ صداي....ميدم قورت خونو تمام باچندشي...ميشه جمع دهنم

 ...ميکنه توجه جلب صفحه روي دايان اسم...ميکشم بيرون اونو

 پيشا کافي...ميکنم ريجکت باز هم من و ميزنه زنگ دوباره و دوباره...ميکنم ترسريجکتش با

 قدمهام...ميشم پياده و ميکنم حساب پولو...ميرسم زود و نزديکه خيلي بهش برم گفته کهدنيل

 مي...شاپميشم کافي وارد و ميکنم رديف چادرمو...لرزه مي بيد مثل درونم اما محکمه

 سالم...هميش ديدنمبلند با اونم و سمتش ميرم...سوم رديف توي شاپ کافي راست سمت...بينمش

 ...ميکنم زدن بهحرف شروع م ن م ن با...هم اون....شينم مي صندلي روي و ميکنم آرومي

 !باشيد؟ سوئد االن نبايد شمامگه-
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 :ميکنه نگاهم پوزخند با متعجبهمراه

 !!جالبه!شما؟-

 :ميگه بعد و پايين اندازه سرشومي

 ...ميکردم تموم کارامو بايد...امروزاومدم-

 :ميگه آروم و اش قهوه به خيرهميشه

 !شناسي؟ مي منو اصال!نمياد؟ يادت من چيزياز-

 :ميگم آروم...ميشم غرق نگاهش قهوه تو ناخواسته من و باال سرشومياره

 ...نامزديمون خوردن بهم از قبل تا اما....همهچي....يادمه-

 :داره بغض ميکنم حس....صورتش توي مياد تعجب از پوزخندزودتر

 !تهران بام تو!نمياد؟ يادت ديدارمونو يعنيآخرين-

 ...ذهنم توي مياد بود اومده يادم که اي صحنه...ميگزم لب

 که هم بابا...نميکنه نگاه تورومم ديگه مامان...نميتونم....اما...عزيزم دارم دوست هنوزم من- »

 يگهد فهميدن رو بچه قضيه ديگههمه...مجبورم من...نيستم دخترش ديگه گفت و بهم زد زل صاف

 ...کرد کاريش نميشه

 نميخوام ديگه غزال دارم خودمو زندگي من...کردم فراموش رو تو من...نيست براممهم-

 ...«ببينمت

 ....نشسته صورتم روي سرد عرق و يخکرده تنم

 ...يادمه ازش صحنه فقطيه-

 :ميگه لبخند با و نگاهش توي شينه مي برقاميد

 ..چي؟بگو-

 :سردميگم
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 گفتي توهم...جورچيزا اين از چميدونم نميکنه نگام ديگه مامانم.مجبورم اما دارم دوست بهتگفتم-

 ...ببينيم نميخواي و داري خودتو زندگي و کردي فراموشم نيست مهم برات

 :ميگه آروم و لبميگزه

 !خب؟-

 ...مياد يادم همينا!خبچي؟-

 :ميگه عصبي و شده دورگه که باصدايي

 !نمياد؟ يادت داديو بهم که يعنيقولي-

 بيارم بيرون دستش از دستامو ميخوام شوکه...گيره مي هامو دست...ميکنم نگاه گنگبهش

 :ميگه ميزنه موج ازش التماس که صدايي با...کهنميذاره

 مين چرا....اونبچه اومدن دنيا به منتظر منتظرم که ساله يک...بياد يادت بايد تو....غزال فکرکن-

 ...شه خراب چيز همه تصادف يه با که نکشيدم انتظار همه اين!فهمي؟

 :کالفهميگم

 ...دارم دوست شوهرمم...بفهم نمياد يادم چيزي هيچ من...کن دنيلولم-

 هگرد همهبرمي سر که طوري...بلند هم خيلي....خنده زير ميزنه يهو...بهم ميزنه زل...ماتميمونه

 :ميگه پوزخند با و ميکنه جمع شو خنده....سمتمون

 !بود شوخيجالبي-

 هفدهم فصل

 :ميگم عصبي

 ...واقعيته نيست شوخي-

 :ميگه و ميشه عصبي

 اون تمام انتقام از حرفت همه اون وجودت توي تنفر همه اون!غزال کن خر رو ديگه يکي برو-

 !بفهم نيستم دستت بازيچه من!رفته؟ يادت حرفا
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 امچش توي اشک نم...گلومه توي بزرگ يهوزنه انگار...ميشه سنگين سرم...ميزنه دو دو چشمام

 :ميگم تند و ميکشم تند هاي نفس...شينه مي

 !نميادديگه يعني نمياد يادم ميگم وقتي....دَني کن بس-

 ات ميره و ميشه بلند ازجاش سريع...دورميشم خونيش هاي چشم و اون از و ميشم بلند جام از

 صدا واسمم عصبي و مياد دنبالم...ميرم بيرون کافيشاپ از و ميدم سرعت هام قدم به...کنه حساب

 ...نگاهشميکنم خيره و ايستم مي...ميکنه

 !ميگي؟ چي!چيه؟-

 :شدهميگه ترسناک که باصدايي...ميگيره دستش توي بازومو

 تبر تا فرستاده منو اون!يادته؟ که پدرت حرف...آخرينفرصتته اين...غزال ميدم وقت بهت روز0-

 مهه جلوي که مردي اون....نميکنه نگاه هم روت توي وقت هيچ مطمئنباش برنگردي اگر...گردونم

 قبول دخترشو کرد خواهش ازم و انداخت پايين سرشو من گرفتجلوي مي باال سرشو

 !بيا خودت به!غزال...کنم

 ميدوئمو ميام خودم به دقيقه يه از بعد...ميايستم خيابون وسط شده خشک من و ميشه رد کنارم از

 حرف به ميکنم شروع و بازميکنم دهان...سمتم گرده برمي...چنگميزنم لباسش به وازپشت سمتش

 :بگم ميخوام بدونمچي اينکه بدون زدن

 ظاهر يرتاث تحت فقط من پدر...کني دخالت خانوادگي من مشکالت توي که بينم نمي لزومي دنيل-

 ساله يک من براي تو وگرنه....گرفته اساسي بي چنينتصميم داره بهت که اي بيهوده اعتماد و تو

 توضيحاتمو نخواستي که موقع همون...کردي ولم تمام باخودخواهي که موقعي همون....مردي که

 .... بشنوي

 بکشي بهتره پس....نديدي و کشيدم مي که زجري و نذاشتي من جاي خودتو که موقع همون

 !ميکني تکليف تعيين اينطور که نداري من زندگي  تو توجايي!!دنيل بيا خودت به...کنار

 اونکه بي لحظه يک اما زدم که حرفاييم مات...بدترم ازاون خودمم اما...شده خشک که اونه حاال

 درد شدت به سرم و عصبيم....ميگذرم کنارش از تند هاي قدم با و ميزنم تنه بهش بخوابم

 از ميشم مطمئن وقتي...بيرون ميکنم فوت نفسمو...دارم سرگيجه...ميشم تاکسي يه سوار...ميکنه

 راه خط يه توي گيج ها مغازه ويترين به توجه بي....ميشم پياده تاکسي از دورم خيلي خونه
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 و خدا امان به کرده ولم سال يک!کنه؟ تهديدم ميشه روش چطور خودخواه آدم اون دنيل....ميرم

 مگرفت عروسيمون اول شب همون از که تصميمي....خونه سمت گردم برمي...طلبکاره و اومده حاال

 سال به حرفي هيچ بي و بود شده کور زياد عشق از چشماش موقع اون دايان...ميره رژه سرم توي

 دواجاز خبر شوک از بيمارستان گوشه بود افتاده اول اش بيچاره پدر....کرد مهرم کامل سکه تولدم

 اون مبگ اگر نيست دروغ!دنيا اون رفت....بوم و کرد سکته دوباره شنيد رو مهريه قضيه وقتي ولي

 حيوون يه به منو وجودم توي نفرت موقع اون...شدم خوشحالم خبر اون شنيدن از حتي موقع

 فرتن و سانيار سنگي ،نگاه پدرم ي ،سکته بودم خورده پدرم از که اي سيلي...بود کرده تبديل

 خودم مثل دختري داشتن بابت از مامان هاي چشم شرمندگي تر مهم همه از و دنيل هاي چشم

 ي گريه نه!ديدم دايانو پدر مرگ نه....نياد چشمم به چيز هيچ ديگه بود شده اعثب همه و همه

 تمام سال يک اون آخر تا و کردم جدا ازش اتاقمو اول روز همون از...هاشو عذرخواهي و دايان

 و سيگاري آدم يه به بود شده تبديل سالم آدم اون از که جايي تا....بدم زجرش تا کردم تالشمو

 از دعوامون آخرين توي که هم بعد....بودم کرده اش ديوونه جورايي يه...پرخاشگر العاده فوق

 از و برگشت حافظم هم اومدنم هوش به از بعد هفته يک...تصادف هم بعد و بيرون زدم خونه

 هب عشق...کردم اجرا ميکردمو فکر بهش تنهاييم هاي روز تک تک توي که ايو نقشه زمان همون

 تمام....بودم مجبور شرايط اون تو اما ميکردم فکر بهش که بود چيزي آخرين بچش و دايان

 اي هنقش طبق دنيل....شد کامل شاپ کافي قرار با گذشتو...گذشت ولي بود کابوس مثل ماه3اين

 کسع سري يه و داد رفتنمونو شاپ کافي گزارش و زد زنگ دايان به بوديم چيده قبل سال يک که

 ...بوديم ممکن شکل بدترين به ما توش که هايي عکس...فرستاد براش بودو فتوشاپ کار که

 يکاف از ديد شاپ کافي بيرون از اونو دايان و شد کامل قرارمون وقتي خودم ي نقشه طبق هم من

 الس يک اگر شايد...زدم دنيل به آخرو ضربه رفته دايان شدم مطمئن وقتي و اومدم بيرون شاپ

 معنا متما به شيطان يه ازم و بذاره تاثير روم نفرت اينقدر ديدم نمي خوابمم توي حتي بود پيش

 نم عيب تنها پيش سال تا...غزال اين به برسم ميکرد افتخار بهش پدرش که غزالي از....بسازه

 بغض...برم مي بين از چادرو حرمت دارم گذاشتنم چادر با ميکردم حس....حاال و بود زيادم آرايش

 نفرتمو حس شرمندگي کمال در وجودم توي بد هاي حس ها،تمام شرمندگي اين گلوم،تمام توي

 اينکه بدون آپارتمانمون به رسيدن با!تر وسيع انتقاممو شعله و ميکرد قبل از بيشتر دايان به نسبت

 جا از رد....متوالي و مکث اي ذره بدون ميدم فشار زنگو توانم آخرين با کنم فکر داشتنم کليد به

 و بندم مي درو و خونه توي کشم مي خودمو....ميشم روبرو دايان برزخي چهره با من و ميشه کنده

 :ميزنه داد اون
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 !آره؟!شدي خودسر کردم غزال؟هان؟ولت بودي گوري کدوم االن تا-

 اين....پيچه مي وجودم توي درد و ديوار به ميخوره سرم...ديوار سمت ميکنه پرتم و گيره مي يقمو

 هب محکمي سيلي و سمتم به دوئه مي!من!ساختم مهربون و آروم هميشه دايان از من که دايانيه

 :ميگه و ميزنه نعره!من!دادم ياد دايان به من بودنو رحم بي....ميزنه صورتم

 ؟منو!؟!؟!!؟!؟!ميزني؟ الس نامزدقبليت با ميري بچه و شوهر داشتن وجود با که اي هرزه اينقدر-

 ونهخ همين تو غزال....بازيه يه همش نفهميدم کبک مثل و کردم باور عشقتو...کردم باورت که بگو

 ....کشمت مي....کشمت مي

 ونخ از پر دهانم و ميکشم درد روي از جيغي....چونم روي شينه مي مشتش و سمتم ميکنه حمله

 تنم توي که دردي تمام با....ميکنه نگاه خونم غرق صورت به خشم با و کنار ميکشه...ميشه

 :ميگم نفس نفس با و مياد در زياد خش با ام حنجره ته از صدايي...پيچيده

 داشتنم نامزدم،نامزد به من عشق دونستن وجود با که تويي!هستي؟ چي تو م*ز*ر*ه من اگه-

 اي خانواده...داشتم عشقمو....داشتم آرامش داشتم آروم زندگي يه من!هان؟....بستي دل بهم

 کشيدي گه به....زندگيم تو ي*د*ي*ر!کردي؟ کار چي تو اما...بودم عاشقشون که داشتم

 .... گرفتي ازم آبرومو...گرفتي ازم عشقمو....آرامشمو

 بابام!هان؟!هستي؟ چي کثافت توي هرزم من اگه...کردي آبروم بي ولي دارم نامزد ميدونستي

 سکته چشمم جلوي...زد سيلي بهم بود نگفته بهم تر نازک گل از عمرش کل توي که کسي

 ومدا شرمش مامانم....نکرد نگاهم بهم ديگه من مهربون   هميشه سانيار کثافت توي بخاطر...کرد

 نبيرو برم که خوندم درس من...زندگيم به گندزدن جز کردي چيکار عوضي توي....دخترشم بگه

 که اينه اصلش ولي...داري غيرت که خونه اين تو داشتي نگه منو عوضي توي و کنم کار

 هرزه من....من نه توئي بره در بد اسمش کسي باشه قرار اگر...برم دستت از نميخواستي

 ...چي همه به زدي گه که تويي....نيستم

 همب افته مي نگاهش....باشه سرجاش حافظم رسيد نمي ذهنشم به حتي....اتاق وسط شده خشک

 :ميزنه داد بغض با....لرزه مي تنم تمام....سمتم مياد سرعت به و

 تشنج داري....خدا تورو ولي...خود خود کثافت آشغال،من بد،من من باشه خدا رو تو غزال-

 ....غزال....ميکني
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 غجي و ميشه چندشم تنم به ميخوره کردنم بغل براي که دستش....خودم به لرزم مي بيشتر

 :ميکشم

 !!!داااايااان....کن ولم خدا رو تو....کن ولم!!!کثافت!!!!عوضـــي....کن ولم...آشغال کن ولم-

 از که خون!!!!گريه از حالش بدي  از عصبانيت،نه از ترس،نه از نه ولي..انگار لرزه مي اونم تن

 ..........ميشه تموم کابوس باالخره انگار و ميره گيج سرم پايين سمت به مياد سرم گوشه

 دوم بخش

 وارد يمومن دکتر که شد مي ساعتي يک...رفت وا صندلي روي و کشيد پرپشتش موهاي به دستي

 روز همان...گذشت مي کذايي روز آن از ماه يک...بود کرده آغاز را او معاينه و بود شده غزال اتاق

 بهضر سرش و فک استخوان که بودند داده تشخيص پزشکان و بود برده بيمارستان به را غزال

 غزال کردن منتقل براي هفته0از بعد معالج پزشک دستور و طرف يک ها شکستگي آن همه...ديده

 زبان به هم کلمه يک حتي آمدنش هوش به از بعد از غزال...طرف يک روان و اعصاب بيمارستان به

 تتوانس مي که بود دايان خميده هاي شانه تنها مدت اين در....بود نگراني باعث اين و بود نياورده

 روز و شب و بود شده اش مطلق استراحت و شرکت بيخيال دنيا....کند نرم را خواهرش دل کمي

 نمي کنار غزال اتاق در پشت از اي لحظه....بدتر هم دايان خود و بود خاموش هميشه غزال کنار

 ...رفت

 مومني دکتر...ميکرد عوض را هايش لباس نمازخانه در او و آورد مي لباس برايش و رفت مي دنيا

 دايان گلويش در پول ميليون چند کردن خالي با و بود کشور در روانپزشکي بحث در معروفي دکتر

 اج از نگراني با دايان و آمد بيرون غزال اتاق از باالخره دکتر...بود کرده غزال معاينه به راضي را او

 به سرعت به بود برگشته دايان و خودش براي غذا گرفتن براي رستوران از تازه که هم دنيا...پريد

 :گفت دايان به رو ناراحتي و افروخته چهره با مومني دکتر...رفت مومني دکتر طرف

 ...بزنيم حرف باهم بايد يوسفي آقاي-

 دکتر و داد تکان سري!مومني؟ دکتر و او!بزنند؟ حرف....ايستاد حرکت از دايان قلب لحظه يک

 با....شد او اتاق وارد و کرد حرکت دکتر سر پشت...کرد حرکت راهرو انتهاي سمت به او از جلوتر

 حس اي ذره بدون اي چهره با دکتر...روبرويش هم دکتر و نشست اي صندلي روي دکتر راهنمايي

 :گفت
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 از اما زوده تشخيص هنوزبراي البته...هست Dissociative Identity Disorder من تشخيص-

 تفکيک هاي هويت اختالل... اينه من تشخيص گفتيد خواهرتون و خودتون که هايي چيز روي

 !شده

 :کرد دادن توضيح به شروع مومني دکتر...شد خيره مومني دکتر به گيج تنها دايان

 و بوده خودش غالب هويت و شخصيت تحت بيمار... هاست هويت با رابطه در گسسته اختالل يه-

 بقيه کنترل تحت که اتفاقايي ،از بگيره قرار هاش هويت اين از هرکدوم کنترل تحت هرموقع

 لحن در واضحي هاي تفاوت تونن مي, بيمار مختلف هاي هويت. نداره اي ،خاطره بوده ها هويت

 .باشن داشته جنسيت حتي و تفکرات, ها رفتار ، کردن صحبت

 :داد توضيح مومني دکتر و داد تکان تفهيم نشانه به سري دايان

 دادن دست از قبليش هويت فراموشي بوده تصادفش با همزمان خانم غزال هويت تغيير چون-

 اخالقي تغييرات خانم غزال گفتن هم خواهرتون که هايي چيز اون طبق...شده شناخته حافظش

 اخالقش حتي....زدنش حرف نوع و مخالف جنس با رفتارش و پوششش نوع مثل...داشته واضحي

 ...بود شده تر نرم کمي ماه چند اين و بود تند کمي قبال که

 :داد ادامه دکتر و داد دکتر تحويل اي زيرلبي«درسته» دايان

 را تفاقاتيا بچگيشون در هستن شخصيت گسستگي اختالالت به مبتال که کسايي درصد ?? – ??-

 کردن تجربه

 هجدهم فصل

 دست از. شده فرد در واضحي رواني آسيب موجب که اتفاقي. نداشتن را آن درک تحمل و هضم که

 اين البته ها، تر بزرگ توسط هاي اذيت و آزار. بوده حد از بيش اون به وابستگي که عزيزي دادن

 ، عاطفي ، رواني هاي آسيب, نيست جنسي آزار يا جنسي استفاده سوء معناي به لزوما اتفاق

 نمخا غزال با رابطه در.باشه آسيب اين عامل تواند مي هم بيمار با اطرافيان رفتار حتي و جسمي

 نوع از متاسفانه و بوده جوانيش در و نداده رخ اينکه مثل کودکيشون دوران در اتفاق اين

 اون هک ميکنه درست براشون شرايطي بيمار به شده وارد آسيب و ها فشار اين تمام خب!جنسيش

 اما کنن، پاک ذهن از رو اون همه ناخودآگاه و باشن نداشته ها خاطره اون يادآوري به تمايلي ها

 ادايج او اوليه تجربه مشابه ي تجربه که زماني در و شن نمي خارج اون ناخودآگاه از وقت هيچ اونا
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 از داشدنج براي اون که شحصيتي يا و هويت باشه بيشتر بيمار تحمل ميزان از قبل مثل که بشه،

 ...نهک مديريت را تازه بحران اين اون تا ميگيره رو بيمار رفتار کنترل ساخته خودش براي مشکالت

 صورتش روي سرد عرق....کند فرو اش يقه در بيشتر را سرش دايان تا بود نمانده جايي ديگر

 :داد ادامه او حالت به توجه بي دکتر....داد مي تکان عصبي عادت به را پاهايش....بود نشسته

 تکنيک از, درمان نوع اين.سايکوتراپي اول. داره وجود درمان نوع چيه؟چند بيماري اين درمان اما-

 توي عنيي کنه حل را ها آن و ببينه رو مشکالت بتونه ها اون کمک به بيمار که ميکنه استفاده هايي

 را ردف بودن تابع تفکر روش که اينه رو تکنيک اين تمرکز که درماني شناخت دوم.نريزه خودش

 اما, نداره وجود گسستگي اختالالت براي مستقيمي درمان که داروئه تجويز هم سوم..بده تغيير

 يشهم ها دارو با و برن مي رنج هم نگراني و افسردگي از, هستن اختالالت اين به مبتال که کسايي

 اين ي درباره خانواده به, درمان نوع اين که خانواده درمان هم چهارم.کرد جلوگيري ها اون از

 تشخيص را آن بيماري اين عود درصورت که ميکنه کمک آنها به و, ميده اطالعاتي اختالل

 در رو احساساتش و تفکرات که ميدن اجازه بيمار به اون در که هست هم خالقيت هاي درمان.بدن

 شخصيت احساسات بروز براي نيست الزم عبارتي به.بده بروز تري خالقانه و تر امن هاي راه

 ...کنه خلق رو جديدي

 :گفت اي خفه صداي با...است شده تنگ نفسش ميکرد حي دايان

 !کرد؟ چيکار بايد حاال-

 داپي ادامه درمان و خونه به ميکنيد منتقلش که داد جواب درمان اگر باشه اينجا وقت چند فعال-

 ...ميدن ادامه درمانشون به جا همين و هستن ما مهمان هم نه اگر ميکنه

 !هست؟ بهبود به اميد!دکتر؟ چي يعني-

 ...دارم اميدزيادي من هم خاطر همين به داديم تشخيص بيماريو زود شکر رو خدا-

 :گفت مومني دکتر که شود خارج اتاق از خواست و کرد تشکر لبخند با و شد گرم دايان دل

 کمک خيلي درمان روند به ها اون حضور....خبرکنيد خانوادشو که اينه بر صالح يوسفي آقاي-

 ...ميکنه

 :گفت و کرد سد را راهش سريع دنيا...رفت بيرون اتاق از و داد تکان سري ناراحتي با دايان
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 !گفت؟ داداش؟چي چيشد-

 :داد جواب کالفه

 !شده تفکيک هاي هويت اختالل -

 :گفت خفه صدايي با دنيا

 !چي؟ يعني-

 ....مهمه اين...ميشه خوب حالش-

 ...بده توضيح برام بدو!چي؟ يعني-

 دايان از دار خش صدايي با...شد تر گرفته دنيا چهره لحظه هر و داد توضيح برايش کالفه دايان

 :پرسيد

 !ميدي؟ اطالع خانوادش به!چيکارکني؟ ميخواي االن-

 نطقيم ادم رضا آقا.گيرم مي تماس پدرش با.باشن کنارش خانوادش بهتره گفته دکتر!که گفتم-

 ...ميکنه درکمون مطمئنم...ايه

 :گفت او به رو و کشيد موهاش ميان دستي کالفه برادرش و انداخت پايين را سرش دنيا

 ! بچت واسه ضرره همه وايستادنات سرپا اين...خونه برو ديگه تو دنيا-

 ...خوبه حالمم...ماهمه 5 فقط من دايان نمياره طاقت دلم-

 !دلتنگته اون...شوهرت پيش برو حداقل!بابا اي-

 !دايان-

 !نميگم که دروغ-

 رو خانواده رنگ   ماهه يه اونوقت نيس بيشتر ماهش5بچه اون!دينا؟ پيش خونه نميري چرا تو-

 !بفهم نديده

 !نباش نگران تو رسه مي بهش...پيششه خانم مريم-

 !داداش-
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 ...برنگرد هم فردا تا...خونه برو!کن تمومش دنيا-

 غزال اتاق طرف به سنگين هاي قدم با دايان.رفت آنجا از و بوسيد را برادرش صورت اکره با دنيا

 و پريده رنگ شدت به صورتش.شد اش چهره به خيره اتاق در اي شيشه قسمت ازپشت و رفت

 دل صورتش روي هاي کبودي...بود ريخته صورتش روي پرکاغيش موهاي...بود هررنگي از خالي

 ارز تنش در ميزد سفيد به و بود مات رنگش که روشن آبي شرت تي!آورد مي رحم به هم را سنگ

 اتم خاموش و فروغ بي هايي چشم با...زندگيش....غزالش...پوشاند مي را بازويش تا تنها و...ميزد

 مچش اشک نم .بود شده خيره بود پوشانده را آن اسماني آبي و سفيد کاغذديواري که سقف به

 اهر بيمارستان خروجي سمت به بود شده قبل از تر سنگين که ها قدم همان با...کرد پر را هايش

 از را شهمراه تلفن.بود نشسته بيمارستان حياط در رنگ سفيد نيمکتي روي بعد دقايقي...افتاد

 درق آن.ترسيد مي جوابش از!بزند؟ زنگ پدرغزال به اينکه!بود؟ درست کارش.آورد بيرون جيبش

 شماره روي دستش...بود گفته را آن خواهرش دلگرمي براي تنها شود درک که نبود مطمئن هم ها

 يکنامن آقاي.پيچيد گوشش در بوق صداي...شد برقرار تماس و نشست نيکنام آقاي همراه تلفن ي

 فهکال دايان پيچيد تلفن در که نيکنام آقاي صداي!داد مي جواب پس شناخت نمي را شماره اين

 .کرد فوت را نفسش

 !بفرماييد؟-

 آمده گلويش هاي مَه ته آن از انگار که گرفته صدايي با و گرفت نفسي!انگار بود شده گم صدايش

 :گفت بود

 ...يوسفي دايان.هستم يوسفي!نيکنام آقاي سالم-

 هچ بگيرد؟با تماس او با توانسته چطور پسرک بود مانده.ماند اي لحظه رضا ي سينه در نفس

 :گفت دايان به خطاب عصبي صدايي با!رويي؟

 نابود زندگيشو!بود؟ کم بردي بچمو آبرو؟آبروي بي گيري مي تماس من با جراتي چه به-

 ...گرفتي ازش عشقشو.کردي

 :گفت کالفه.کرد حس را خون طعم و گزيد لب...سابيد هم روي را هايش دندان دايان

 رد شدم مزاحمتون بخاطرش که موضوعي.نيکنام آقاي بذاريد کنار رو ها کدورت لحظه چند براي-

 !داره نياز ها شما به اون...دخترتونه با رابطه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر nia12 | غزال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

91 

 

 پيرش درپ شانه از بود ايستاده کنارش که سانيار و کشيد قلبش روي دستي.بود دردناک رضا قلب

 :غريد عصبي صدايي با.کشيد دستش از را تلفن و داشت نگه را

 !شده؟ چي غزال!دايان؟ کردي غلطي چه باز-

 :داد جواب عصبي دايان

 .اون به بده گوشيو!سانيار پدرت  من صحبت طرف-

 پر اام آرام صدايي با.شد دور او از بلندي هاي قدم با و خواباند دفترش کاناپه روي را پدرش سانيار

 :گفت گوشي در خشم از

 شده؟ چش غزال بگو!بفهم!نداره کشششو پيرمرد اين دايان-

 !شده تفکيک هاي هويت اختالل -

 :کشيد داد شوکه سانيار

 !؟؟!!؟!چي؟-

 :داشت بغض انگار دايان صداي

 !ايران بيايد!سانيار ميکنم خواهش.باشن کنارش بايد خانوادش گفته دکترش-

 يرشپ مادر و پدر العمل بود،عکس اين خودش العمل عکس وقتي.نشست زمين روي شوکه سانيار

  بود؟ چه

 انبيمارست سمت به بلند هايي قدم با و شد بلند جا از.کرد فرو جيبش در را همراهش تلفن دايان

 !ميخواست مادر و پدر هم دينا.ميگفت راست دنيا.ميزد خانه به سر يک بايد.افتاد راه

* 

 شمچ غزال خانواده از نشاني دنبال به جمعيت ميان چشم با و کرد جا جابه دستش در را گل دسته

 ديدن با.باشند داشته حضور فرودگاه در تا بودند کرده راضي را دايان زور به آرش و دنيا.چرخاند

 با يادن.کرد مشت هيجان از را هايش دست بود پوشيده مشکي جين و اي سورمه پيراهن که سانيار

 :کرد زمزمه نگراني

 ..اومدن-
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 آشنايي عالمت به را ديگرش دست و داد فشار دنيا شانه روي دلداري نشانه به را دستش آرش

 مرد.دش خيره نيکنام رضا به ناباوري با دايان.داد تکان نيکنام خانواده جستجوگر هاي چشم براي

 دار نم هايي چشم با خانم حاج.داشت ديروز باصالبت مرد به کمي شباهت ديد مي که الغري و پير

 مي را دايان اين و بود قديمي نفرتي از لبريز رنگش شب آشناي نگاه.ميکرد نگاه دايان به

 شا نشدني تمام نفرت و چشمانش به منتظر و داد قرار سانيار روبروي را دستش دايان.ترساند

 بود،هرچه هرکه دايان..گذاشت دايان سرد هاي دست ميان را دستش آرام اما سانيار.شد خيره

 دايان هاي لب روي رضايت لبخند.بود انکار غيرقابل اين و بود خواهرش همسر امروزبود، کرده

 :گفت رضا آقا به رو شده نرم.نشست

 .باشيد سالمت هميشه...انشا!نيکنام آقاي نده بد خدا-

 انهش.کشيد آغوش به را او و رفت خانم حاج سمت به اميدواري با دنيا.داد تکان سري تنها نيکنام

 و کشيد آغوش در را او اکراه با خانم حاج اما.خانم حاج بعدي برخورد نگراني از..لرزيد مي هايش

 و انداي...گرفت تحويل لبخندي و کرد نگاه دايان به اميدواري با دنيا.داد تحويلش دخترمي سالم

 خانه مقصد.شدند خودشان ماشين سوار همسرش و دنيا و دايان ماشين سوار نيکنام خانواده

 نماشي که بعد کمي.پنداشتند مي اجداديشان خانه را مقصدشان نيکنام خانواده اما بود دايان

 خانه طرف به شده پياده همگي.شد اخمو خانواده اعضاي چهره شد متوقف دايان ساختمان روبروي

 :گفت اي شده گرفته صداي با دايان.بودند نشسته خانه مبلمان روي بعد لحظاتي و رفتند

 نوزدهم فصل

 !مياريد؟ رو دينا!خانم مريم-

 !آقا االن-

 :آورد رحم به را همه دل لرزانش صداي.شد شکسته خانم حاج توسط سکوت باالخره

 !وقتشه؟ چند-

 :گفت سريع دنيا

 !ماه5-
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 صورت.داد تحويل خانم حاج به را دينا دايان اشاره با و شد سالن وارد دينا همراه به خانم مريم

 و شد بلند جا از کوچک موجود آن به تفاوت بي سانيار.شد اشک از خيس لحظه يک در خانم حاج

 :گفت

 !چيه؟ بيمارستان آدرس-

 :گفت مادرش و پدر روبه سانيار بعد اي لحظه و گفت را آدرس متعجب دايان

 زدم گزن.خودمون خونه بريد!آژانس به ميزنم زنگ بزنيد بهم تک يه شد برطرف که تنگيتون دل-

 !غزال پيش برمتون مي عصر بکنيد استراحت.کرده تميزش زارع خانم به

 :گفت آرش گوش زير و نشاند اش پيشاني روي غليظي اخم شوکه دايان

 !خب؟ نميرن بيرون خونه اين از-

 :گفت سانيار روبه و شد بلند جايش از

 .ميام باهات منم-

 .زد بيرون خانه از و رفت در طرف به باشد جوابش شنيدن منتظر اينکه بدون و

* 

 بعد هفته يک

 . ودب شده شروع غزال درمان.شد اتاق وارد دکترمومني«بفرماييد» شنيدن با و زد اتاق در به اي تقه

 هم ندايا مومني دکتر دستور به و بود هيپنوتيزم بر قرار....امروز و بود انجام حال در سايکوتراپي

 .داشت حضور اتاق در

 دايان روبرويي مبل روي را غزال دکتر کمک با ها پرستار.نشست رنگ چرم مبل روي دايان

 هايش دست..بود ناآشنا برايش غزال هاي چشم گوشه ريز هاي خط.ايستاد دايان قلب.نشاندند

 پاهايش با!شاد؟ هميشه غزال با!بود؟ کرده چه باغزال.فرستاد مي نفرين خودش براي و لرزيد مي

 غزال کنار و شد بلند مخصوصش صندلي روي از مومني دکتر.گرفت ضرب زمين روي

 دچن و کرد شروع را کارش تمام مهارت با دکتر.بود خيره ديوار در اي نقطه به مات دخترک.نشست

 :زد صدا را غزال آرام و نرم لحني با...بود آورده دست به را غزال کنترل بعد دقيقه
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 !خانم؟ غزال-

 .کرد کوچکي لرزش غزال هاي دست

 !کجايي؟ االن بگو من به-

 .شد بلند غزال ي گرفته و لرزان صداي بعد و گذشت دقيقه چند

 درد من ولي..باش آروم ميگه..مياد پرستار يه صداي..ميکشم جيغ...دارم درد...برانکاردم روي-

 ...ميزنم جيغ فقط اما...شه دور ازم ميخوام...نميخوام...ميده دلداريم...گرفته دستمو دايان...دارم

 .بود کننده نگران اين و شد تند کمي غزال هاي نفس.داد تکان سري دکتر

 .بود نيومده دنيا به دينا هنوز وقتي.قبل ماه چند.خانم غزال تر عقب بريم يکم بيا-

 ...غزال لرزان صداي بعد و سکوت دقيقه چند هم باز

 اما...چشممه جلوي بابام سکته ي صحنه..ميخوره هم به دايان از حالم...ميکنم گريه دارم-

 مردم زندگي با اينطوري که ميکرد تربيت بچشو بايد...بود حقش...مرده دايان باباي اخه خوشحالم

 ...نکنه بازي

 را لرزانش هاي دست.بدتر او از دايان.داشت بغض انگار صدايش و لرزيد مي غزال هاي دست

 دکتر.دارد هم بغض انگار و گزيده دهد،لب مي تکان زمين روي ريتميک را کرده،پاهايش مشت

 :گفت قبل از تر نرم مومني

 !دخترم؟ بيني مي چي!خب؟....تر عقب يکم برگرديم بيا-

 ....بعد و سکوت هم باز

 رفتاراش از داره دوسش خيلي مامان...پيشمون اومده دنيل...خوشحاليم همه...سانياره تولد-

 مي يشوپيشون و ميکنه بغلش بابا...بمونه کنارم ميخوام...نميخوام من اما...ميره داره دنيل...معلومه

 ...رهمي داره دنيل آخه...ناراحتم من ولي خوشحاله خيلي...خنده مي سانيار...ميکنه تشکر و بوسه

 از ينکها...ميخواست چيز يک تنها...بشنود خواست نمي....ببيند نميخواست.چرخاند را سرش دايان

 .برود بيرون نحس اتاق آن

 ...جلوتر بريم يکم عزيزم-
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 اام شد بلند جا از نااميدي با مومني دکتر و رسيد ربع يک به سکوتش...لرزيد غزال هاي دست

 .شد بلند غزال صداي

 ميگه راحيل...چيه جوابم نميدونم...تولدش برم کرده خواهش ازم...تولدشه...زده زنگ سولماز-

 راحيلم!خب؟ اما...چيزا اينجور و مواد و ميشه سرو مشروب توش.نيست خوب مهمونياشون محيط

 اون تا مبد نشون خودي بايد...برم ميخوام...گرفتم تصميممو..ميکنه اغراق چيو همه و مثبته زيادي

 يه...لباسمم...غليظه هميشه مثل آرايشم....سولماز خود  مخصوصا...کنم کنف و اي افاده دختراي

 زنونه ايه محيط تو فقط ميگه دنيل...مياد بهم...تنمه فيت که زانوم سر تا بادمجوني کوتاه پيراهن

 ..برميدارم شلواري جوراب يه زيرش براي و پوشمش مي....اما بپوشمش

 :داد ادامه آرام غزال...ماند رويش اميدوارانه مومني دکتر نگاه...شد ساکت

 نه...دستمه توي داد بهم خدمتکار که گيالسي جام...کرده اذيت هامو چشم نور رقص...تاريکه-

 مي جمع توي نگاهمو...مياد بدم محيط اين از...ام کالفه!بندازمش نه بخورمش ميتونم

 چي...زنممي بدجنسي لبخند...مياد يادم....اما...آشناست قيافشم...جوونه...بينم مي يکيو...چرخونم

 ؟!؟!ميره؟ پارتي پسرش بفهمه سانتي02پاشنه خانم صمن اگه ميشه

* 

 آدم ها آن کنند؟مگر نمي گفته که!کنند مي گريه مردها...رفت بيرون اتاق از شل هاي قدم با

 اش چانه...شد خيره سقف به...کرد پاک را صورتش!کشند؟ نمي سختي!کنند؟ نمي بغض!نيستند؟

 گفته ناخواسته اتاق آن در غزال...بود گذرانده را عمرش هاي لحظه آورترين عذاب...لرزيد

 ....بود کشيده عذاب...بود زارزده....بود کرده گريه...را چيز همه...بود

 يا لحظه دکتر نگاه...بريزد اشک بود توانسته تنها مقابل در دايان و...بود خواسته کمک حتي

 او و بود رفته هوش از روحي فشار و خستگي شدت از ناتوان غزال آخر لحظه...کرد نمي رهايش

 و جمع را خود و آمد خودش به شد مي سالن وارد که خانم حاج ديدن با...بود لرزيده خود به تنها

 ...کرد جور

 :گفت متعجب او حالت ديدن با خانم حاج

 !دايان؟ شده چيزي-
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 شده خوب او با خانم حاج مدت همه اين بعد وقتي است ديده چه بگويد توانست مي چطور

 :گفت و کرد پووفي!بود؟

 جواب هک هيپنوتيزم و درماني دارو و سايکوتراپي...اميدواره خيلي دکتر...داد جواب هيپنوتيزم...نه-

 خيلي درمان روند...خانم حاج باش اميدوار....مونده خالقيت هاي درمان و درماني شناخت داده

 ...ميره پيش داره سريع

 :گفت و انداخت پايين را سرش

 ...است ديده سختي بچم!کنم تا بد باهاش اگه نگذره ازم خدا...شه خوب بچم...ايشا!شکر رو خدا-

 :گفت آرام و انداخت پايين را سرش دايان

 !اومدين؟ سانيار با-

 ...ببرم خبر براش منتظره....بچم حياطه تو آره-

 خبرو سانيارم به راه سر خونه برم ميخوام من.بريد راهو همه اين نميخواد باشيد اينجا شما-

 ...ميدم

 بيمارستان از محکم و بلند هاي قدم با دايان....غزال اتاق طرف به افتاد راه و کرد تشکر خانم حاج

 مي سيگار سانيار.کرد آروم هاشو قدم شوکه.ديد حياط از اي گوشه سانيارو...رفت بيرون

 لبق خوش و مهربون قديمي دوست اون سانيار.فهميد مي اينو.بود کرده تغيير سانيار!کشيد؟

 مي بهش که برقي...ترسوند مي اونو که ديد مي هاش چشم تو برقي يه روزا اين.نبود گذشته

 ناي کي!چرا؟ اما متحرک مرده يه بود شده سانيار...شده تموم سانيار براي چي همه ديگه فهموند

 حتي مسائل تمام به نسبت که اي حسي بي و هاش چشم خاموشي اين!بود؟ کرده باهاش کارو

 !بود؟ چي براي ميداد نشون غزال

 ....بود کرده بد خانواده اين با که بود درست...گرفت سرعت هاش قدم

 مآرو و ايستاد سانيار کنار...بود پشيمون و کشيد زجر سال يک اون تمام که بودن ديده همه اما

 :گفت آروم و اومد باال سانيار خاموش نگاه...کرد سالم

 !شد؟ چي غزال-

 .داده جواب درمان-
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 :پرسيد ماليم لحني و احتياط با دايان.داد تکون سرشو تنها

 .نيست خوب حالت!سانيار؟ شده چيزي-

 !نداري زندگيم و من به ربطي هيچ تو!دايان نکن دخالت من کار تو-

 :گفت گزيده لب با و شد عصبي دايان

 داغونت داره چيزي يه...شناسم مي رو تو من سانيار!اينه؟ از غير!بوديم؟ دوست هم با روزي يه-

 !پسر ميري بين از بريزيش خودت توي و بري پيش همينطوري اگر...ميکنه

 :گفت تفاوت بي سانيار

 ...ميدم ادامه روندو همين!بهتر چه...مرگه تهش اگه...نيست مهم برام-

 :گفت سانيار که بگه چيزي خواست دايان

 ربخاط و متنفره ازت داري دوسش که زني.مشکله از پر خودش تو زندگي!دايان نگو چيزي لطفا-

 لب شپا يه که پير خدمتکار يه دست پدر و مادر بي ماهت چند بچه.تيمارستان گوشه افتاده کارت

 يادب پيش زنت براي منفي اتفاق يه اگر و برگشتن سوئد از زنت خانواده.ميشه بزرگ داره گوره

 ولي مطلق استراحت و بارداره خواهرت...پيشش نرفتي که قهره باهات مادرت...نميذارن زندت

 و من فکر به اونوقت...ميکنه داغونت داره وجدان عذاب تر مهم همه از...زنت مالقات مياد همش

 ؟!؟!؟!مني؟ درداي

 هب خواست مي و بود شبش و روز کابوس که هايي چيز آن تمام سانيار.ماند دايان سينه در نفس

 اش يهر وارد سانيار سيگار دود که گرفت نفسي سختي به.بود کرده يادآوري او به را نياوردشان ياد

 :گفت گرفته صدايي با...شد

  بيستم فصل

 دست از زندگيمو هاي عشق که حقمه...حقمه مياد سرم هرچي من....کن ول و من درد سانيار-

 ...ميدم

 :حرفش وسط پريد سانيار

 !؟؟!؟!ها؟؟؟ عشق-
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 :غريد و گزيد لب دايان

 !شده؟ چي بگو فقط سانيار!بود عشق منظورم-

 :داد جواب عصبي سانيار

 باهاش بابا و مامان.رفت دستم از جنگيدم مي خانوادم با بخاطرش و داشتم دوس ش که دختري-

 ات ايستادم جلوشون!؟!؟!زياده؟ خيلي ما مال نکه...بود کم ماليش وسع چون فقط....بودن مخالف

 ....سوئدي تاجر يه دوم زن کردنش....دادن شوهرش زور به مهسا مادر و پدر....ولي لحظه آخرين

 ار عاشقي!بود؟ کرده چه آنها با سرنوشت.ماند روبرويش مرد درد پر صورت به خيره ساکت دايان

 !بود؟ کرده نفرين برايشان

* 

 قبل سال0

 ساعدش و بود شده ولو تخت روي دايان.شد باز آرش وسيله به اتاق در بعد و خورد در به اي تقه

 تتخ کنار صندلي روي و رساند تخت به را خودش بلند هاي قدم با.بود پوشانده را صورتش روي

 همسرخواهرش ديدن با و شد نيمخيز تخت روي شتاب با.زد صدا را دايان آرام صدايي با.نشست

 .رساند ديوار به را سرخش نگاه و کشيد پووفي

 !بياي؟ نميخواي...اومدن دياناشون-آرش

 :گفت حسي هيچ بي

 ...نه-

 !ببينيش؟ نميخواي هنوزم-آرش

 رادياي اش مشکي جين.پوشيد سفيدش پيراهن روي رنگي مشکي تک کت و شد بلند جايش از

 ...نداشت

66 

 ...کشيد لختش موهاي ميان دستي.نزد دستي آن به پس

 !ميري؟ کجا!دايان؟ ميکني کار چي-آرش
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 :گفت محکم و جدي.برگشت طرفش به

 دوس ش هم شما...هستم و بودم ترالن عاشق من!آرش ميشناسي خوب منو تو....مهموني-

 انادي به کمک بخاطر اون درسته...نميشه عوض مرد شما بخاطر اينکه واقعيت اين اما...داشتين

 با...کرد اذيت منو همه از تر بيش ترالن مرگ...ندارم رو ديانا ديدن توان فعال من ولي مرده

 از وقت هيچ اون ياد و اون،خاطرات اون،عشق غم...است تازه برام بازم گذشته ازش ماه6اينکه

 ستد از معشوقشونو که هايي عاشق بقيه به نسبت من...کن فرو کلت توي اينو....نميره من ياد

 به وانمود حد همون در من توان...بگو هم بابا به...بگو مامان به اينو..بهتره خيلي وضعم ميدن

 ماا کردم رفتار خوب خيلي هم تازش دوست اين خونه که ديدي...ميکنم دوستاش جلو که خوشيه

 خدافظ فعال!باشم خوش نخواين ازم تنهاييم توي

 انهخ پشتي در از نشود روبرو ديانا با اينکه براي.رفت بيرون اتاقش از و زد پکر آرش به اي تنه

 کرده دعوت تولدش جشن مهماني به را او مهيار دوستش دختر دوست سولماز...رفت بيرون

 ....بود اش خانواده جمع در نبودن براي بهانه بهترين تولد به رفتن....بود

* 

 :گفت بلند صداي با عصبي مهيار....سوخت مي گلويش...نوشيد و کرد نزديک لبش به را جام

 ....ميري هوش از االن...پسر کن بس...دايان-

 :فتگ کشيده گيج دايان...رسيد دايان گوش به زمزمه يک مثل موزيک بلند صداي بين صدايش

 !مهيار کن ولم-

 !!!!دايان-

 نگاهي در نگاهش همزمان و آورد باال کرختي با را سرش...نوشيد را بعدي پيک او داد به توجه بي

 ! جمعيت آن ترالن،ميان...ماند مات...شد متوقف مشکي

 ...گردم مي بر زود....ميکنه صدام سولماز!نخوريا ديگه دايان-

 :کرد زمزمه....چرخاند ترالن صورت اجزاي بين را نگاهش حريصانه و نکرد توجهي

 !ترالن-
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 ...بود شده خيره او به متعجب ترالن...رساند او به را خودش سنگين هاي قدم با

 !خودتي؟-

 :گفت قبل از تر متعجب ترالن....بود مبهوت و مات صدايش

 روبممش! داري؟ آلزايمر...بودي ما خونه پيش شب چن!شناسي؟ نمي منو!جناب؟ خودتي چي يعني-

 !دونه؟ مي خانم صمن....خوردي که

 پخته وا ترالن....نبود لوس....نبود اينگونه که او ترالن...ماند خيره ترالن به شده ريز هايي چشم با

 ...بود مهربان... بود آرامش منبع....بود

 ....نميخورم ديگه-

 هگون روي وار نوازش را دستش و شد نزديک او اما...کشيد عقب ترسيده ترالن...شد نزديک او به

 ....کشيد اش

 !تو بخاطر فقط-

 زا پر لحني با و کرد حلقه ترالن لرزان کمر دور را دستش توجه بي...کشيد عقب شوکه ترالن

 :گفت خواستن

 ...بود شده تنگ برات دلم-

 :گفت آرام گوشش زير و سمتش شد خم....بود ديگر دنيايي در....دايان اما لرزيد مي ترالن

 ....توش ميريم....هست اتاق تا چن!باال؟ بريم-

 به را او دست با ترالن....هيجان پاي گذاشت...لرزيد مي ترالن تن تمام....دهد ادامه نتوانست

 :گفت اشک از خيس صورتي با و راند عقب

 !!کنار گمشو!!!لجن کثافت !هستي؟ آدمي جور چه ديگه تو....االغ کنار برو-

 هب را لبش...کرد بغل را او توجه بي دايان....شد گم موزيک بلند صداي بين آرامش و لرزان صداي

 اه پله سمت به را او توجه بي...ميداد فحش و ميزد هق ترالن....کرد زمزمه و چسباند ترالن گردن

 ...نديد هم را ديگران متعجب نگاه حتي....فرستاد

* 
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 گوشش توي هنوز دخترک ريزريز هاي گريه صداي...کشيد اش ژوليده موهاي ميان را دستش

 چطور!بکند؟ را کار آن دخترک با بود توانسته چطور....داد تکان زمين روي ريتميک را پاهايش...بود

 اما دندش خالي و پر هايش چشم!بکشاند؟ آنجا به را کارش که بنوشد نوشيدني آنقدر بود توانسته

 يم درعذاب....ميزد فرياد را پشيماني هايش سلول تک تک...بغض و بود بغض....نريخت اشکي

 اش چانه و گزيد لب!بود؟ زده دست ترالن جز دختري به!کند؟ طور آن بود توانسته چطور...سوخت

 او هب تنها عذاب اين و اتفاق اين...ميکرد فراموش را درد نبايد که بود گرفته درس تلخ چه...لرزيد

 حس!!دهد مي نشان را خودش بيشتر درد صورت آن در چون کند فرار درد از نبايد که بود داده ياد

 موهايش عصبي نهايت در....ميداد تکان را پاهايش تنها او و سوزاند مي را روحش تکه تکه عذاب

 ارفش دخترک عريان بدن ديدن با...لرزيد مي خود به تخت روي دخترک...کشيد اي نعره و کشيد را

 و دش بلند جا از پريشان...نداد اهميتي اما کرد پر را دهانش خون...کرد بيشتر لبش روي را دندانش

 حرکت از قلبش دخترک چهره ديدن با...رفت دخترک سمت به شل اما بلند هاي قدم با

 پدرش دوست هاي حرف يادآوري با!پدرش؟ دوست دخترجوان!!!بود آخرش ديگر اين...ايستاد

 شخصي...بود او روي نفر يک اسم...داشت نامزد دختر آن.....که دختري...شد خشک سرجايش

 دختر لرزان هاي شانه به را دستش...بود شده سخت برايش کشيدن نفس...بود او عاشق

 :رسيد گوش به گرفته العاده فوق و دار خش صدايش...رساند

 !خانم....غزال-

 :بگويد لرزان توانست تنها و لرزيد هم او چانه!گريه؟ از!ازترس؟...لرزيد مي دختر

 !متاسفم-

 سرباز اشکي قطره با بغضش باالخره و کند تحمل نتوانست...شد بلند دختر هق هق صداي

 ! کند باور را بود کرده که کاري نميتوانست....بميرد خواست مي دلش...کرد

 حال

 غزال شدن بستري از بعد سال0

* 

 غزال...شود بلند جا از تا کرد کمک و گذاشت غزال بازوي روي لباس روي از را دستش احتياط با

 فکر به که چيزي اولين ديدنش با...برگردد اش قبلي وزن به بود نتوانسته ها مدت از بعد هم هنوز
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 آرام را دستش دايان...بود آرام و سنگين هايش قدم...بود حدش از بيش الغري رسيد مي آدم

 يم پل وسيله به که طويلي ي رودخانه...کرد هدايت کلبه سمت به را او و گذاشت کمرش پشت

 هک بود درخت از پر کلبه بر و دور فضاي...کوچک و نقلي اي کلبه پل روبروي و کرد عبور آن از شد

 غزال لرزان دست پل از عبور موقع...بود شده نارنجي و زرد هايشان برگ رنگ پاييز فصل بخاطر

 بود انداخته روز اين به را او ترالن عشق...کرد همراهي را او ميل باکمال او و شد حلقه بازويش دور

 خواهر ديانا...مرد هم بعد و بيمارستان ي گوشه افتاد اول که خودش پدر!خودش؟ اشتباه يا

 و پدرش!بود؟ کرده چه اش زندگي با...ديد نمي را خود برادر ديگر را او که بود سال چند عزيزش

 تنها اوايل...بود گرفته گناه بي غزال و خودش از را خانواده داشتن طعم...بود کشته را غزال روح

 وا خالص محبت و مهر و سادگي از کم کم ولي داشت ترحم و وجدان،پشيماني عذاب او به نسبت

 او با دعوا بخاطر وقتي...بود بسته دل او به و بود آمده خوشش ميشد خودش جز هرکس نثار که

 هم خفا در او داشتن دوست اليق حتي فهميد کشيد فراموشي هم بعد و بيمارستان به کارش

 ي ذره ذره که اي پخته حس اما کند بيرون قلبش از را او هميشگي مهر کرد سعي و نيست

 دکشي عذاب از بيشتر ديد خودش به را غزال حس وقتي...رفت نمي بين از بود کرده پر را وجودش

 توان تمام با و گذاشت کنار را رفتارش شود مي او آزار باعث چقدر اش توجهي بي ديد وقتي و

 مي الغز لب روي لبخند وقتي و ميکرد بازي را ها پيشه عاشق نقش...بود خوبي بازيگر...کرد بازي

 مي را او غزال که حاال که ميکرد فکر اين به ذهنش ته ته در...ميشد گرم دلش کمي نشست

 فکر که زماني درست اما...کند خوشبخت را او و کند شروع دوباره توانست مي شايد خواست

 از رپ قبل از بيشتر بار اين و بوده بازي يک چيز همه فهميد.....شود مي خوب دارد چيز همه ميکرد

 ....نفرت از پر....بود پرشده...بود نمانده برايش جايي ديگر....شد عذاب

 يکم و بيست فصل

 که فهيمد وقتي...بود زده روزهايش اين کس ترين عزيز زندگي به که گندي و خودش از نفرت

 وير بود توانسته تنها....کند فرار اش گذشته از داشته سعي مدت اين تمام در و شده بيمار غزال

 اين از اي گوشه که بود نوزادي....چون دهد نشان خوب را خودش کند سعي و بايستد پاهايش

 در صدا خودش از و رفت مي راه پاهايش روي امروز که نوزادي...کشيد مي نفس او اسم با شهر

 بود تنهاداغي......اين و بود مادر و پدر جز لغاتش دايره کلمات اولين که بود آور شرم و آورد مي

 تميدانس...نشود خم اين از بيشتر غزال پدر کمر تا بود ايستاده محکم...دايان ديگر هاي داغ روي

 نفس هم هنوز...است دخترش خوشبختي ميخواهد که چيزي تنها و ندارد تحمل ديگر پيرمرد که

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر nia12 | غزال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

113 

 

 يرينهد نفرت از حاکي تيرگي خانم حاج نگاه و برگردد قبل هاي روز به غزال اينکه اميد به ميکشيد

 چند هر سخت چند هر بود بود،ايستاده مانده کشيد،محکم مي بود،نفس زنده!دهد دست از را اش

 نقش...را زنده آدم يک نقش....ميکرد بازي و ميشد خم داشت کمرش عذاب و بغض سنگيني از

 توان تمام با گذشته هاي کار از پشيمان که محکم مرد يک و عاشق شوهر مهربان،يک پدر يک

 را کفشش و شد خم غزال...کرد هدايت داخل سمت به را غزال و کرد باز را کلبه در!کند مي جبران

 :کرد باز لب باالخره هفته يک از بعد....آورد در پا از

 !گرديم؟ برمي کي-

 :گفت و داد تحويلش لبخندي اميد نا دايان

 !بخواي تو که وقت هر-

 :بگويد شاد کرد سعي دايان...نگفت چيزي

 بعد...مبد نشونت بيرونو بريم هم با بگو کردي استراحت که خوب بکش دراز و کن عوض لباساتو-

 !چطوره؟...باشي تنها تا ميکنم گم گورمو گرفتي يادت رو جا همه قشنگ که

 ...نشست غزال صورت روي محوي لبخند

 ! ميدي؟ لباس بهم-

 :پرسيد و کرد باز را اش کوله دايان

 !بدم؟ بهت گرم لباس-

 بافت شنل و داد او به رنگي سفيد شلوار و رنگ سبز شرت تي دايان...داد تکان سر تنها غزال

 :گفت بود پايين سرش که حالي در و داد او به آن روي براي رنگي سفيد

 !بيارم ذغال ميرم-

 :گفت آرام صدايي با غزال...رفت در طرف به

 ...گشنمه من-

 ..ميدم بهت چيزي يه برگردم-

 ...گشنمه االن-
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 هرظا به و عريض لبخند...بزند لبخند داد ترجيح ديد را غزال ناراحت چهره وقتي و کشيد پووفي

 ...آورد بيرون را کوکو حاوي ظرف اش کوله داخل از و شد خم و زد مهرباني

 !ديگه؟ کني گرمشون ميتوني-

 ...کنم عوض لباس ميخوام من کن گرم تو-

 او به توجه بي کرد سعي!کند؟ عوض او جلوي ميخواست...کشيد موهايش ميان دستي پريشان

 بي...برگشت روزها آن به ذهنش...انداخت ماهيتابه داخل را ها کوکو و رفت گاز طرف به...باشد

 ملع هزينه آن قبال در نگويد چيزي کسي به که بود داده پيشنهاد غزال به روز آن اما بود شرمانه

 يگوش از را او شماره غزال بعد هفته چند...نيفتاده اتفاقي هيچ که انگار عمل از بعد و دهد مي را او

 را او دايان...بود داده را اش بارداري خبر و بود گرفته تماس او با گريه با و بود برداشته برادرش

 انگم همه که زماني آن درست اما!کند اقدام عمل براي بعد و کند سقط را بچه که بود کرده متقاعد

 ....عدب و بود کرده پيدا را چک بيبي غزال وسايل بين خانم حاج رفته پيش خوب چيز همه کردند مي

 مهري بي و پدر طرف از شدن طرد و مادر توسط شدن عاق هم بعد و پدرش کردن سکته و دعوا

 !برادر طرف از

 کوچکي ميز...چيد بشقاب توي را ها کوکو و آمد بيرون فکر از آمد در که روغن جيز جيز صداي

 زا خسته غزال!بود نفهميده که بود جالب!بود کرده عوض را لباسش....گذاشت غزال تخت روبروي

 :گفت و شد بلند جايش

 !خودم با بقيش-

 :گفت و نشاند تخت روي را او ماليمت با دايان

 ...ميارم خودم اي خسته تو-

 هخير و گذاشت اش شانه روي دايان دست روي را دستش ميکند چه دايان با بداند آنکه بي غزال

 :گفت محکم دايان مانند جنگل هاي چشم در

 دراز بيا...کردي رانندگي سره يه که بودي تو!کردم؟ چيکار اينجا به رسيدن تا خوابيدن جز مگه-

 ...ميخورم گيرم مي خودم من بخواب بکش
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 و شد بلند جايش از غزال!بخوابد؟ او با تخت يک در که نداشت انتظار...کرد نگاه او به مات دايان

 غزال نشستن براي را قسمتي و کشيد دراز تخت روي راحت خيالي با دايان...رفت گاز طرف به

 بود تهبرنگش قبلش شخصيت به اينکه با...بود آميز موفقيت غزال درمان...گذاشت خالي تخت روي

 برگشته خانه به که شد مي ماهي6...بود قبل از بهتر خيلي اما بود شده حرف کم و ساکت و

 پسر يردرگ اينکه با دنيا!نميشد؟ جدا او از اي لحظه حاال....اما بود ميل بي دينا به نسبت اوايل...بود

 در...ميکرد کمک درمانش به و ماند مي غزال کنار در توان تمام با هم باز اما بود علي اش ماهه2

 تخت و بود کرده خراب را دينا اتاق دکور از قسمتي او و بود اتاقش در و غزال کنار دينا ماه6اين

 درست هم آن دينا گرفتن قرار با...ماند مي آنجا در و بود گذاشته آنجا را رنگي سفيد نفره تک

 .... بست را چشمانش و خورد فرو را آهش کنارش

 :کرد باز را هايش چشم ناچار به غزال صداي شنيدن با

 !نميخوري؟-

 پيشنهاد از داشت...ماند سينه در نفسش بدهد او به ميخواست غزال که اي لقمه ديدن با

 !!!شد مي پشيمان نقلي کلبه آن و شمال به روز 3سفر

 و رفت هم روي چشمانش ناخواسته بعد کمي....کرد تشکر لبخند با و گرفت غزال از را لقمه آرام

 ....برد خوابش

 غزال ديدن با و کرد باز را چشمانش آلود خواب...خورد جسمي به که بچرخد تخت روي خواست

 اعتماد او به توانست مي چطور غزال....ماند جايش در شده خشک کنارش هم آن خوابيده

 و کرد باز چشم آلود خواب غزال که شود بلند جايش از خواست نکند بيدار را او که بطوري!؟!کند؟

 :گفت

 !کجا؟-

 ليو تنهام من...کنم گدايي عشقو که نميشه دليلم ولي تنهام من »شد اکو ذهنش در غزال صداي

 يدنگو چيزي داد ترجيح...«دخترم يه من دايان....دارم غرور من....بشم قدم پيش من نميشه دليل

 :گفت اش هميشگي لبخند با آرام

 ...بخورم آب ميرم-

 ...بيار ليوان يه منم براي پس-
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 شده گرم...کشيد سر سره رايک آب ليوان...شد بلند جا از سريع و داد تکان سري

 يگرد نميخواست!شود اش ناراحتي باعث ترسيد مي...باشد داشته کاري غزال به نميخواست...بود

 صدا را غزال نام وآرام رفت تخت کنار آب ليوان با!ببيند بيمارستان در را غزال روز يک حتي

 دايان...گذاشت تخت کنار ميز روي را آن بعد و خورد را آن از کمي و گرفت را آب ليوان غزال...کرد

 :کرد زدن حرف به شروع سقف به خيره غزال...کشيد دراز تخت روي احتياط با

 نقشه همه و همه رفتنا،عکسا شاپ کافي اتفاقا اون تمام!يادته؟ و شد بد حالم که روزي اون-

 واهخودخ خيلي اون ولي بودم دنيل عاشق من...بوديمش کشيده قبل سال يک که نقشه يه...بود

 يچ بهش کرد تهديدم و کرد توهين بهم وقتي ميدوني....بدونه منو دليل نخواست حتي اون...بود

 ولم تمام خودخواهي با که موقعي همون....مردي که ساله يک من براي تو گفتم!گفتم؟

 ردمک فراموش اونو وقته خيلي من دايان....بشنوي توضيحاتمو نخواستي که موقع همون...کردي

 04هک مني خب ولي نفهمه کسي ميخواي....خيلي...داغوني خيلي تو ميدونم...بدوني اينو خواستم

 فهمم مي خب ولي نيستيم صميمي هم با درسته فهمم مي دلتم ور روزو شبانه ساعت

 حيطم وقتي نبايد منم...توئه تقصير چيز همه نکن فکر...خب ولي داري وجدان عذاب ميدونم...ديگه

 سالي0توي بگم ميخواستم...نيس مهم اينا حاال...کردم مي شرکت توش شناختم مي مهمونيو اون

 حالم ات بودن خوب به ميکني وانمود داري ميدونم...هستي خوبي آدم خيلي فهميدم بودم کنارت که

 ور گذشته کن سعي...باش خودت بشه خوب من حال ميخواي اگر ازت ميکنم خواهش ولي نشه بد

 يه ممن خب ولي...نميکنم درکت ميکني فکر چون بياد چرند نظرت از حرفام شايد...کني فراموش

 نبايد.نکرده گناه که دينا خب ولي کرديم اشتباه دومون هر که اينه من حرف ميدوني...قضيم طرف

 منميتون تو نه من نه ديگه ميدونم من دايان...شه بزرگ مادر و پدر بدون اون ما اشتباهاي بخاطر

 هداشت آتيشي و تند عشق يه بخوايم که نداريم تواني ديگه که اينه منظورم...بشيم عاشق

 هب دادن ادامه براي آرامش ذره يه...آرامشيم دنبال االن ما افتاده که اتفاقايي با نظرم به...باشيم

 از اشهب نداشته نفرت شد بزرگ وقتي ها بعد که...بياد بار خوب آدم يه دينا اينکه براي...زندگي اين

 يتونيمم باشيم نداشته اگرم خب داريم تفاهم ميکنم فکر تو و من...کرديم کوتاهي حقش در که ما

 نظورموم...بشه وابستگي اومدن وجود به باعث ميتونه باشيم هم کنار که همين...بيايم کنار هم با

 و اشيمب داشته دوست همو ميتونيم ما که اينه به منظورم من ولي ميدونم خودمم رسونم نمي خوب

 ... کنيم شروع اول از دوباره که بخوايم بايد ولي ممکنه زمان گذشت با اين

 دوم و بيست فصل
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 :گفت دايان متحير نگاه به خيره نشسته همانطور بعد و نوشيد را آب بقيه و شد خم غزال

 !کني؟ شروع اول از دوباره که ميخواي-

* 

 بعد سال02

 !تو؟ کجايي!!مامان!!مامان-

 :ميزنم داد بلند صداي با

 ...خوابم اتاق-

 :ميگه و گيره مي خودش به زاري قيافه...ميشه اتاق وارد سريع

 !!!من مشکي   چشم!من خوشگل ماماني!!جووونم ماماني-

 :ميگم حرصي...ميکنه باز برام نيششو که ميرم براش اي غره چشم

 !چيه؟-

 ...درسه3فقط!پرسي؟ مي علوم ازم-

 :پرسم مي شده ريز هاي چشم با

 !خوندي؟-

 !فولم فول آره-

 !مطمئن؟-

 !مطمئن-

 !نباشي بلد حالت به واي ولي...بيار کتابو برو-

 اتو پيراهن...گوشه يه ميذارمش و ميکشم بيرون برق از رو اتو سيم...ميره بيرون اتاق از خنده با

 ...شرکت بره باهاش و بپوشه اونو اومد بيرون حمام از وقتي تا تخت روي ميذارم دايانو کشيده
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 يرونب که اتاق از...بزنم آرايشگاه به سري يه بايد فردا ميگم خودم با و ميکشم موهام به دستي

 و اون مشترک خواب اتاق توي ميرم کالفه ميشه بلند خواب اتاق از دانيال گريه صداي ميرم

 :ميگم اخطاري ميکنه انگولکش داره و سمتش شده خم که علي ديدن با...دينا

 اذيت منو ي بچه انقدر چرا تو آخه...خوابوندمش تازه!کردي؟ بيدار رو بچه اين تو باز!!!علي-

 شبم معهج پارک...خونمون بياي تنهايي نميذارم ديگه....نميکنم قبول مسئوليتتو ديگه...ميکني

 !کنسل

 :ميگه التماس با آويزون صورتي با

 برم ميخوام جمعه که دادم پز دوستم به کلي من...دارم دوست انقدر که من....خدا رو تو زندايي-

 .....پارک

 رسد ميخواد باش نداشته کاري هم دينا به ببين تلويزيون خوب هاي بچه عين و ور اون برو پس-

 ....بخونه

 ايه چشم ميارم بيرون تخت از رو کوچولو دانيال و ميشم خم...ميره بيرون اتاق از و ميگه چشمي

 هک همونطور!پسر يه قالب تو غزاليه صورتش اجزاي بقيه و دايانه هاي چشم کپي رنگش جنگل

 ديدنش با دينا....پذيرايي سمت به ميرم و ميارم بيرونش اتاق از بوسم مي صورتشو

 :ميگم و ميکنم دور ازش دانيالو سريع که طرفم مياد گويان داداشي،داداشي

 ...بخوني بشيني00تا بايد نباشي بلد سوال يه اگر...ندارما شوخي دينا...درس ت سر برو-

 !من بده دانيالو داداش...بلدم ماماني-

 :ميکشم جيغ عصبي

 ...بخون درس برو گفتم-

 به ميرم بعد و ميذارم روروئکش توي دانيالو...درسش سر ميره سريع خيلي مثبت هاي بچه مثل

 ميرم...مياد در آيفون صداي ميدم بهش که شيرو...ميکنم درست شيرشو و آشپزخونه سمت

 :ميدم جواب و سمتش

 ! بله؟-

 !زحمت بي بياد بگو علي به...عزيزم منم-
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 !نمياين؟ باال-

 !مياين؟ مامان خونه بريم ميخوايم شب...خونه ميريم!ديگه نه-

 ....داره علوم امتحان دينا!عزيز نه-

 با فاميال ميوني در پا با که ميشه سالي چند...ميکنم خدافظي دنيا از لبخند با من و ميکنه بغ دينا

 ايران اومد پيش برام که مشکلي اون بعد هم ساني و مامان و بابا...کرديم اشتي خانم صمن

 تلويزيونو...کرده ازدواج رها اسم به دختري با سانيار که ميشه سالي5 االن و شدن موندگار

 :مياد در دينا صداي که ميکنم خاموش

 !!!ميدادم گوش آهنگ داشتم!!!مامان-

 ...ببينم کتابتو بده!ميدي؟ گوش ويدئو موزيک يا ميخوني درس!روشن چشمم-

 که دونمبرميگر بهش کتابو بلده بينم مي وقتي...پرسش به ميکنم شروع و گيرم مي ازش کتابو

 :ميگه باز بانيش

 !ميدي؟ پس بهم تبلتمو خوندم ردسمو که حاال-

 ...نه-

 !چرا؟ آخه-

 ...منتظرم من خب..بياري02نمره درس يه تو بود قرار-

 مي ادين اتاق به اشاره با و بيرون مياد اتاق از پوشيده لباس دايان...اتاقش طرف به ميره کرده بغ

 :ميگم که بوده چ ش پرسه

 ...ازم ميخواد تبلت-

 :ميگه آروم

 ...داره گناه بچمو نکن اذيت-

 :ميگم عصبي

 ...آورديش بار لوس...خودته تقصير چي همه که نکن دفاع ازش ديگه يکي تو-
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 ...ميذاره گونم روي اي بوسه و سمتم ميشه خم و خنده مي

 ...بخرم برات نميخواي چيزي!شما؟ نداري کاري!!!آهـــو مامان فداي-

 !خب؟...برگرد زود فقط-

 !خانم آهــــو چشم-

 !نکردم ريز ريز بچتو و تو نزدم تا برو بيا-

 ...بگيريم قراردادو بشيم شارژ بده ما به ماچ يه حاال...هستيم هم شما چاکر ما-

 نهميک بلندي خداحافظي خنده با...ميذارم گونش روي کوتاهي ي بوسه و ميرم براش اي غره چشم

 ...ميره بيرون و

 تيمداش اشتباهاتي هرچند...هستيم و بوديم آرامش اين اليق دايان من،هم هم ميکنم فکر که حاال

 به زندگي چون..بود ساله02بلکه نبود ساله 00ما زندگي...کرديم جبران و شديم پشيمون ولي

 سوراخ از رو دينا تبلت...کرديم حس اخير سال02 توي آرامشو دينا و دايان و من و آرامشه معني

 ينمب مي اونو و ميکنم باز درو....دينا خواب اتاق سمت به ميرم و ميارم در آشپزخونه مخفي سمبه

 با و باال ميارم تبلتو و ميدم تکيه ديوار به...ميزنه طرح برگه روي داره و کشيده دراز تخت روي که

 :ميگم خنده

 !آشتي؟؟-

 :ميذاره گونم روي اي بوسه و سمتم پره مي ذوق با

 .....جوونم ماماني عاشقتم-

 nia12 -پايان
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