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 :مقدمه

، چه  دنیدوستت دارم ، چه سود از مهر ورز یهم کشان انتیدوستت دارم ، به زندان خ یمرا صد بار از خود بران

 .دوستت دارم یندان ای یبدان قیحاصل از وفا کردن ، مرا ال

 

 اول فصل

 )یترک(يسرافراز:انیدا

مثل تمام ....موندم مارستانیب يدرشت سوپ بدمزه  يها جیبه هو رهیبشقاب چرخوندم و خ يقاشقو تو کسل

 ...و پوچمم یبه کار انداختن ذهن خال ریقبل درگ يروزها

 هی...مرده هی...نمیش یم خیخورم و س یم يدیتکون شد...شهیه در اتاق به شدت باز مخودمم ک يحال و هوا تو

 يبه بازو عیو سر شهیوارد اتاق م يزن چادر هیپشت سر مرد ...دمیآب دهنمو قورت م...دهیمرد فوق العاده ژول

 :زنهیو زار م زنهیلباس چنگ م يمرد از رو

 داداااااش...شهیحالش بد م!گفت؟ یدکتر چ يدیمگه نشن...داداش تو رو خدا-

 يعقب و گوشه  کشمیسمت صورتم شوکه م ادیدستش که م...سمتم ادیم دهیکه انگار اصال حرفاشو نشن مرده

 :گهیگرفته و پراز بغض م ییبا صدا...شمیتخت جمع م

 ؟یشناس ینم انتوی؟دایشناس یغزالم منو نم-

 ...شهیدوباره بلند م يدختر چادر يغویج غیج يصدا...گهیم یچ گهید نیا...کنمیترس نگاش م با

 !دکتر گفت شوك براش بده؟ يدینشن...میبر ایداداش تو رو خدا ب-

 :زنهیداد م تیکرده با عصبان یمعرف انیکه خودشو دا مرد

 ...نمشیبب امیشوکه بشه؟؟؟ها؟؟؟زنمه دوس دارم ب نهیمگه من لولو خرخرم که منو بب-

 :گهیرفته م لیتحل دختر

 !!!داداش-

زن  انم؟؟منیشوهر؟؟دا...شمیدارم خفه م کنمیو حس م شهیم رمیگ بانینفس گر یتنگ...نمیس يرو رهیم دستم

و دستم  رهیم جیسرم گ...هیخال یمخ لعنت نیا هیخال...اما ادیب ادمی يزیچ دیتا شا ارمیشوهر دارم؟؟به خودم فشار م

 :گهیو م شهیدختره بلند م غیج يصدا شهیو چشام بسته م نهیش یسرم م يرو

 !ابوالفضل ای-
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 ن؟؟لطفایشوهرش دیگیم دیستیا یصاف جلوش م نیریبده اونوقت شما م ماریب يشوك برا گمیآقا من بهتون م-

 ...هیخال یِذهن اون االن خال...دیاون رو هم درك کن

 ...نمیبب بشوینگاه سرد و غر نیتحمل کنم و ا تونمیدکتر؟نم يکنم آقا کاریچ دیگیم-

 ...گردهیحافظشون برم يبه زود...انشا-

 !خداکنه-

 !؟یوسفیاخطار نکنم جناب  گهیپس من د -

 نمش؟یاالن برم بب تونمیم...بله-

 قهیدق5چرا که نه؟فقط کمتر از نیانداز یاگه باز دردسر راه نم-

 !نیدکتر لطف کرد یمرس!چشم-

 ...کننیم جمیبرم پ دیبا گهیمن د!دیشما و خانوادتون به گردن ماحق دار!ه؟یچه حرف نیا-

چشم هام از ...حتما اون دختره هم خواهر شوهرمه!!!پس من شوهر دارم...شهیهام خود به خود بسته م چشم

 يصدا...دمیپلک هامو محکم فشار م...چهیپ یگوشم م يباز و بسته شدن آروم در تو يصدا...شهیم سیاشک خ

 ...ادیم قشیعم ينفس ها يصدا...تمکنار تخ یصندل يو بعد هم صدا ادیمرد م يقدم ها

 ؟یخواب-

 :گهیو تلخ م کشهیم یکه پووف گمینم يزیچ

عالم شدم  يسال تمام به پات سوختم و رسوا کیبم؟؟یکه برات غر نهیجز ا د؟مگهیبهتر باشه بگم خواب دیشا-

بشه مثل  زیبعدشم همه چ...ساده ختم بشه به رفتنت از خونه و بعدم تصادفت يدعوا هیبشه؟ یکه تهش چ

 ...بهیغر هیبرات بشم ...اول

 :کنهیکردنم صدام م داریب يو بعد بلند برا کشهیپوف م دوباره

 ...خانم.....غزال خانم....غزال-

 :گهیکه به متلک بهم م کنمیچشم هامو باز م آروم

 ...ریصبحتون بخ-

 :گمیو با اخم م ارمینمخودم  يبه رو...بعد از ظهره3ساعت...اُه...کنمیو به ساعت نگاه م گمینم يزیچ

 ن؟یباش یشما ک-
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 یرنگ لخت یمشک يموها...نمیبب افشویق کنمیکنترل کنه و منم فرصت م تشویبنده تا عصبان یهاشو م چشم

 يدیچند روزه داره،پوست سف شیشده،چشم هاش هم که االن بستست،ته ر ختهیو بهم ر دهیداره که ژول

و حاال چشم  کنهیهاشو باز م مچش...داره يتو پر و مردونه ا کلیمردونه داره و قد بلند و ه يقلوه ا يداره،لب ها

داره که  یزاغ يچشم ها...شمیپره باال و از رگ چشم هاش متعجب م یابروهام ناخوداگاه م...شهیم دهیهاش د

از ...افشیزن هاست ق هیشب...ادیخوشم نم...بلند و فر يکرده و مژه ها باشیز یلیبا چهرش داره و خ یتضاد جالب

 ...مکنج لب هیش یم یفکر لبخند کج نیا

از  يزیچ...دوستت یوسفی ایدن...خواهرم بود يدید شبیهم که د ياون دختر...یوسفی انیدا....انمیمن دا-

 مونده؟ ادتی شبمید يحرفا

 !ادمهی!که ستمین يمریآلزا رزنیپ-

 :گهیم طنتیو با ش ندازهیباال م ابرو

 !من شوهرتم یدونیپس م-

 ...ادینم ادمیکسو  چیمن ه-

 :شهیتلخ م لبخندش

 ...دونمیم-

 ...پس دست از سرم بردار-

 شهیخم م...کینزد یلیخ...کینزد ادیو م زنهیپوزخند م...پرم عقب یکه از ترس م يجور شهیازجاش بلند م عیسر

و  شهیدستش از پشت سرم رد م...دنهیهم قابل شن يلومتریقلبم از ک يو صدا شنیچشم هام گشاد م...روم

 :گهیم الیخیو ب کنهیم فیبالشتو رد

 ...مراقبتم نجایمنم ا...غزال خانم یبهتره استراحت کن!یچه خانم بدعنق-

شبکه تهران و آروم  زنهیم...کنهیروشن م ونویزیدستش تلو ياتاقو همزمان با کنترل تو يتو خچالیسمت  رهیم

 :گهیم

 ...مورد عالقت الیسر نمیا-

 !بوده یداستانش چ ادینم ادمی یحت ؟منیکنیم یشوخ-

 !هیبه چ یچ یشیمتوجه م ینگاه کن کمی-

 ...زهیر یم وانیل هی يو تو ارهیدرم یپرتقال وهیآب م خچالی ياز تو...هیکاریاندازم بهتر از ب یباال م شونه
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 :گهیکه با محبت م کنمیصورتم به صورتش نگاه م يجلو ادیکه م وانیل

 !يشد فیبخورش ضع-

 !من صبحانه نخوردم-

 ..کنمیبرات درست م يزیچ هیصبر کن االن ...یگیاوووف راست م-

 ...لباسات نمیا...زمیعز ایب-

 :گمیمانتو با اخم م دنیبا د..رمیگیو لباسا رو م دمیم لشیتحو يلبخند

 !بپوشم؟ دیبا نویمن ا-

 :متعجب گفت افمیق دنید با

 ...مورد عالقته يمانتو نیا!گهیآره د-

داره و فوق العاده کوتاهه و  یجلف یلیخ یلیمدل خ...کنمیو با چندش به مانتو نگاه م شهیکج و کوله م صورتم

 !احتماال تنگ

 ...پوشم ینم نویمن ا-

 زم؟یچرا عز-

 ...تنگ،کوتاه و جلفه یلیخ نیاما ا یناراحت نش دوارمیام دیببخش اجوونیدن-

 ...زنهیو برق م شهیهاش شاد م چشم

 ...تا برم برات مانتو بخرم یربع صبر کن هی هیکاف-

 سالم هم ندارم؟ يمانتو هی یعنی-

 ...بوده نیا قتیخب سل-

 ...رونیب رهیاندازم و اون شاد م یباال م ابرو

* 

 ...کنهیبا خنده در خونه رو باز م ایو دن دمیدهنمو قورت م آب

 ...زمیعز يخودت خوش اومد يبه خونه -

و  زنمیناخواسته لبخند م...قشنگه یلیخ ونشیکه دکوراس هیمتر200خونه حدودا هی...شمیو وارد م دمینم یجواب

 یلبم م يلبخند رو...شهیخشک م وارید يرو يتابلو يکه نگاهم رو نمیب یمختلف خونه رو م يجاها
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دور کمرم حلقه شده و  تشنام که دس انیو اون مرد دا ظیغل شیلباس عروس دکلته باآرا يعکس من تو...ماسه

 ...شونشه يسر من رو

 ...سالم دخترم-

 ..نهیشیزن مسن روبروم م يو رو گذرهیتابلو م ياز رو نگاهم

 

 دوم فصل

 :گهیم عیسر نهیب یمنو م بهیکه نگاه غر زن

 ...کنمیخونه رو م يکارا...زمیهستم عز میمر-

 ...دهیره که به آدم آرامش مدا یمهربون يچهره ...نهیش یصورتم م يرو يناخواسته ا لبخند

 ...خانم میسالم خوشبختم مر-

سرجام خشک  رسهیبه اتاق خواب که م...دهیخونه رو بهم نشون م يجاها هیبق ایو دن زنهیم يپر مهر لبخند

 يدستشو رو ایدن...اتاقه يو من نگاهم مات رو کنهیدر اتاقو باز م...ماسه یلبم م يو لبخند دوباره رو شمیم

سوخته داره و آرامش  يو قهوه ا دیسف ونیاتاق دکوراس...کنهیم تیو منو به سمت داخل اتاق هدا ذارهیکمرم م

 !خونه وآدماش آرام بخشه جز صاحبش نیا یکال همه چ...به آدم دهیم

 :گمیو با اشاره به در کنار اون اتاق م رمیم رونیاتاق ب از

 ه؟یاتاق چ نیا-

 :گهیم یافته و با نگران یتته پته م به

 !اونور یبرم ایب زمیعز هیانبار-

 !؟....وسط خونه يانبار...ندازمیباال م ابرو

به تخت  رهیخ...شمیاستراحت وارد همون اتاق م يو بعد برا خورمیخانم آورده م میکه مر ییها ینیریاز ش یکم

کمد  دنیبا د...و بعد هم شلوارمو ارمیحوصله مانتو وشالمو درم یو ب کشمیم یپووف...دمیم هیتک واریدو نفره به د

 نیبسته تر یعصب...همه باز....اما...زنونس يپر لباس ها...کنمیسمتش و بازش م رمیهمونطور بدون لباس م

 ..یباز مشک قهیشرت  یت هیو  یمشک نیج هی شهیکه م...رمیگیلباسو م
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رنگ کرده اونم چه  يموها...کنمیه مبه خودم نگا نهیآ يتازه تو...ذارمیو موهامو باز م کنمیموهامو باز م کش

 ینیب....قرمز يو لب ها یمشک يو ابرو د،چشمیپوست سف...هیالبته دراومده و مشک ششیر!!!ی؟استخونیرنگ

 ..بردارم میرو تخت رهیم ادمی یحت...شمیتخت ولو م ياز حد رو شیخسته از تحرك ب...کیو کوچ یقلم

و به گفت و  شمیپشت ستون قائم م...شمیجر و بحث خشک م يکه با صدا زنمیم رونیکشون از اتاق ب ازهیخم

 :گهیم یعصب ایدن...دمیگوش م انیو دا ایدن يگو

 یتا ک چارهیمامان ب...اونم حق داره بدونه...ویبزرگ نیبه ا زیکه ازش پنهان کرد چ شهیداداش؟نم یچ یعنی-

غزال حق ...ياریرو ب ناید يبهتره بر...خانواده بشه طیوارد مح دیدکتر گفته کم کم با!!رو نگهداره؟؟ ناید تونهیم

 ...و از وجودش باخبر بشه نهیرو بب نایداره د

 ...بازم بنظرم زوده یول...شهیم یچ نمیبب-

 !!!کنه که بندیپا یزندگ نیباشه که اونو به ا دیبا يزیچ هیباالخره ...ستیاصال هم زود ن-

 :گهیم عیسر ایدن...و رگ گردنش برآمده شهیمشت م انیدا يها دست

 ...امیفردا صبح زود م...نایخونه مامانش ا میآرش قراره امروز زود برگرده شب بر...برم خونه دیداداش من با-

 ناهار يبرا ایظهر ب هویبذار !نجایا يایب یصبح خودتو زابره کن ستیهم ن ازیحاال ن!برو به سالمت...زمیباشه عز-

 ...اریرو ب نایفردا بعد از ظهر د یراست...نجامیدوست منم هستا کله سحر ا ه؟غزالیچه حرف نیا-

 ...کنمیبا دکترش مشورت م رمیقبلش م یباشه ول-

 داداش؟ يندار يبرم کار گهیخوبه من د-

 نداشتم ياز اولم کار زمینه عز-

 :گهیو م خندهیم ایدن

 ازقول من به غزال هم سالم برسون خداحافظ-

 !باشه؟ تونهیم یک ناید کنمیو من مبهوت فکر م کنهیم یمش باهاش خداحافظبا بستن چش انیدا

 :گهیم دنمیبا د انیو دا شمیخونه م ییرایوارد پذ...فهمم یباالخره که م...اندازم یو شونه باال م شمیم الیخیب

 !که ي؟خرگوش شد!احوال خانم خوش خواب-

صورتشو اصالح کرده و فوق العاده مرتب ..نهیش یم انیدا ينگاهم رو..نمیش یمبل م يو رو گمینم يزیچ

 ...سوت و کوره يادیخونه ز شمینگاه به دور و بر متوجه م هیبا !!!عجبا...اندازم یابرو باال م..شده

 خانم کجاست؟ میمر-
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 !پس تو تخت شوهرشه!شهیپس نم ينه اونجا که تو بود!تو تخت خواب من باشه يخوایباشه؟م خوادیکجا م-

 :گمیم تیعصبان با

 خونه شوهرش؟ یچ یعنی-

 ...شیخونه همسر قانون یعنی-

 خونش؟ رهیشب م-

 ...خوابهیرو تخت من و تو بغل من م مونهین پس م-

 :گمیم یو عصب رمیبراش م يغره ا چشم

 ...من گرسنمه-

 ارن؟یب تزایزنگ بزنم پ-

 ...شکم المصبو پرکنه نیباشه فقط ا یچ ستیمهم ن...اندازم یباال م شونه

 :گهیآروم م کنهیداره عوض م ونویزیکه کانال تلو نطوریبعد هم هم...زنهیزنگ م ییتزایو به پ رهیگیم تلفنو

 ...رانیا گردنیدارن برم اریو سان لیدن-

که دست هاشو  یو در حال کشهیم یعصب ن؟؟پووفیک گهیا د� �يار؟؟؟ایل؟؟؟سانیدن...کنمینگاهش م گنگ

 :گهیمشت کرده و رگ گردش متورم شده م

برات افتاد اقدام به برگشت کرد  یچه اتفاق دیفهم یوقت...برادر توئه اریسان...کننیم یپدر و مادر تو سوئد زندگ-

 ...ادیداره م لمیدوستش دن نیدارن از طرف شرکتشون بخاطر هم نجایهم ا يپروژه ا هی نکهیمثل ا

 :گمیتفاوت م یب

 مونن؟ یخونه م نیتو ا-

 انریا يتو تیخونه پدر رنینه م-

 ست؟یمن ن يمگه اونجا خونه  يچرا منو اونجا نبرد-

 توئه يخونه  نجایا-

 ...کنم یخونه زندگ نیا يباهات تو تونمیچطور م ادینم ادممیتو رو  یحت ؟منیچ یعنی-

 :گهیو م زنهیم يخند تلخ

 ...بهت کمک کنه دیبگم شا تیبرات در مورد زندگ يخوایم...ادیم ادتیکم کم -
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 نیسرمو ب...سمت در رهیو م شهیبلند م عیسر...شهیزنگ در بلند م يو همون لحظه صدا دمیآروم تکون م سرمو

 :گهیم رهیو بعد همونطور که به سمت آشپزخونه م...کنهیو حساب م رهیگ یم لیرو تحو تزایپ...رمیگیدستام م

 ...شام خانم دییبفرما-

 یصندل يرو...نفرست4يناهارخور زیم هیوسط آشپزخونه ...افتم یو پشت سرش راه م شمیجام بلند م از

 ...ذارهیجلوم م تزامویو اون پ نمیش یم شییروبرو

 ....هیوسفی انیاسمت دا دونمیمن فقط م...یدرمورد خودت بهم بگ کمی شهیم-

 :گهیو م زنهیم يسرد لبخند

 ...اندازه یگذشته م ادیمنو  یبیچه جمله عج-

 یعنی....شده رهیکه چشم هاش ت نمیب یو م کنهیهاشو باز مچشم ...کشه یم یقیبنده و نفس عم یهاشو م چشم

 !؟....دمینپرس یخاص زیمن که چ!ه؟یعصب

 ...پدرم پارسال فوت کرده و مادرم اسمش صمنه...متولد تهران بزرگ...ساله28...یوسفی انیدا...انمیمن دا-

 پرم وسط حرفش یم

 ترکه؟ تتیاصل-

شده  یتهران گهینذاشتن د یاومد براش اسم ترک ایبه دن ایبعدم که دن...سالم بود5تهران من میاومد یوقت...آره-

 ...بودن

 :گمیو م کنمیپوزخندش توجه نم به

 ه؟یکارِت چ-

بچه ...من سهامو فروختم به دامادمون آرش یبابا رفت شرکت اونم مال من شد ول نکهیبعد از ا..شرکت دارم-

 فردا یشیباهاش آشنا م...شایا...هیخوب

 ه؟یشرکتت چ-

 ...مهیلیاسمش هم اسم فام...یشرکت مهندس-

 :پرسم یو آروم م دمیتکون م سر

 خواهرت بچه هم داره؟-

 :گهیم خونسرد

 ...بچه دار شه تونهینه مشکل داره نم-
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 ...روش رهیم عیو دستم سر رهیم جیلحظه سرم گ هیه؟یک نایپس د...کنهیدرد م سرم

 حالت خوبه؟-

 رهیم جیسرم گ-

 ارمیاالن قرصاتو م-

و  کنهیو بلندم م رهیگیبازومو م عیسر انیدا...افتم یو م رهیم جیکه بازم سرم گ شمیبلند م واشیگزم و  یم لب

 :گهیلب م ریز

 ...دادمیهمه اطالعات بهش م نیا دینبا!یلعنت-

 :گمیآروم م خورمیآبو که م خورمیو من م دهیبهم م قرصو

 نمیبب ونیزیتلو خوامیمن خوبم م-

 یبخواب دیامکان نداره با-

 رمیباشه خودم م-

 یو بعد با ناله م رهیم جیکه دوباره سرم گ کنمیو به سمت اتاق خواب حرکت م کشمیم رونیبازومو از دستش ب و

چه ..ادیش متپش ها يصدا...قلبش شیافته پ یسرم م...کنهیو بغلم م رتمیگیمحکم م انیدفعه دا نیافتم که ا

 !!آروم

 

 سوم فصل

چشم هامو محکم ....روم شهیو بعد خم م کشهیپتو رو روم م...ذارهیتخت م يو اون آروم منو رو میشیاتاق م وارد

 :گهیشنوم که آروم م یخش دارشو م يفقط صدا کنهیم کاریچ دونمیبندم و اون نم یم

 !خانم کوچولو یداشته باش یشب خوب-

* 

بهم محرم  یک ادینم ادمیکه محرمه گرچه  انیخب دا یبازه ول یپوشم که از پشت کم یم یشرت بنفش یت

 يریکه داره گردگ نمیب یخانمو م میمر رمیم رونیاز اتاق خواب که ب...پوشمیبنفش هم م یشلوار خونگ هی...شده

 :گهیو م زنهیلبخند م کنهیم

 !ریصبح بخ-

 :گمیو م دمیلبخند جوابشو م با
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 ست؟یخونه ن یکس-

 ...آقا رفتن شرکت!نه دخترم-

که  کنمیشروع به خوردن صبحانه م...نمیشیم يناهار خور زیم یصندل يآشپزخونه و رو يتو رمیم الیخ یب

 :گمیآروم م...شهیخانم وارد آشپزخونه م میمر

 ن؟یدیسوال ازتون بپرسم جوابمو م هیخانم  میمر-

 چرا ندن خانم گل؟-

 گه؟یمونه د یخودمون م نیب-

 !دارم بخوام بهش بگم خانم جان؟ ویآخه من ک-

 :کنمیم شونیو بعد خال کنمیهامو باد م لپ

 !خانم؟ میمر هیک ناید-

 :گهیو با تته پته م پرهیرنگش م عیسر

-خانم ایدخترِ دن...دختر...د.. 

 یلعنت...سمت در کنهیفرار م عیخانم سر میزنگ در مر يبا صدا!!!که گفت خواهرش نازاست انیدا....زنمیم لبخند

 ادیبا خنده م...شمیو من به احترامش بلند م شهیبلند م ایصحبت و خنده دن يصدا...جا مشکوکه نیا يزیچ هی

 ....بوسه یصورتمو م ارهیسمتم و همونطور که داره چادرشو در م

 !؟يسردرد که ندار!زم؟یعز یخوب-

 ...صبحانه دیینه خوبم بفرما-

تو ...کنم فشونیرد رمیم...ياونا رو دوست ندار یبرات لباس آوردم آخه گفت...اباتاق خو رمیمن م...زمینه عز-

 !!!زمیبخور عز

 ...کنمیم فیخودم رد...هیچه حرف نیا-

و فکر  دمیتکون م زیم يرو بیدستمو به ترت يانگشتا...رونیب رهیشونه و بعد م یم یصندل يزور منو رو به

 دونمیاسممو که م...دونمیم یکم یلیخ يزایو من چ گذرهیاز به هوش اومدنم م يهفته ا کی...کنمیم

 بیعج يرفتار ها نیاما ا...رانیا ادیبرادرم که دارم که داره م هی...خانوادمم که سوئدن....شوهر که دارم...غزال

 !!!خواهر و برادر نیا

* 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nia12  –غزال 

wWw.98iA.Com ١٣ 

به ...مینیب یم ونیزیتلو مینشسته و همه دار يمبل کنار يمبل نشستم و شوهرش آقا آرش رو يرو ایدن کنار

 ایآقا آرش رو به دن...سرمه یو شال مشک یتنگ مشک ،شلواریطوس کیتون هیکه برام لباس آورده  ایلطف دن

 :گهیم

 !شد5ومد؟ساعتیچرا ن انیدا-

دکتر  شیبعدشم که رفت پ...مهم بستن یلیقرارداد خ هیشلوغ بود  یلیامروز سرش تو شرکت خ!جان ادآرشیم-

 ...ادیغزال جان االنم داره م

 شد؟ یمنتف هیآهان پس اون قض-

 آره...آره-

 :گمیم ایو رو به دن شمیمبل بلند م ياز رو یبا ناراحت...اَه!بم؟یفقط من غر یعنی

 ..برم بخوابم کنهیسرم درد م کمیمن -

 :گمیبعد رو به آرش م و

 ...خوامیعذر م-

 :گهیم یآروم يکه آرش با صدا شنومیملحظه آخر ...رمیبه سمت اتاق خواب م و

 ...چقدر غرال عوض شده-

 !!!کرده ییراییچه تغ گهید ستیمعلوم ن...اولشه نیتازه ا-

 !!!چه خبره نجایا...کوبم یو درو محکم م شمیاتاقم م وارد

* 

تلفن  شبید...شمیاز جا بلند م میاز ذهن خال دنیخسته از کار کش...شمیم داریو من تازه از خواب ب 10ساعت

 !!!ربع کیرفت و حرف زد اونم حدود  رونیزنگ خورد و اون از خونه ب انیدا

 یکه طرح هاش سرخاب یو شال طرح دار مشک یشلوار سرخاب هی رشیپوشم و ز یم یرنگ یسرخاب کیتون

مبل نشسته و  يخانم رو میمر...کنمیم خیصحنه روبروم  دنیو با د رمیحاضر و آماده از اتاق م...رنگه

 يو با صدا شهیگشاد م هامچشم !!!!دهیم ریبهش ش شهیو داره با ش کهینوزاد کوچ هی....نوزاد هی...بغلش....لشبغ

 :گمیم يبلند

 !!؟؟....خانم میمر هیک گهید نیا-

 :گهیم یمصنوع يخانم با لبخند میمر
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 ...خانم ناید-

 ....زنمیم غیج بایو تقر کنمیگشاد شده شوکه نگاهش م يچشم ها با

 !؟یچـــ-

 :گهیخنده و م یم

 ...هستن انیخانم خواهرآقا دا انایخانم دختر د ناید-

 چند تا خواهر داره؟ انیمگه آقا دا-

 ...شیخانم که االن با همسرشون رفتن ک انایهم د گهید یکی...خانم  ایدن نیهم یکی...تا2-

 !چند وقتشه؟...یکیکوچ نیبچه به ا!فکر یجا تک و تنها ول کردن رفتن؟چه ب نیبچشونو هم-

 ...ماه دخترم کی-

نگاه کنجکاوم بهم  دنیخانم با د میمر!از من قائم بشه؟ انیدختر خواهردا دیچرا با...سمتش رمیم يکنجکاو با

 :گهیم

 !زم؟یعز یبغلش کن يخوایم-

 يهاداره،لب  یپوست سرخ...نمیبب افشویق تونمیباال و من تازه م ارهیم کمیکه بچه رو  دمیدهنمو قورت م آب

 یبعض یکه البته کچله ول ییطال يخوشرنگ و موها یلیو خ یبه رنگ طوس ییها ک،چشمیکوچ ینیکوچولو،ب

 ...شهیم دایسرش مو پ يجاها

از  ترسمیکه م کهیکوچ نقدریا...کنمیآروم بغلش م...دهیخانم بچه رو بغلم م میو مر کنمیدست دراز م ناخواسته

 یچه حس خوب....یمن چه بچه خوشگل يخدا...و نرم فهیظر یلیخ یلیظرف خ هی نیع...و بشکنه فتهیدستم ب

 زمممممیعز....ذارمیم شیشونیپ يرو يو بوسه ا شمیخم م...کنمیداره که بغلش م

که  هیینایفرشته همون د نیهنوزم باور نکردم ا...نهیش یخانم و لبخند پر محبتش م میمر يو رو ادینگاهم باال م

 !!زدنیدرموردش حرف م ایو دن انیدا

 !خانم؟ میبمونه مر نجایقراره ا-

پاش  هیپاش خونست  هیخانمم که  ایدن...ازش مراقبت کنن توننیصمن خانم کمر درد دارن نم-

 ...سپردنش به من ستیموندن شما که حالتون خوب ن...شرکتشون

 :مبل کنارش نشستم و گفتم يبه دست رو نایو د متفکر

 خانم؟ میسوال دارم مر هی-
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 !؟دخترم یچ-

 يبچه  نیگ یو حاال بهم م استیدختر دن نایکه د دیشما به من گفت!خانم؟ میاحمقم مر هیمن  نیفکر کرد-

 ..اناستید

 :گهیپره و با تته پته م یم رنگش

 !!شهیوگرنه بچه که پدر و مادرش عوض نم!حتما حواسم نبوده اشتباه گفتم خانم جان-

 :کنمیکشم و بحثو عوض م یم پووف

 !رفته؟ یبه ک...خوشرنگه یلیخ ناید يچشم ها-

 :گهیو م کنهیم يا یآروم و مصنوع ي خنده

 ...هیصمن خانم چشم هاش طوس-

 !نه؟یعروسشو بب ادیورا نم نیصمن خانم ا-

 :گهیو آروم م نییاندازه پا یو سرشو م شهیمبل بلند م يرو از

 ...کنهیم تتونیمن اذ نیبچه رو بد!!خانم دونمینم-

 ...تو برو من دارمش...کنهینم-

 شمیم رهیخ...کننیخانواده دارن تو گوشم فرو م نیا يکه راه به راه اعضا هییاز دروغ ها یناش یلحن عصب نیا

خم ...بچه منبع آرامشه نیا...کنمیفراموش م زویو همه چ نهیش یلبم م يرو یلبخند پر رنگ...کوچولو نایبه د

 :گمیخوشرنگشم آهسته م يبه چشم ها رهیخ نکهیا نیح...زممممیعز...دهیم ریش يبو...کشم یو بو م شمیم

 !هان؟!خانم؟ ناید یهست یتو ک-

* 

 :کنهیو شروع به حرف زدن م ذارهیروم م يو آلبومو جلو نهیش یآلبوم به دست کنارم م ایدن

 !ریبخ ادشی...آذر پارسال بود...تونهیعروس يعکسا نایا-

 ریعکس ها رو ز يهمه ...ستیلبم ن يلبخند رو نکهیمتعجبم از ا...شمیو رد م زنمیآلبومو ورق م يها صفحه

همه جا لبخنده اما لبخند اون  انیلب دا ياما برعکس من رو...ستیاز لبخند ن يخبر...ریخ...برم یم نیذره ب

 :گمیم ایبه دن ور بایزن مسن اما فوق العاده ز هی دنیبا د...هیعیطب ریغ يادیز...هم

 

 چهارم فصل
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 !ه؟یمه کخان نیا-

 ...صمن خانم...مادرم-

چشم  نیع یطوس ییداره،چشم ها يدیاما سف دهیپوست چروک...شمیعکس م يبه صورت صمن خانم تو رهیخ

 ناید يها

زن  هی...به صفحه بعد زنمیورق م...البته رنگ کرده..هیموهاش هم مشک...صورتش هم خوبه ياعضا هیو بق داره

 :گهیم عیسر ایبپرسم دن يزیچ نکهیقبل از ا...یواقع ییو مرد با لبخند ها

 ...و شوهرخواهرم حامد انایخواهرم د-

صمن خانم که ...هیخانواده چشم هاشون مثل مداد رنگ نیمن چرا ا يخدا يوا...داره یرنگ يچشم ها....اناید اما

پر رنگه و  ياهم که چشم هاش قهوه  ایو دن هیچ ستیکه رنگش مشخص ن اناید...که زاغه انیدا...هیطوس

 ...خوب داره انسبت ینیو ب...یمشک يموها...یرنگ يچشم ها...انایاما د يموهاش قهوه ا

 !؟یکنیسوال بپرسم مسخرم نم هی-

 !!هیچه حرف نیا زمینه عز-

 !ه؟یچرا خانواده شما چشم هاشون مثل جعبه مداد رنگ-

 :گهیسکوت م یبعد از کم...گزه یاز خنده لب م يریجلوگ يو برا شهیقرمز م صورتش

 يچشم ها...مثل عممه اناید يچشم ها...من مثل خالمه يچشم ها...پدرمه يمثل چشم ها انیدا يچشم ها-

 مثل مامانه ناهمید

 ستهیا یحرکت کنار در م یمن ب دنیبا د...شهیوارد م انیو دا شهیدر خونه باز م...دمیم هیخندم و به مبل تک یم

خاك توسرم  يوا«با گفتن ایو دن شهیبلند م ناید ي هیگر يصدا...شهیصورتش خشک م يو لبخند رو

هم با  انیدا...سابق يهمون انبار ایآماده شده  ناید يکه برا یاتاق خواب رهیو م شهیمبل بلند م يرو از»دارشدیب

تعجب ...کوبهیاتاق خواب و درو محکم م يتو رهیو م گذرهیبلند از کنار من م يو قدم ها یخون يچشم ها

 پرسه یم یآروم يبا صدا...رو بغل کرده ناید...ادیم رونیاز اتاق خواب ب ایدن!چش بود؟ نیا کنمیم

 !چش بود؟-

 دونمینم-

 ؟!چه خبره ارمیرو داشته باش من برم سردرب نایلحظه د هی-
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درشتش  يبا چشم ها...زنمیبغلم م يبه نوزاد تو یلبخند پر رنگ...بغلم يتو ذارهیرو م نایو اون د گمیم يا باشه

 !گشنشه؟ یعنی....کنهیو دهنشو باز م کنهیبهم نگاه م

 !خانم؟ میمر-

 :گمیم عیو من سر ادیم رونیاز آشپزخونه ب عیخانم سر میمر

 !د؟یدرست کن ریش ناید يبرا شهیم-

 ...لحظه صبر کن هی زمیاالن عز-

 :پرسم یآروم م...ادیپکر به نظر م...ادیم رونیاز اتاق خواب ب ایدن...نایاتاق خواب د يتو دوئهیم عیسر و

 !شد؟ یچ-

 ...اومده شیبراش پ یمشکل هیتو شرکت  یچیه-

 !!!خندش محو شد دیما ها رو که د!د؟یخند یکه اومد خونه داشت م انیدا دمیمن که د....يپنهون کار بازم

اگه  گهیکه م ایدندر جواب ...رمیگیخانم م میاز دست مر رویش شهیو ش نهیش یم میشونیپ يرو یظیغل اخم

 ...کنمیحرکت م نایو به سمت اتاق خواب د تونمیم گمیرو بدم بهش فقط م ناید تونمینم

* 

 دنیو با د شهیوارد اتاق م انیدا...نمیش یم خیو س شمیهول م...خورهیبه در م يکه تقه ا دمیتخت دراز کش يرو

 ...کنمیاما من با استرس نگاهش م..زنهیم یلبخند کمرنگ دهیتخت خواب يکه کنارم رو ناید

 !افتاده؟ یاتفاق-

 ..یینایممنون که مراقب د-

 !شده؟ يزیچ ینگفت!!من که هستم ستیخانم ن میحاال که مر...خونست نیاون مهمون ا...هیچه حرف نیا-

 ...باهات حرف بزنم کممیبهت بدم و  يزیچ هی خواستمیم...نه-

 :پرسه یم يبا لحن پکر...سرمه يبه شال رو رهیکه خ نمیب یو اونو م کنمیم هیتاج تخت تک به

 !؟یستیراحت ن نجایا-

 ...خودمه يخونه  نجایا کنمیحس م...راحتم...چرا-

 ...خودته خانم يکه خونه  نهیا يخب برا-

 ...کنهیو شمرده شمرده شروع به حرف زدن م ذارهیجلوم م ویدفتر
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 طیمح يتو دیدکترت گفت که با...ازت پنهان کنم ویزیکه بخوام چ یستیتو بچه ن...با دکترت حرف زدم-

تا  کشهیطول م گهیدکتر م...میو خودمم بود تیمیدوست صم ایدن...خونه يپس آوردمت تو...يریقرار بگ تیزندگ

 ...کنهیماونم کمکت ...يدوسش دار یلیکه خ ییجا میریفردا صبح با هم م..ادیب ادتی

 !؟يریمگه شرکت نم-

 !فردا جمعست خانم-

 :گمیو کالفه م ادیاه خوشم نم!خانم؟ گهیم چقدر

 !خب؟-

و  شهیها عوض م زیچ یلینسبت به خ دتیچون با خوندش د دادمشیبهت م دینبا...دفتر،دفتر خاطراتته نیا-

 لیبرادرت و دن...یو فکر کن یتا تنها باش رمیخونه م نیاز ا یبه موقعش اگه خواست...یفهم یها م زیچ یلیخ

صفحه از  هیهر شب ...سر دفتر میگردیرمب...رنیو بعد م زننیبار بهت سر م کیاحتماال فقط ...رانیا رسنیشنبه م

 ؟!نه کمتر شترینه ب!خب؟!؟یخونیاونو م

 !؟يریم نجایکه هر وقت خواستم از ا یچ یعنی...حرفا نیفقط ا...باشه-

 ...ریبرم شب بخ گهیمن د...یفهم یم يخوند یوقت-

 ..مونم یبه دفتر م رهیو من خ رهیم رونیاز اتاق ب انیدا...دارمیو دفترو بر م گمیلب م ریز يمتفکر ریبخ شب

 يفوق العاده ا يبو...کشمیبو م...و سوخته داره یکاغذش طرح کاه...کنمیبازش م...داره یخوشگل یچوب جلد

 ...کنمیبا شوق بازش م...داره

 »نه کمتر شترینه ب...یخونیصفحه م هی هرشب«چهیپ یسرم م يتو انیدا يصدا

 باران ریراه رفتن ز یعنی عشق

 روم تو بمان یمن م یعنی عشق

 آن روز وصال یعنی عشق

 بوسه ها در طوله سال یعنی عشق

 معشوق سوختن يپا یعنی عشق

 چشم را به در دوختن یعنی عشق

 دهم در راه تو یجان م یعنی عشق

 دستانه من دستانه تو یعنی عشق
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 دوستت دارم تورو ممیمر ینعی عشق

 برم تا اوج تورو یم یعنی عشق

 شب مهیحرف من در ن یعنی عشق

 تب ارهیاسم تو واسم م یعنی عشق

 انقباضو انبصاط یعنی عشق

 درده من درده کتاب یعنی عشق

 وصله به توست میزندگ یعنی عشق

 قلب من در دست توست یعنی عشق

 من يبایعشقه من ز یعنی عشق

 دوستت دارم زمیعز یعنی عشق

 »صفحه کیگفت  انیدا فیح«گمیبندم و با خودم م یرو م کتاب

* 

خانم اونو برده  میحتما مر...ستیروش ن ناید...ندازمیبه تختم م ینگاه...رمیم رونیب ییاز دستشو يبلند ازهیخم با

 یل ره،شلواریبنفش ت يمانتو...کنمیو شروع به عوض کردن لباس هام م کشمیم یپووف...تو اتاق خودش

لبم  يلب رو رو رقشالم و ب يتو دمیموهامو م...پوشمیم یو کفش مشک فیبنفش،ک ،شالیمشک

 یرو م نایبه بغل داره د نایکه د نمیب یخنده به لب م انویکه دا رمیم رونیحاضر و آماده از اتاق ب...کشمیم

 :گهیمن م دنیبا د...بوسه

 ...بدو صبحانه بخورمنتظرم-

 چشم-

 زنهیرنگارنگ چشم هام برق م زیم دنیبا د...نمیش یم يخور زناهاریم یصندل يرو عیو سر شمیونه مآشپزخ وارد

 ...کنمیو به غذاها حمله م

* 

و چشم هام  رهیم جیلحظه سرم گ هی...پامه ریتمام تهران ز کنمیحس م...مونم یبه منظره روبروم م رهیخ

 ...شهیچشم هام زنده م يخاطره جلو هی....شهیپاهام سست م...یاهیس

 :و با التماس گفت دییسمتش دو به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nia12  –غزال 

wWw.98iA.Com ٢٠ 

بابا هم که صاف زل زد بهم و ...کنهیتورومم نگاه نم گهیمامان د...تونمینم....اما...زمیمن هنوزم دوست دارم عز-

 ..کرد شیکار شهینم گهید دنیبچه رو فهم هیهمه قض گهید...من مجبورم...ستمیدخترش ن گهیگفت د

 :گفت یسوخت اما به سخت یدرون مثل کوره م از

 ...نمتیبب خوامینم گهیخودمو دارم غزال د یمن زندگ...من تو رو فراموش کردم...ستیبرام مهم ن-

 کنهیبهم نگاهم م یازم نشسته و با نگران یکیفاصله نزد يکه تو انیدا دنیبا د...کنمیترس چشم هامو باز م با

 

 

 پنجم فصل

 ...شهیهام گرد م چشم

 !حالت خوبه غزال؟-

 آره...آرِ...آ-

 !هوم؟!زم؟یاومده عز ادتی يزیچ-

 سیچشم هام خ...بود یک دمشیاون پسر که د...بندم یو چشم هامو م شمیگرم م...زمشیعز یپ رهیم حواسم

 یاشک هام شدت م...دهیو محکم فشارم م کنهیحواس بغلم م یب انیدا...چکه یقطره اشک ازش م هیو  شهیم

 ...رهیگ

 !اومد؟ ادتی یچ...بهم بگو غزال-

و اون لحظه به لحظه شو  دمیکه د يزیاز چ گمیم....گمیم نیبه زم رهیو خ شمیو ازش جدا م کنمیهق م هق

 ...شهیو صورتش در هم م کنهیگوش م

باهام  دیکردم که مادرم نبا کاریمن چ!ه؟یبچه چ هیقض!ه؟یاون ک!؟یشناس یاون پسرو م! شده؟ یچ انیدا-

دور  هی خوادیآش و الش شدم داداشم فقط م ينطوریا نکهیکه با ا ستمیدخترش ن گهیت کنه که پدرم مصحب

 !ه؟به عروسش سر بزن ومدهیو ن دمیند نجایچند وقت ا نیکه مادرتو تو ا نهیمنو بب

 :گهیم يسرد يو با صدا نشیبه سمت ماش رهیو م شهیجواب از کنارم بلند م یب

 ...خونه میبهتره برگرد-

و بعد به ....اندازم یتهران بزرگ م يبه منظره  یو دوباره از بام تهران نگاه گردمیبرم...کنمیهامو پاك م اشک

 ...بود ستادهیکه اون پسر ا ییاون جا
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نگاهش  یچشم ریز...کنهیحرف حرکت م یب انیو دا شمیسوارش م...انیدا نیبه سمت ماش رمیو م شمیم بلند

با ....کالم یاهنگ ب هی...ذارهیو آهنگ م نیسمت پخش ماش رهیدستش م...هیفکش منقبض شده و عصب...کنمیم

چطور ....بعد از ظهره7...نهیش یم نیماش يساعت تو ينگاهم رو...زنمینم یو حرف رمیدستم ور م يانگشت ها

بعد شرکت ...ناهار يبعد رستوران برا...بعد باغ وحش...دیخر...رونیب میاول رفت!همه ساعت گذشت؟ نیا

 ...بعد بام تهران...بعد کوه...انیدا

 ....خونه میگرد یبرم میحاال هم که احتماال دار و

 ....اومده ادمیکه  يزیچ يو فکرم رو نهیش یم رونیرنگارنگ ب يمغازه ها يرو نگاهم

* 

و من بهش  ارهیاز خودش در م ییصدا ناید!دمیرو امروز ند ایدن کنمیو فکر م کشمیدراز م نایتخت کنار د يرو

موجود دوست ...نهیش یلبم م يو لبخند رو شمیگرم م...ذارمینرمش م يگونه  يرو يبوسه ا...شمیم کینزد

 یبه سمت عسل شمیخم م...مونهیو دهنش باز م شهیم رهیگردش بهم خ يمن با چشم ها يروزا نیا یداشتن

رو به  شهیش...خونمیبراش م ییالبه سمتش و آروم ال شمیخم م...دارمیرو برم ناید ریش شهیکنار تختم و ش

 هیو بق شهیم سیکه چشم هام خ شهیم یچ دونمینم...مکه یو اون با شوق سر اونو م کنمیم کیدهانش نزد

 !فرشته کوچولو دارم؟ نیه حس خاص نسبت به ای کنمیچرا فکر م...خونمیخش دار م يباصدا وییالال

از ...ذارمیبستش م يچشم ها يرو يو بوسه ا شمیخم م...شهیو کم کم بسته م شهیم نیسنگ ناید يها چشم

اشک  دارمیبر م یعسل ياز رو انویدا ییِاهدا یدفتر چوب نکهیا نیح...نمیش یتخت م يو رو شمیکنارش بلند م

 يو شروع به خوندن صفحه  گذرمیکه شعر توش نوشته بود م ياز صفحه ا....کنمیصورتمو پاك م يرو يها

 ...کنمیم يبعد

 شهیهم اریسان يصدا...در اومد اریسام يکه صدا يتا حد...کردم شیآرا کنمیعروس م شیکه آرا شهیهم مثل

زد خوشحال و سر  یکه سوت م یو بابا در حال میرفت رونیاز خونه ب...میرتیداداش غ يبرا رمیبم یآخ..ساکت

 ...داختان کهیهمزمان با رد شدنش از کنارم بهم ت اریسان...حال به سمت سمندمون رفت

 !بابا خوشکل-

 به بازوش زدم يکنارش رد شدم و ضربه ا از

 کن تیخودتو اذ-
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با دهن باز به خونه  دیبد دیند اریسان...شهر يباال...یبل....شهر يبه باال میدیساعت رس میبعد از حدود ن خالصه

 مامان در اومد ينگاه کرد که صدا یوسفی يآقا ي

 !اریسان-

 :دیکه کال حواسش نبود از دهنش پر اریسان

 جووون؟-

 ریز...اریخنده و خم شدم سمت سان ریزدم ز...زد اریبه سر سان يضربه ا فشیو مامان با ک میشد ادهیپ نیماش از

 :گوشش بلند داد زدم

 ...دیبد دیند...دیبد دیند-

بابا چطور با ...ختیرگ قلبم راون ساختمون بز دنیبا د...نشد که خودمم به سرنوشت اون دچار شدم يزیچ اما

 هیخالصه بعد از ....زن جواب داد و بعد درو باز کرد هیبابا زنگ درو زد و !خرپول دوست شده بود؟ یوسفی يآقا

به در که ...میاومده بود نیبدون ماش نکهیاز ا میدش عیبماند که چقدر ضا....اون سر باغ میسر باغ رفت نیربع از ا

 هی...شد داشیپ یوسفی يکنه که خانم آقا یزن درو باز کرد و مامان خواست باهاش احوال پرس هی میدیرس

و  دیسف ،پوستیطوس يچشم ها...چقدر خوشگل بود...بود دهیپوش کیخوشگل و ش یلیاما خ یلخت راهنیپ

 ....یرنگ شده مشک يموها

 ایدن...میخانواده هم آشنا شد ياعضا هیا بقباالخره ب....خانم با هممون آشنا شد و بعد دعوتمون کرد داخل صمن

 انایآرش و شوهر د ایشوهر دن...هر رو تاشون هم متاهل بودن و شوهرشون هم بودن...دختر هاشون بودن انایو د

خانواده رد و بدل  ياعضا نیحرف که ب عالم هیبعد از ...خانواده خوشبخت و خرپول هیخالصه ...حامد بود

 ...و اما شام...ما ها رو دعوت به شام کردن!!مینقش ماستو اونجا داشت اریالبته من و سان...شد

 يآقا يحرفا نیب...به سالنشون میبعد از غذا دوباره برگشت...مدل غذا بود3...بودن دهیکه برامون تدارك د یشام

ک پسرش و بماند که صمن خانم چقدر از متانت و اخالق ت...دارن انیپسرم به اسم دا هیمتوجه شدم که  یوسفی

 !!!برامون حرف زد شیمدرك مهندس

درش  بمیج ياز تو عیسر....دیلرز بمیج يتو لمیبود به تجارت و هزار جور کوفت و زهر مار که موبا دهیرس بحث

 صفحه بود لبخند زدم يکه رو یاسم دنیبا د...آوردم

Deniel (slm khobi azizam?mehmoni chetore?( 

 :با لبخند براش نوشتم...دیو پرس اوردیآخرم طاقت ن...ممزممیعز...لبم نشست يرو يلبخند
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)slm mersi…khobe…vali tarjih midadam pish to bashm…( 

 :که جواب داد دینرس قهیدق به

Daniel (delam barat tang shode azizam( 

تا حاال که با  میدیهمو د یاز وقت...شدیکه نم فیح یول....منم عمرم...منم عشقم سمیبراش بنو خواستیم دلم

خواستم جوابشو بدم که ...دهیو گلم از دهنم پر زم،عشقمینه بهش گفتم دوسش دارم نه عز میهم نامزد کرد

 ....فمیهل دادم تو ک ویگوش یحواس یبهم گفت با ب يزیصمن خانم چ

و چشم هام  اریسان يشونه  يسرم رو....خونه میگردیبرم میو دار مینیماش يهست که تو یربع هی

 ....بدم نبود ینبود ول يا یشب عال.....امشب خب...تستبس

 يوا.... .نامزد....لیدن....لیدن....خونده بودم يصفحه ا3....صفحه اما کیگفت  انیدا...بندم یبه شدت م دفترو

بالشت  يسرمو تو....عاشقشم بودم یقبال نامزدم بوده؟؟؟حت ادیکه فردا باهاش م اریمن دوست برادرم سان يخدا

 مویاومد و ذهن خال ادمیکه امروز  یکیکوچ ي رهبه خاط.....کنمیفکر م....بندم یکوبم و چشم هامو محکم م یم

 !؟!هووم؟!؟!من؟ يکوچولو یهست یتو ک....نایبه د شمیم رهیخ....که خوندم ییها زیو چ....پر کرد یکم

* 

 دیو شال سف یمشک ی،شلوارلیکمش کیتون...کنمیشالمو درست م گهیبار د کی...تمام وجودمو گرفته استرس

 يفکر هی دیبا...به سمت داخل شالم دمیهل م مویلخت و لجوج استخون يموها...یچیهم ه شیآرا...دمیپوش

با وارد شدنم به ....کنمیم تلرزونمو مش يو دست ها رمیم رونیاز اتاق ب....خزن يادیز....رنگشون بکنم يبرا

تا پسر از 2...مبل نشستن يپسر که رو2بعد به ...گرفته یامروزو مرخص شمیروبرو م انیاول از همه با دا ییرایپذ

رفتن  اهیو بعد هم س جهینفس و سرگ یتنگ....شمیو من خشک م ستنیا یوبه احترامم م شنیمبل بلند م يرو

 ....دمیو به راهم ادامه م واریبه د زنمیچنگ م عیاما سر کنهیچشمم پاهامو سست م

بار تکون  نیو ا رهیم یاهیباز چشم هام س...اومده ادمیکه  هیهمون لهیدن ادیمال زکه به احت یکس ایپسر  اون

 :گهیو م شهیمبل بلند م ياز رو یبا نگران انیدا...خورم یم یواضح

 !غزال؟ یخوب-

آخرو  ریو ت کنهیم یاونا رو معرف يبا سرد انیدا...کنمینفر م2به هر یلب ریو فقط سالم آروم و ز گمینم يزیچ

 :زنهیم

 لیهم دوستشون دن شونیو ا...برادرت اریسان شونیا-
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نام  اریو بدون توجه به ما رو به پسر سان شهینام از جاش بلند م لیپسر دن...شهیم سیچشم هام خ....گزم یم لب

 :گهیم

 ...منتظرتم رونیب...برم داداش گهیمن د-

 ...رهیم رونیب لیو دن دهیتنها سرتکون م اریسان

 رونیازش ب زیچ هیو تنها  کنهیدهانشو باز م.....به ظاهر برادر نینگاه ا ياز سرد...زنمیم خی....ارهیباال م سرشو

 :ادیم

 !؟يبهتر-

 ..اتفاق ها اونه نیا یمقصر تمام گهیبهم م یحس هی...کنمینگاه م انیبه دا کالفه

 :گهیم اریرو به سان نهیب یو کالفمو م سیکه نگاه خ انیدا

 ...حافظشو از دست داده...ادینم ادشیاز گذشته اش  یچیه...غزال تازه چند روزه که مرخص شده-

و پوست  هیچشم و ابرو مشک...هیپسر خوش چهره ا...شهیزالل م عیسر یلیو خ رهیگ یرنگ تعجب م اریسان نگاه

 :زنهیم يلبخند محو اریسان...شمیتازه متوجه شباهتش به خودم م...داره يدیسف

 !اد؟ینم ادتی يزیچ پس-

 !!کرد؟؟ رییلحنش تغ نقدریچطور ا....کنمیدهن باز بهش نگاه م با

 نه-

 

 ششم فصل

 !؟يشام با من بخور هی يخب خواهربزرگه حاضر-

 :کنمیگزم و زمزمه م یلب م...رنگ عوض کرده يادیبابا ز نیا...خارج از تحملمه گهید نیا

 !چرا که نه-

 ...بگم خودش برگرده هتل یپس من برم به دن-

 :گهیم انویسمت من و دا گردهیلحظه بر م کیدر ...رهیم یو به سمت خروج شهیاز جاش بلند م عیسر

 ...منتظرم رونیب...تو هم آماده شو-

 :گمیم یو عصب انیسمت دا گردمیرفتنش از خونه بر م رونیمحض ب به
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دوست  لیدن یتو که گفت!ها؟!موضع داد؟ رییتغ نقدریم ابرادر نا يآقا نیجمله تو ا هیچرا با !چه خبره؟ نجایا-

 !!!يبه من بدهکار حیتوض هیتو !؟یچ یعنیرفتارش  نیا...اون قبال نامزدم بوده....برادرمه اما اون

 :گهیو م کنهیبه چشم هام نگاه م یعصب

 ....بدم حیبرات توض يزیاز من نخواه چ...یفهم یم ویهمه چ یاون دفترو تموم کن یوقت-

اون دفترو  دیمن با.. .یلعنت...یلعنت...یلعنت....دوئم به سمت اتاق خواب یو م شمیاز جام بلند م یعصب

 ...دیبا....بخونم

تنمو  یشلوار ل...پوشم یم یکیرنگ بلند اما نازك و ش يقهوه ا يمانتو...کنمیسرعت لباس هامو عوض م به

لبم  يبرق لب رو...دمیشالم هل م يبعد موهامو تواندازم و  یسرم م يرو یرنگ يشال قهوه ا...کنمیعوض نم

از خونه  یتا وقت دارمیمو بر م يکفش پاشنه تخت قهوه ا...دارمیتخت بر م ياز رو مویمشک فیکشم و بعد ک یم

 :گمیو من رو بهش م شهیبلند م دنمیبا د انیدا....رمیم رونیرفتم بپوشمش و از اتاق ب رونیب

 !؟یباش نایساعت مراقب د1 یتونیم-

و با  دهیو سرشو تکون م دهیحرفشو قورت م عیبگه که سر يزیتا چ کنهیو دهان باز م رهیبرام م يغره ا چشم

 !!آقا طلبکارم هست....ایب...رهیم نایبه سمت اتاق خواب د يپووف بلند

 :گهیم یمونه و بعد با لحن مبهوت یلحظه مات م هی دنمیبا د اریسان...رمیم رونیو از خونه ب کنمیخونه رو باز م در

 !؟یغزال خودت-

 رمیو م گذرمیبه جاش از کنارش م...گمینم يزیخورم و چ یبگم نه پس عممه که حرفمو م خوامیلحظه م هی

 ...نییپا

 :گهیم یسرخوش يو با صدا ادیبلند دنبالم م يقدم ها با

 !!يکرد رییتغ-

کشم و به راهم ادامه  یم یپووف...فرق داره دمیکه اول د یدرجه با اون 180 نمیب یکه من دارم م يپسر نیا

 رونیاز ساختمون ب....بعد از به هوش اومدنم ي گهید يروزها يتر از همه  ریدرگ...رهیدرگ میذهن خال...دمیم

 :گهیدر حال رفت و آمد م يها یسرسه و با اشاره به تاک یکنارم م...مونم یم اریو منتظر سان رمیم

 ...ندارم نیمن ماش...میبر یبا تاکس میمجبور...متاسفم خواهر بزرگه-

 !؟یکنیشام دعوت م يخانمو برا هیچرا  يندار نیماش یوقت-

 :گهیم یکه عصب شهیم یچ دونمینم...خورهیاونم از حرفم جا م یچیکه ه خودم
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 ...تا باهات حرف بزنم رونیب دمتیاز اون خونه کش ستیموضوع شام ن-

 ...ادینم ادممیتو رو  یمن حت!؟یچه حرف-

 ...یبهتره فعال صبر کن...االنته یبحث سر زندگ ستیمهم ن-

 :گهیم شیو اون با لحن قبل ستهیا یم یتاکس هی...دهیتکون م یتاکس يبرا یبا تموم شدن حرفش دست و

 مادمازل دییبفرما-

 !؟!ه؟یخانواده چ نیراز ا...رهیهم م ياخم هام تو....و اون کنارم شمیم یتاکس سوار

* 

 :گمیو م ذارمیم زیم يرو رو منو

 قزل-

 :گهیم عیهم سر اریسان

 تا قزل با تمام مخلفات2-

 :گمیم عیو من سر رهیم گارسون

 !چه خبره؟ نجایا یبهم بگ شهیم-

 ...بهت بگم لشویبرات سواله تا من بهت دل ایچ یبهتره تو بگ-

 !ه؟یک ناید...ناید-

 !نا؟ید-

 ...خورم یلحن شوکه و متعجبش جا م از

 ...ناید....خب آره-

 :گهیم یو به سخت زیبه م شهیم رهیخ

 !ه؟یبهت نگفته اون ک انیدا-

فعال بفهمم اون  دیمن نبا گفتنیکه م دمیشن ایحرفاش با دن نیاما من ب...اناستیگفته که اون دختر خواهرش د-

 !؟یدونیتو م!ه؟یاون ک...حرفا نیو از ا هیک

 :گهیم یسخت به

 ....بهت بگه دیبا انیدا نویا-
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 مونیاز خاطرات بچگ....جو رو عوض کنه کنهیم یسع اریمونه و سان یم زیم يآخر شام نگاهم خشک شده رو تا

 ...لبمه يپوزخند رو هیتنها ...و من گهیم

 يتو شونیموهاش پر...انهیدا شونینگاه پر نمیب یکه م يزیچ نیاول...شمیکوبم و وارد خونه م یمحکم م درو

و لبخند  رهیم نیاز ب تمیناخوداگاه عصبان...کشه یاز موهاشو داره م يبغلش طره ا ياز تو نایصورتشه و د

 :گمیو با خنده م کنمیم ینچ نچ...زنمیم

 ....ينگهش دار یساعتم نتونست کی-

 :گهیو م زنهیم لبخند

 ...کچلم کرد-

رو از  ناید...رمیم رونیلباس از اتاقم ب ضیو بعد از تعو شمیبا خنده وارد اتاق خواب م...هم کچلش کرده بود واقعا

 :گمیو م ارمیم رونیب انیبغل دا

 !کو؟ رشیش شهیش-

 ...ارمشیبرات م کنمیاالن پرش م...نجاستیا-

صورتش باز ...ذارمیم نایک داز اش سیخ يگونه  يرو يبوسه ا...رمیو به سمت اتاق خواب م دمیتکون م يسر

و اون آروم  خونمیم ییآروم براش الال...دهیو دست و پاهاشو تکون م شهیقرار م یب...از تنم کشهیو بو م شهیم

 نایو من سرشو به دهان د دهیم دستم رویش شهیش انیدا...شهیم رهیدرشت و گردش بهم خ يبا چشم ها...شهیم

 :گمیم يبا لحن پراز خنده ا انیو من رو به دا کنهیآروم شروع به خوردن م...کنمیم کینزد

 ...رونیب-

 دایپ ییحسا هیفرشته کوچولو  نیکم کم دارم به ا...خوابونم یتخت م يرو رو نایو من د رهیم رونیخنده ب با

امه شروع به خوندن اد يو با کنجکاو دارمیدفترو بر م...بره یکه خوابش م ناید...نه ایخوبه  نیا دونمیو نم کنمیم

 ...کنمیاش م

 شبیبه درد نخور د یبه خاطر مهمون...در کلشه نیالبته ا...بود یخوب یلیامروز روز خ...زمیبر همدم عز سالم

دور از (شعور یب لیدن نیسر امتحانم ا....امتحان ترمم بخونم ينتونستم برا یوسفیخانواده 

 ..هم بهم تقلب نداد)زمممممیجونش،عز

کنون  یمراسم آشت يو برا) قهر کردم(دمیقهر یبنده هم با دن گهید یچیه!!!بهم بزنما ویعروس گهیم طونهیش

بماند که چقدر ...هم تو حلقم فرو کرد يعالم دلدار هی یالبته همراه با بستن...داد یبهم بستن یپاتوق و دن میرفت
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که  يزیچ قایدق....اه....ندارهتقلب کردنو دوست ...نهیهم یدن يتنها بد....کرد حتمیاز دستش حرص خوردم که نص

خانما هم که ...رمیکالس تقلب بگ ونیاز آقا تونمیدارن نم فیتشر یرتیکه آقا غ مییاز اونجا....من عاشقشم

بعد از پاتوق به همراه ...پووف....خط فقر ریز شهیترم من م انیپا ينمره  جهیدر نت....بهتره رمیازشون تقلب نگ

دونه ساعت  هیخل و چلم  کهیداداش کوچ يبرا...میریبگ لهیوس اریتولد سان يبازار تا برا میرفتجوون  یدن

قول داد  یو دن میدیخر لهیوس یخونه هم کل نیتزئ يبرا....مردونه يعطر خوشبو هیهم  یدن...دمیخوشمل خر

دعوت کرده  ویوسفیخانواده  تهآخر هف يشب هم بابا گفت که برا....بود یدر کل روز خوب.....ادیب نشونیتزئ يبرا

من که مطمئن !خونه ما؟ ادیب شیسانت15پاشنه يبا اون کفش ها ادیصمن خانم دلش م یعنی...خونمون

 ....نصفه شب شده1برم همدم ساعت گهیمن د...ستمین

شده که حاال به  یچ یعنی....بودم يکه معلومه من قبال دختر فوق العاده شاد نطوریا...بندم یتعجب دفترو م با

 نایو کنار د گردمیبه اتاق بر م....خورمیدارم و م یسردردم برم يقرص برا هیو  رمیم رونیاز اتاق ب!دم؟یرس نیا

 يرو رهیتمام شب نگاهم خ دونمیفقط م...شهیمصبح  یو ک گذرهیچند ساعت م دونمینم....نمیش یتخت م يرو

 ....کوچولو مونده ناید

* 

 یاز عرقم م سیبه صورت خ یو دست نمیش یتخت م ينفس نفس زنان رو...پرم یترس از خواب م با

 ...از کابوس نداشت یدست کم دمیکه تو خواب د يزیچ....کشم

از خوابم  يصحنه ا...کشمیبه صورتم م یدست...صورتم سرخ شده....رمیم نهیآ زیو به سمت م شمیجا بلند م از

 یلیس...ادیبه سمتم مسرخ شده از خشم  يو خوش چهره با چهره ا کلیه يقو يمرد...شهیم یبرام تداع

صورتم  يدستمو رو....شده ربرام تکرا یلیانگار درد اون س...بندم یچشم هامو م...زنهیبه صورتم م یمحکم

که  یزن...شه یصورتش از درد جمع م...سمت قلبش رهیدستش م....سوزه یبه خدا که م...سوزهیم....ذارمیم

 ...دوئه سمتش یو م کشهیم غیج ستادهیکنارش ا

 ..سمت تخت گردمیبرم!ه؟یچه سرنوشت نیا!من يخدا....کنهیم سیاشک صورتمو خ...کنمیهامو باز م چشم

 

 هفتم فصل

 رهیخ شبیتمام د نکهیباا...نمیش یرسونم و کنارش م یآروم خودمو بهش م ییبا قدم ها...تخت خوابه يناروید

صورتش  يو آروم رو کنمیم کیزدلرزونمو بهش ن يدست ها...داره یبه صورتش بودم بازم چهرش برام تازگ
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 يباهم بودن ها،همه  يهمه ....ادیم ادمی....چکه یاشک از چشم هام م يقطره ا..بندم یچشم هامو م...کشمیم

 ...زمیپدرعز....میقهرمان زندگ..مادرم....نامزدم....ع شقم....ارم،داداشم،دنلمیها،سان يشاد

به  یوسفیروز مونده به اومدن خانواده  کیبود و  اریکه تولد سان يازاون روز شتریاما ب ارمیخودم فشار م به

 نیظهره و ا1ساعت...کشمیتخت دراز م يرو....بار قفله قفله نیا یپرشده ول یذهن خال نیا...ادینم ادمیخونمونو 

 ...خانم اونو نبرده اتاق خودش میرهنوزکنارمه و م ناید نکهیا نطوریهم...بهیعج دنمیهمه خواب

از جام بلند ...گرفته یخانمه و اون مرخص میدخترمر یامروز عروس....ادیم ادمی...ارمیهنگ کردم فشار م ذهن به

درست  ریش ناید يو برا شمیوارد آشپزخونه م...اومده دلم براشون تنگ شده ادمیحاال که خانوادم ...شمیم

داشتم بهش زنگ  شیداد تا اگه کار شوبودم که بهم شمار اریکه با سان يبه لحظه آخر ادیم ادمی...کنمیم

 کنمیو فکر م زنمیچنگ م زیم يتلفنو از رو...رمیم رونیپرشده از آشپزخونه ب ریش شهیگزم و با ش یلب م...بزنم

و  شمیوارد اتاق خواب م...رمیبگ انیاز دا لمویموبا دیبا!نداشتم؟ لیآدم بالغ قبل از تصادفم موبا هیمن به عنوان 

و  کنمیدامیدموپیپوش شبیکه د ییمانتو....به سمت کمدم رمیو بعد م ذارمیخواب م ينایدکنار  رویش شهیش

 ...رمیگ یو بادقت شمارشو م شمیتخت ولو م يرو...ارمیدرم ارویشماره سان يکاغذحاو بشیازج

 :چهیپ یتلفن م يخشکش تو يو بعد صدا خورهیتابوق م3

 دییبفرما-

 ...سالم غزالم-

 :کنهیسمت باال پرواز م ربهییتغ نیمن از ا يو ابرو شهیعوض م عیسر لحنش

همون  کنمیمهمونت نم گهیمن که د!نکنه گرسنت شده؟!؟ياز ما کرد يشده خبر یچ...سالم برخواهر گرام-

 !يبود کل پس اندازمو خورد یکاف شبید

 !؟!باورکنم؟!؟!خشکه؟ يصاحب همون صدا يهابرا یشوخ نیشوخ و ا يصدا نیا

 :گمیو با خنده م شمیشاد م ناخوداگاه

 ؟هان؟یگرفتار ش یپول یکه به ب یکنیچرا مردمو مهمون م يتو که پول ندار!سالم بر داداش خل و چل خودم-

 :گهیمکث م با

شد  یشوهرِ خرفتت اونجا بود نم نیا...بود هم مجبور بودم دعوتت کنم یسیخب هم رودروا یول هیحرف نمیا-

 ...حرف زد

 :گمیم يخونسرد با
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 !!!!میرمان با هم حرف زد هیقد  میباهم تنها شد ینکه وقت-

 :گهیم کالفه

 !کردن من؟ عیبه ضا يتو باز شروع کرد....غزال...غزال...غزال....باز شروع شد-

 ...شهیمزه م یکردن تو ب عیمن بدون ضا یزندگ!؟يفکر کرد یپس چ-

 :گهیسرعت م به

 !اومده؟ ادتی يزیتو چ...نمیصبرکن بب-

 د؟؟؟یچطور فهم...خورمیم جا

 !؟يدیچطور فهم-

 :گهیم ینیلحن غمگ با

 !!يشد مایقد هیآخه شب-

 :گهیم طنتیوبا ش دهیلحن م رییتغ عیسر

 !!!ادب یو ب تیترب یزبون دراز،ب-

 :گمیو م کنمیم ترش

 ..گذاشته ریرفتارات روم تاث گهیداره د ارمیبد نیبا تو ا ینیهمنش...خوبه تازه شدم مثل تو-

 ....یستیکنارم ن فیح....فیح-

 ...خونمون منتظرتم...کنارم ایپس ب-

 ...خرفت اونجاست...امکان نداره....نچ-

 ...تا شب شرکته ستین نجایاون ا...یش عیضا یترسیبگو م-

 ...یبرنامشم که از حفظ-

 ...منتظرتم!!!بحثو عوض نکن داداش يو جواب کم آورد يشد عیضا-

 رییمن تغ....کنمینگاه م نهیآ يتو رمیلبخند به لب به تصو...کنمیع مبگه که قط يزیچ ادیو م خندهیم

 يا یلیبابا و س ریتصو...ترسونه یمنو م تیروبروشدن دوباره با واقع....مثل گذشته شدم اما کنمیحس م...کردم

و با  کنمیم یپووف...شهینم ورلحظه هم از مغزم د هیمامان  غیقلبش گذاشت وج يکه رو یکه بهم زد،دست

به دهانش  رویش شهیو با هزار قربون و صدقه و سرش شهیچشم هاش که باز م....کنمیرو صدا م نایآروم د يصدا
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و  کنمیو با لذت بغلش م دمیازدست م ارمویاخت...کنهیبا اشتها شروع به خوردن م نمیب یم یوقت....کنمیم کینزد

 :رهپ یو از دهنم م دمیمحکم فشارش م

 ....مامان قربونت بره-

و از جا بلند  ذارمیتخت م يرو با ترس رو ناید...شهیم سیمونه و چشم هام خ یدهنم باز م....شمیم خشک

اشک ....خدااا...بچه وابسته بشم نیبه ا دیمن نبا!!!!من يخدا...بلندنشه غمیتا ج ذارمیدهانم م يدستمو رو...شمیم

 ریز زنهیترسه و م یم ناید....شهیم بلند میگر ينم؟؟؟؟صدایب یبچم م يچرا اونو جا...شهیچشمم جمع م يتو

 :گمیسمتش و با ناله م رمیبا ترس م...هیگر

 ....زمیباشه عز.....نکن هیلطفا گر...خاله زدلیعز....خاله جوون...نکن هیخاله تو رو خدا گر-

 اما چرا؟....از لفظ خاله شهیقلبم فشرده م....بوسمش یو م کنمیبغلش م محکم

* 

 ...نمیش یم شیمبل کنار يو رو ذارمیمبلش م يروبرو یعسل زیم يه رو روقهو يحاو ینیس

 :گهیبا خنده رو بهم م...ذارهیم ینیس يو بعد فنجونو تو خورهیاز قهوه اش م یکم

 !ادته؟یمنو  ياینگو که فقط دلقک باز-

 :گمیو م کنمیلپ هامو پر از باد م....خندم اما تلخ یم

 ...ادیم ادمیتا شب تولدت -

 !کدوم تولد؟-

 ...بود یوسفیرفتنمون به خونه خانواده  نیکه بعد از اول یهمون-

 :گهیم یوبا خوشحال زنهیم یاومده باشه بشکن ادشیو بعد انگار  کنهیگزه و متفکر به فرش نگاه م یم لب

 !يبود دهیکه برام ساعت خر یآهان همون سال-

 !اوهوم-

 :گهیلب م ریو ز کنهیم یپووف

 ....هم درست بعد اون شب شروع شدما  يایبدبخت-

 !؟یچ-

 !شه؟ینم دایتو خونه شما غذا پ....یچیه-

 ...رمیبراش م يغره ا چشم
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 ....ياالن قهوه خورد نیکوفتت بشه تو که هم-

 ...کنهیم ریقهوه س هی کلویه نیا...من بکن کلینگاه به ه هیخره -

 ...که همش باده نیا-

 خندمیسابه و من م یهم م يهاشو رو دندون

 ...کنمیدرست م زیچ هیبرات  رمیکردم االن م یشوخ-

 ...شمیو از جام بلند م گمیبهش م يا»خل وچل«خنده هام نیکه ب رهیبرام م يغره ا چشم

 ...ادهیبهش بدم از سرشم ز خوامیکه م یاملت نیهم...ارمیدرم يا تابهیو ماه شمیآشپزخونه م وارد

 شمیاملت م الیخیبا ترس ب...شهیبلند م ناید هیگر يکه صدا زمیر یپر از روغن م تابهیماه يمرغ ها رو تو تخم

با ..ادیو م شهیمبل بلند م يهم از رو اریسمت اتاق خواب و پشت سرم سان دوئمیم...زنمیم رونیو از آشپزخونه ب

 :زنمیو داد م رهیگ یافتاده قلبم م نیزم يکه رو ناید دنید

 !!ابولفضل ای-

 :کنمیناله م...کنمیسمتش و بغلش م دوئمیم عیسر

که  تیزیچ....یقربونت برم اله!هان؟!؟يکه افتاد نطرفیا يآخه تو چطور از اون طرف تخت اومد زمیعز-

 ....زمیعز دیببخش....دیببخش...من که مراقبت نبودم رمیبم!نشد؟

 :گمیو م زهیر یاشک از چشم هام م...بوسم یم نیسرشو که خورده بود به زم محکم

 !!زم؟؟یباشه عز....کارا نکن نیاز ا گهید!هان؟!دلم؟ زیعز کردمیم کاریمن چ شدیم تیزیاگه چ-

دستش اومد سمت ...کردینگاه م سمیدرشتش متعجب به صورت خ يقطع شده بود و با چشم ها شیگر

بود  قطره روش هیصورتش و به دستش که  ياشکم و بعد دستشو برد جلو يآروم چنگ زد به قطره ها...صورتم

 :بوسم یم وصورتش ياشک رو يو قطره  شمیخم م عیسر....کنه هیگر خواستیم...لباش غنچه شد...نگاه کرد

 !باشه؟!دل مامان؟ زینکن عز هیگر-

به چشم  شمیم رهیخ...لپ تپلش يرو دیقطره اشک از چشام چک هی...کلمه نیباز ا....لفظ نیباز ا...گزم یم لب

چرا دلم !؟یمال من کنمیچرا حس م!هان؟!که من به تو دارم فرشته کوچولو؟ هیچه حس نیا....خوش رنگش يها

 :نهیش یم ونمش يرو اریسان يو دست ها شهیبلند م میگر يصدا!هان؟!؟یبچم باش خوادیم

 ...ادیدر م شیبدش به من ببرمش اتاقش االن گر....شیبسته ترسوند!؟يخواهر یکنیم ينجوریچرا ا-

 :گمیم عیو سر کنمیخم شده نگاه م يدستش که جلو به
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 ....بدم بعدشم ببرم عوضش کنم ریبهش ش دیگرسنشه با...نه-

 ....هیبچه چ نیا يبرا تیهمه گر نیا لیدل یبهم بگ دیبا...شمیپ ایبعدشم ب!نکن خب؟ هیباشه پس گر-

و  کنمیشو عوض م یبیب يما....شمیم نایو وارد اتاق خواب د رمیم رونیاز اتاق خوابم ب هیو سر دمیتکون م يسر

 ...شهیبلند م ییرایاز پذ اریسان يصدا...آشپزخونه يتو رمیبه دست م ریش شهیبعد ش

 !خانم خدمتکارتون کجاست؟ میمر نیا-

 !؟یفضول!به توچه؟-

 ...یبه بچه مردم برس دیدست تنها با گمیخودت م يبرا!گاو-

 ....خودمه يمثل بچه ...ستیبرام مهم ن-

 کجاست؟ یبگ يخوایحاال نم!!!بعله-

 :شمیپر شده از کنارش رد م ریش شهیش با

 ...بچشه یعروس!قدر فضول؟ نیآدمم ا-

 :گهیم متفکر

 !مبارك باشه-

 :گمیو م شمیاتاق خواب م وارد

 !مبارك صاحابش-

 ....بوسم یلپشو م یمحکم و طوالن...نایسمت د شمیم خم

به ....کنمیم کیبه دهانش نزد رویش شهیبا لبخند سرش...میهم از قربون صدقه طوالن...هم از بوسم...خنده یم

 دیسف یمشک راهنیپ هی...سمت کمدش رمیو م شمیاز جام بلند م کنهیزدن م کیشروع به م نکهیمحض ا

خب  یول...خاله ایمامان ....یکحاال هر .....دلِ زیعز.....زدلِیعز...به عالوه شرت...ارمیخوشگل از توش درم

که وارد ماه دوم  هیچند روز» مردم«دل  زیعز...کشمیم یپووف!فکرم مامان بگم که؟ ينداره که تو یاشکال

و  کنمیقربون صدقه لباساشو عوض م یبا کل...بغلم يکشمش تو یو م رمیبه سمت تختش م...شده شیزندگ

 ....کشمیسرشه رو شونه م يکه رو ییهمون مقدار کم مو

 

 هشتم فصل
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صورت ...خوشرنگشو قاب گرفته یطوس يبلند بورش چشم ها يمژه ها...رهیضعف م افشیق دنیاز د دلم

و بعد بلندش  ذارمیم»مردم«دلِ زیگونه عز يرو يبوسه ا...بخورمش خوادیدلم م ییوا....هم که دشیسف

 !ول کنه و بره مسافرت؟ ویفرشته ا نیچن تونهیچطور م اناید....کنمیم

 يو رو شمیم ییرایوارد پذ....شهیم يرارادیلبمم غ يلبخند رو...شمیپر از لذت م نهیش یشونم م يکه رو چونش

 ...نمیش یم اریسان هییمبل روبرو

 !؟يهنوز مجرد یسان یراست-

 ...گرفتم یزن م شیمن اگه عرضه داشتم همون چند سال پ!نه پس-

 !؟يدوست ندار میکَس-

 :زنهیم یتلخ پوزخند

 !نداشته باشه؟ شیتو زندگ ویکه کس یشناس یم ویکدوم پسر-

 !که ازقضا سرش به سنگ خورده؟ هیخانم بدبخت ک نیخب ا-

 ....ازش متنفرن دمیمامان وبابا باهاش مخالفن شا...مهسا-

 !ه؟یمگه دختر بد-

 ...اون فرشتست دمیازش ند ستمیرفتار ناشا هیبد؟تاحاال -

 !؟....پس-

 ...اون کاله برداره....پدرش-

 ...شهیاز حد باز م شیب چشمام

 ....بدبخت شه نمیا خوامیاون بچم بدبخت شد نم یکه چ زنهیمامان ضجه م-

 ....بازه یرنگ م نگاهم

 !؟یچ-

 ....هیکه ذهنش خال یهمون...یهمون غزال بعد فراموش....رفته مال غزاله لیتحل يصدا نیا

 ....شهینگاهم تر م....کشه یموهاش م يتو یکالفه دست...گزه یم لب

 !چه خبره؟ نجایا دیگ یچرا بهم نم!آره؟!من بدبختم؟-

حرف  نایدرمورد د میخواستیم....میبحثو تموم کن نیبهتره ا...نداشتم يمنظور....دیاز دهنم پر...دیببخش زمیعز-

 ...میبزن
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 :زنمیداد م...شمیم یعصب

 ادمیافتاده که  یکوفت یزندگ نیا يتو یچه اتفاق...بحثو تموم کنم نیا خوامینم!من بدبختم؟!؟یچ یعنی-

پولدار و کارخونه دار ازدواج  انِیکه عاشقش بودم ول کردم،نامزدمو ول کردمو با دا لویشده که من دن یچ!اد؟ینم

 !کردم؟

 :گهیم يا یعصبان يو با صدا کشهیموهاش م يتو یدست کیریستیه.....یعصب...بنده یهاشو م چشم

 ...دخالت کنم تونیزندگ يتو خوامینم...بهت بگه دیبا انیرو دا نایا-

اما عاشقشم  شناسمیبغلمه رو نم يکه تو ینیخونه هست ا نیا يکه تو يبچه ا نیا...منم هست یزندگ نیا-

مگه جز ...انیدا نیهم...شمیبهش وابسته م شتریروز به روز دارم ب...بچه خواهر شوهرمه یول...بچمه کنمیحس م

 یحس خوامیبفهم نم اریسان....کنمیم دایکه دارم بهش حس پ کنمیکتمان نم یاعتنام ول یب....دمیازش د یخوب

 ...ها رو بفهمم و بشکنم تیبشه و بعد واقع دایپ

 ....ادیحاال هم نم ومدهیبه وجود ن یسال حس کی يتو ینترس وقت-

 یذهنم وقت يتو ادینگاه خشک اولش م!برادر مهربون من؟!اره؟یاز حد مال سان شیب يسرد نیا...شمیم خشک

که  یحس نیاز خانواده،ا يدور نی،ايهمه سرد نیا...لرزه یتنم م....من حافظمو از دست دادم دونستینم که

 ؟!؟!؟!؟!؟یچ یعنینشده  لیسال تشک هی يتو

بوسمش و براش  یم....امیبه خودم م ناید هیگر يباصدا...رهیم رونیاز در ب یخداحافظ یو ب شهیجاش بلند م از

 ....دونمیکه م هیزیتنها چ نیا...رمیبگ ویوابستگ نیا يجلو تونمینم...خونمیم ییالال

* 

 یخواب م يناید يبار رو نیچرخه و ا یباز نگاهم م....شده قهیدق37و7اندازم یبه ساعت م ینگاه دوباره

سر وصدا درست  ادیز کنمیم یسع...کنمیو از اتاق خودم شروع م شمیمصمم از جام بلند م..گرفتم مویتصم...نهیش

 ...نشه داریب ناینکنم تا د

سمت  گردمیبر م!شهینم دایتوش پ يزیچ ریو لباس ز یشیجز لوازم آرا...گردم یرو م نهیزآیم يها کشو

 یپووف...دانشگاهمه يکتاب ها و جزوه ها...گردمیم رشونویز!!!رنگارنگ يمانتو ها...کنمیکمد اولو باز م...کمد

سراغ کمد  رمیبندم و م یدرشونو م یعصب...مهیخونگ يلباس ها...کمد ریز يسمت کشو ها رمیو م کشمیم

که  يکتاب رمان،شعر و چند تا دفتر مثل همون دفتر يسر هیاول  يطبقه ...هیتوش طبقه بند...يبعد

 هیو باالخره ...گردم یتوشونو م...فیچندتا ک...يطبقه بعد...که دستمه هیدفتر نیبعد از ا ایاحتماال قبل ...دستمه
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هم کفش  يطبقه بعد...دمیو به گشتن ادامه م کمیتون بیج يتو ذارمشیم...میگوش...شهیم داینشونه پ

 ...زنونه لیوسا یو بعض میخونگ يهم باز لباس ها يریز يکشو ها...هامه

 بک گراندش عکس خودم...ارمیم رونیب بمیاز ج ویو کالفه گوش یعصب...رمیم رونیاز اتاق ب ییپووف بلندباال با

خودم و  يعکس ها...کنمیهم چک م ویگوش يپوشه ها...هیخال یِخال...کنمیهامو چک م امیپ دیناام...انهیو دا

خانم و آرش کنار  میمر ایان،دنیخودم،دا...کنمیهارو باز م لمیاز ف یکی...ها لمیمختلف و بعد ف يها ان،آهنگیدا

مردونه  يکت و شلوار ها...يسراغ کمد بعد رمیم....بندم یم لمویف...تولده کیک هی زیم يرو...میهم نشست

رمز  یلعنت...بتونم بازش کنم دیشا...به گاو صندوق نگاه کردم زیر يبا چشم ها...گاوصندوق نییو پا زونهیآو

عکس ...ارمیکه توشه رو درم ییزایو چ زمیم یلبخندفاتح...شهیبازم...زنمیتولدمو م خیروش و تار شمیخم م...داره

 ینفس تنگ....شمیخشک م....نایشناسنامه د...که مربوط به شرکته و شناسنامه هامون و در آخر یمن،مدارک يها

 یچشم هام م از یو در آخر ناباور قطره اشک رهیگ یبغض گلومو م...چشم هام گشاد شده....رمیگ یم

چشم هام ...نیمز يافتم رو یم...شهیکمرم خم م...زنهیاسمم که به عنوان مادر نوشته شده بهم چشمک م...چکه

 ...ایشاد دن يصدا....و بعد شهیدر خونه باز م...شهیبسته م

 !؟ییکجا...صاحب خونه-

شناسنامه رو که ...شمیپ ادیم عیو سر گهیم ییبلند باال اابولفضلی...شهیاتاق و باالفاصله مات من م يتو ادیم

افته  یگزه و با زانو م یلب م...کنهینگاهشو پر م یو بعد نگران مونهیمات م...شهیخشک م نهیب یدستم م يتو

 ....روبروم

به  خورهیلحظه سرم م نیو در آخر نهیزآیاما به طرف م امیو بعد فرود م رهیم جیبلند شم که سرم گ خوامیم

 ...رهیگ یهمه جا رو م یاهیو بعد س زیکنار م زیقسمت ت

*** 

 یم زونهیآو واریکه از د یسرم يرخه و روچ ینگاهم م...ادیو آخم درم کنهیسرم درد م...کنمیهامو باز م چشم

 میمدت باز نیکه تمام ا ادیم ادمی...ادیم ادمیو باالفاصله  ارمیفشار م میبه ذهن خال!چرا سرم به دستمه؟...نهیش

 یکرده،کس یرنگمو رنگ یب يایکه دن یام،کسیکه شده دن يبچه ا نایکه د ادیم ادمی...شون بودم چهیدادن و باز

 يبچه  کردمیکه فکر م یکه بهش وابسته ام،کس یکه عاشقشم،کس یکه آرزوم بود بچم باشه،کس

 ایدن يحرفا...چکه یگونم م يو بعد رو کنهیاشک چشم هامو پر م...از وجودمه کهیت هی....بچمه....خواهرشوهرمه

 خدااااا!بدن؟ میخنگ شدم؟چطور گذاشتم باز نقدریا دم؟چطورینفهمچطور ...سرم يتو ادیم انیو دا
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 یتا ک چارهیمامان ب...اونم حق داره بدونه...ویبزرگ نیبه ا زیکه ازش پنهان کرد چ شهیداداش؟نم یچ یعنی-

غزال حق ...ياریرو ب ناید يبهتره بر...خانواده بشه طیوارد مح دیدکتر گفته کم کم با!!رو نگهداره؟؟ ناید تونهیم

 ...و از وجودش باخبر بشه نهیرو بب نایداره د

باز شدن  يصدا...بندم یچشم هامو م...ازشون متنفرم...ایلعنت...شهیهق هقم بلند م يصدا...يو بعد يبعد اشک

 ...موهام يال نهیش یدست م هی.....شدن تخت نییبلند و بعد باالپا يقدم ها يو بعد صدا ادیدر م

دکتر گفت ...خورمیقسم م...فقط و فقط بخاطر خودت بود هیک ناید میبهت نگفت نکهیا...غزال يداریکه ب دونمیم-

ماهم ...ادیب ادتیگفت ممکنه ...يریخانواده قرار بگ طیمح يتو دیگفت با...میاریهارو به روت ب تیواقع دیکه نبا

اون ...دختر منم هست ناید...میکرد نهونشمن واقعا متاسفم که ازت پ...خب...خب... میکارو کرد نیهم

 مینه مر...یتو مادر اون...مادر داره هیبه محبت  ازیغزال اون بچه ن...یول ادینم ادتیدرسته که اونو ...اهشهم2تازه

بهش متنقل  یکنیمتنقل م نایمادر به د هیکه تو به عنوان  ویحس توننیکدوم نم چیه ایخانم،نه مامانم،نه دن

 ناید یکه به عنوان همسرت دارم بگذرم،ول یاز حقوق...از تو بگذرم تونمیمن م...یمنظورمو بفهم دوارمیام...کنن

 ..داشته باشه ویمادر یتحمل ب یکه بتون هیتر از اون کیکوچ یلیاون خ...نه

 :گمیبا بغض م...نگاه خاموشش هیپر از ناراحت...انیبه نگاه دا خورهینگاهم گره م...شهیهام باز م چشم

من اونو به عنوان ...کردمیبهش از ته دلم محبت م...دخترمه...ناید...ناید تمدونسیکه نم میوقت یحت...من...من-

من فقط از ...مونه یدخترم بوده هست و م ناید...کنمینم یکوتاه...من...من...داد یعذابم م نیو ا دمید یدخترم م

 ....و نجایا دیگه آوردیمشخصات د هیرو با  ناید...دیداد میکه باز رمیشما دلگ

 :پره وسط حرفم یم

 ...متاسفم ادیکه باعث شدم برات به وجود ب يبابت هر حس بد-

اما نه از  ارمیجلوش کم م...نییاندازم پا یسرمو م...کنه یکه عذرخواه کردمیفکرشم نم یحت...شمیم خشک

اما به محض ازش ناراحت بودم  یلیاتاق خ يتو ادیب نکهیقبل از ا...ناخوداگاه باعث آرامشمه انیوجود دا...زبون

 :گمیوم کنمیدهان باز م یناخوداگاه...هام دود شد و رفت به هوا یتمام ناراحت دمشید نکهیا

 ...یکن یعذرخواه يکه نکرد يکار يبرا ستیالزم ن-

اما بر خالف من که خشک شده بودم لبخند  انیبود که گفتم؟دا یچ نیا...بر اون خودمم دهانم باز موند عالوه

 یقلبم م...کنهیم کیسمتم و صورتشو به صورتم نزد شهیخم م!تلخه؟ نقدریچرا لبخندش ا...مونم یمات م...زنهیم

 :گهیتلخ م یلیو خ ستهیا یصورتم م یچند سانت يتو...شمیو مات حرکتش م زهیر
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 ...یشیم مونیچون بعدا به شدت پش ینکن دایبهم پ یبهتره حس...غزال-

تا کارمو  کنهیبهم نگاه م...زنمیه سرعت به بازوش چنگ مکه ب رهیگ یازم فاصله م عیسر...شمیم خشک

 :گمیو م دمیآب دهنمو قورت م...بگم

 !ه؟یمنظورت چ-

 ...کنهیصورتم به لباسم نگاه م يجا به

 ...يتو هنوز اون دفترو کامل نخوند-

 :گمیم عیسر شیتوجه به حرف پر معن یب

 

 نهم فصل

 ...بهت بگم ویزیچ هی دیبا-

 ...شنوم یم!خب؟-

 ...اومده ادمی زیمن همه چ-

 :دمیادامه م...صورتمه رهیخ يا گهیهر حرکت د ایبدون پلک زدن ...شوکه شده...کنمیم مکث

 ...يخونتونو تو نبود میبار اومد نیاول يکه برا یاما تا وقت-

 هیمردا که گر...اما نه...چشم هاش جمع شده ياشک تو کنمیحس م...دهیم رونیحبس شده اشو ب نفس

 :گهیم عیسر...نکنینم

 ...قبل از بودن من...ادتهی تویزندگ کیتا قبل قسمت تار قایخوبه دق-

نگاهم  یو عصب شهیمتوقف م...ستمیم يپرم و جلوش وا یبره که ناخوداگاه م رونیتا از اتاق ب شهیبلند م عیسر

 ...کنهیم

 !؟يناراحت شد-

 :کنهیتمسخر نگاهم م با

 ...نه-

هم  يدندونامو رو...رهیم رونیتوجه بهم از اتاق ب يبدون ذره ا...شمیکه خشک م گهیمحکم م نقدریا...نیهم

زنم به دفتر  ی؟چنگ م!؟!؟!؟!من؟ یچه کرده با زندگ انیدا...یشروع بدبخت....یزندگ کیقسمت تار...دمیفشار م

 !کرده؟ یبدونم اون چه غلط دیبا...بدونم دیبا...خاطراتم
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خرذوق شده  میو تولد براش گرفت میآدم حسابش کرد نکهیاز ا یلیخ ییخدا...هم گذشت اریسان تولد

اونور  المونیکه همدم کل فک و فام یدونیم...میبود یو دن اریمن،مامان،سان...میمهمونم که نداشت!!!یطفل...بود

 م؟؟؟اوووفیباش نجایچرا بابا اصرار داره ما ا دونمینم...دارن فیتشر

چون موقع امتحانا بود کمتر با ...دانشگاه و درس خوندن...قبلو داشت يها یهفته همون روزمرگ يروز ها هیبق

بودم و مشغول لباس عوض  نهیساعت جلو آ 3ییخدا....و اما امشب...میمشغول خر زدن شتریو ب میریم رونیب یدن

 .کردن

 يلوله ا نیبود و شلوار ج دایاز گوشش پ رمیکه بند لباس ز دمیشل سبز پوش قهیتاپ  هیآخر هم  در

که مثل  شمیآرا...شدیم دهیمحکم بسته بودم که ابروهام کش نقدریالبته ا...بستم یموهامم دم اسب...یمشک

 رمیم رونیب یوقت با دن هر...کشه یوگرنه منو م نهیب ینم پمویت نیا یخدا رو شکر دن...عروس شیآرا شهیهم

 ...عمرا....پاك یکم کنم ول شمویآرا شمیباالجبار مجبور م

 15ياون کفشا دیمامان بهش گفت با یصمن خانم وقت افهیق یعنی...فرما شدن فیتشر یوسفیخاندان  الصهخ

و  میخدا رو شکر تو آشپزخونه بود...از خنده میکه اصن منفجر شد یمنو سان!!!!بود یدنید ارهیدرب شویمامان یسانت

کفشا  یجنتلمن بود هم با لبخند تلخ هیکامل  يکه نمونه  یوسفی يآقا...خخخ...میبخند ریدل س هی میتونست

دختر  هی...خانواده معجزه بود نیتو ا ایدن ییخدا...پاشنه تختشو درآورد يکفشا یخاک یلیاما خ ایدن...شو در آورد

و نفر ...فکر کرده تحفه است...شیما بذاره ا ياما کال حاضر نشد پا تو خونه  اناید...با اعتقادات محکم يچادر

و پوست  یچشاش زاغ بود و موهاش مشک...بود یعال افشیق ییخدا...صمن خانمگل پسر ...يبعد

 انم؟یبهش بگه دا دیفکر کن زنش با...انیدا یییاَ...بود بیغر بیخوب بود اما اسمش عج کلشمیه...دیسف

 يتموم بود اما به گرد پا زیهمه چ ییخدا...هم داشت یو جذاب اخالق خوب پیخوشت يآقا نیاما هم....عـــق

 ...هستم یکه عاشق دن یالبته از نظر من...رسهیهم نم یدن

اول بابا شروع کرد به حرف زدن در مورد  يآقا از همون لحظه ...میدیتمرگ ییرایپذ يتو مویرفت خالصه

شروع کرد به وِر زدن که آره من کارخونه دارم و از صفر  کنه؟اونمیکار م یچ دیخاااان پرس انیبعدم از دا....کار

بابا هم که شده بود  يچشما..رفاح نیاز ا دمویرس نجایکردم و بدون کمک گرفتن از بابام به اشروع 

تهش هم ...خالصه....خخخ...هیکیهاشون  تیجنس فیح....خخخخ....شده انیاصن تابلو بود عاشق دا....لوستر

مخ من با  ياز جفت پا رفتن رو یمهربون حاک يبا لبخند ایبرابر اصل زهرمار،دن یکپ يا افهیصمن خانم با ق

باز  شیبا ن اریو سان بیعج يخااان با لبخند انیته،داخس ییبا چشم ها یوسفی يهاش،آقا حتینص
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زود به  نقدریبود ا دیاز بابا بع...با خودش برد ارویسان انیبود که دا یسفر چند روزه چ نیا تیحکا دونمینم...رفتن

 یاله....شیکجا؟ک...میجمع کرد و د برو که رفت لهیمثل برق رفت و وس رایسان یول!!!!اعتماد کرده باشه انیدا

 ...يبابا....من برم کپه مرگمو بذارم!همدم؟ يندار يکار گهید یچیه....یتیصفا س رهیمن م یکوفتش بشه که ب

 ...صفحه خونده بودم4اما حاال...صفحه1فهمم که گفت یم انویحرف دا یتازه معن...رهیگ یدرد م سرم

 شمیهم پ»مامان«دل زیکه نه حاال شده عز»مردم«دل زیعز....ناید یحت...شمیتخت ولو م يو رو کشمیم یپووف

دختر  يدلم برا...خودش شیرو برد پ نایمونه و د یم شمونیاز ترس واکنش من گفت شبو پ ایدن...ستین

رو روش  نایکه د ویبالشت یاشک یبا چشم...ستین نایاز د يخبر نکهینه مثل ا...کشم یبو م...کوچولوم تنگ بود

 ...بندم یکنم و چشم هامو م یبغل م خوابوندمویم

* 

 :شهیبلند م ایدن يصدا

 ...منتظرتم...نیتو ماش نییپا رمیغزال من م-

 :گمیم عیسر

 ....باشه-

بعد به خودم اومدم و تا تونستم خودمو  یروز اولو دپرس بودم ول2...گذره یدخترمه م ناید دمیهفته از فهم کی

 یخاص زیاما هنوز به چ...خونم یصفحه از دفتر خاطراتمو م کیهر شب ...وقف دادم میفعل یبه زندگ

کنم  یتا هم موهامو مثل قبل مشک...فتهگر شگاهیبرام وقت آرا ایامروز دن...برگشتن روزید لیو دن اریسان..دمینرس

خواستم  ایاون روز از دن يفردا...هفته کی نیا يمن تو ي گهید رییتغ هیو ...به سر وضع صورتم برسم کمیهم 

 ياز رو مویچادر مشک...چادر تنمه از خطر دورم یوقت کنمیحس م...راحت تر از قبلم یلیبرام چادر بخره و حاال خ

اونم درباره  گهید زیچ هی یراست...ادیبهم م یلیخ گنیهمه بهم م...پوشم یم تو بادق دارمیتخت بر م

من  شیپ ایروز اونجا موند و دن کی...دمشیکه هنوز ند یصمن خانم ياون روز رفت خونه  يفردا...انیدا

 همش...خونه ومدیبعد از اون روز زودتر م...گرفت برگشت يرفت انرژ...سرحال بود یلیبرگشت خ میوقت...موند

اصال باهام صحبت ...به من یوشه چشماز گ غیاما در کردیم يو همش باهاش باز کردیرو بغل م ناید

رو  نایگرفتو د یاز شبا هم ازم اجازه م یبعض...دیخواب یم نایاتاق د يشبا هم تو...کرد ینگاهمم نم یحت...کردینم

 ..کشه یدستمال م زویخانم داره م میمر...رمیم رونیاز اتاق ب...دیخواب یاتاقش و اونجا باهاش م يبرد تو یم

 !خانم؟ میمر-
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 جانم خانم؟-

فقط چشمتون بهش باشه ....خورد و جاشم تازه عوض کردم ریش شیساعت پ مین!باشه ها نایحواستون به د-

 بعد...نیبد ریش کمیشد بهش  داریبعدش ب...خوابه یم4تا ساعت...وفتهین نییاز تخت پا خورهیوول م

 :پره وسط حرفم یم

 ...نباش ناجانیدخترجان من خودم بچه بزرگ کردم تو نگران د-

 ...کارم یگونش م يرو يپرم سمتش و بوسه ا یم عیکشم و سر یم خجالت

 ...یمرس-

 ...رمیم رونیاز در خونه ب و

* 

برق ....یبرق خوشحال...زنهیکه امشب چشم هام برق م کنمیو فکر م کنمینگاه م میمشک يبه موها تیرضا با

رفتن  نیازب نیا گهیبهم م یحس هیو ...ببره نیبرق از ب نیا نکهیترسم از ا یاما م...یبرق خوشبخت....يشاد

 ...کهینزد

چشم  یاهیبا س يدیسف نیا...دیسرتا پا سف...دیو شلوار کتان سف ادیبهم م یلیکه خ دمیپوش یرنگ دیشرت سف یت

 ...کرده جادیا یقشنگ یها و موهام هارمون

 یصندل يرو....خورهینشسته و شام م يناهارخور زیم یصندل يرو بغل کرده و رو ناید انیدا...رمیم رونیاتاق ب از

 :گمیم یمصنوع ياما با شاد...نگاهمم نکرده یحت انیدا...گلوم يتو نهیش یبغض م...نمیش یام م

 !ان؟یموهام خوب شده دا-

 :گهیکشه و م یرو م ناید ینگاهم بکنه لپ برف نکهیا بدون

 ...مبارکه...آره-

 :گمیواضحش م یتوجه یکالفه از ب. شمیم یعصب

 !؟ياصال نگاه کرد-

 :گهیکالفه م ییبا صدا...شده يسوز شیجنگل نگاهش انگار آت يتو...کنهیبلند م سرشو

 ...برم یرو هم م نایبخوابم د رمیم...ستیمن حالم خوب ن!!!لطفا...غزال....دمتید يومدیم یداشت یآره وقت-

و  ارمیم رونیرو از بغلش ب ناید...ستمیا یو جلوش مسمتش  رمیم...ام یکه بره اما من عصب شهیجاش بلند م از

 انیدا...گردمیبرم ییرایتوجه به نگاه کنجکاوش به پذ یو بعد ب...ذارمشیتخت م ياتاق خوابم و رو يبرم تو یم
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و  شهیمتوقف م دنمیبا د...کشهیتشک دراز م يوتشکشو پهن کرده و داره ر....نایاتاق خواب د يتو رمیم...ستین

 يرو شمیم قیدق....کنهینگاه م واریو به جاش به د کنهیبهم نگاه نم...نمیش یجلوش با زانو م...نهیش یم

 :گمیم یعصب...سابه یهم م يدستاشو مشت کرده و دندوناشو رو...رفتارش

 !ه؟یرفتارت چ نیا لیدل یبگ شهیم-

شرکت به مشکل  يتوکارام ....چون...چون...کالفم کمیفقط ....ام غزال شهیمن مثل هم!کدوم رفتار؟-

 !نیفقط هم....خورده

 :کنمیدلمو رو م يتو ياراده حرفا یو ب ارمیم جوش

به ...یتو شوهرم...که تصادف کردم و بعد حافظمو از دست دادم شهیچند هفتم نم...زنت....من...انیچرند نگو دا-

کنارم ...یباهام باش....یبهم محبت کن...ادیب ادمیتا  یبهم کمک کن یکن یو سع یش کیبهم نزد نکهیا يجا

با  ایدن یکنیفکر م...یکنیبهم نگاهم نم یحت...یکنیم يازم دور...یتنهام گذاشت....کنم هیتا بتونم بهت تک....یباش

مادرانش  يخانم با محبتا میمر....شترینه کمتر نه ب...نیهم...دوسته هیاون فقط ...نه...کمکم کنه تونهیبودناش م

 ...پر کنه موییتنها تونهیکه دوسش دارم نم نیباا...که بچمه نیهم با ا ناید....نه بخدا...تو رو پر کنه يجا تونهیم

 ياما حاال دو رگه شده صدا...ادیاما بعد از چند لحظه صداش در م...شمیخورد م...نییاندازه پا یم سرشو

 ...مردونش

وقت نگاه پر  چیه!بخشم یکه باهات کردم نم يوقت خودمو بخاطر کار چیمن ه!کار کنم غزال؟ یچ یگیم-

 ...کنمیسال هق هقِ تو فراموش نم کی...رهینم ادمیازنفرتت 

 

 دهم فصل

که  هیزیچ نیآخر نیا...کنمیکه تا امروز نگهداشتمو رو م يراز...بندم یاما چشم هامو م...شهیدر هم م صورتم

 ...چنته دارم يتو

که فکرشو  هیزیاز اون چ شتریب یلیعمق فاجعه خ زنمیه که حدس مدرست...شده یچ ادینم ادمیدرسته که -

 ....من دوست دارم...ها نیبا تمام ا...نمیب یحالتو دارم م نیا نکهیبا ا...کنمیم

از چشمش  یاما اشک...اما حاال بارون اومده تو جنگل نگاهش...خاموش شده شیاون آت...شهیخاموش م نگاهش

 :کنهیزمزمه م....زهیر ینم

 ....غزال یشیم مونیپش-
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 ....ستیمهم ن-

از  عیو بعد سر....ذارهیموهام م يرو يو بعد بوسه ا کنهیکنه محکم بغلم م کاریچ خوادیبفهمم م نکهیاز ا قبل

 ....کنهیخودش دورم م

 ....تنهاست....ناید شیپ يبهتره بر-

سبک شدم و ....زنمیلبخند م....نمیب یو لحظه آخر لبخندشو م شمیکج شده از کنارش بلند م یبا صورت یناراض

 ....ستمین مونیپش

و بعد  کشمیاز بدنش بو م..کنمیبا لبخند بغلش م...تخت در حال وول خوردنه يرو ناید....شمیاتاق خوابم م وارد

 !است که ابراز عالقم مثل اونا باشه؟ هیبق هیکار من شب يکجا...سرخوش...خندم یم....کنمیبوسه بارانش م

 یما م يقلبم از لفظ آقا!!!برو بچه تنهاست گهیما م يگذرونن اونوقت آقا یبعد ابراز عشق شبو با هم م مردم

 :گمیبا ذوق م...لرزه

 ....زمیبودم عز ییبابا شیپ!....باشه؟....ببخش حواسم بهت نبود...دلم زیمامان قربونت بره عز-

 !شدم؟ ينجوریبوسه ا هیتنهام که با چقدر ....ییدفعه از لفظ بابا نیلرزه و ا یهم قلبم م باز

 ...بره یشبانَم باالخره خوابش م ییالال دنیخوردن و شن ریبعد از ش....خوابونمشیخنده و م یم ناید

آرامشو از دست  نیا خوامیمن نم...شمیم مونیوسط راه پش....یول...زنمیبه سمت دفترمو چنگش م شمیم خم

 ذارمیدفترا م هیبق شیو دفترو پ کنمیدر کمدمو باز م...شمیاز جام بلند م!! باشه یبهاش چ ستیبرامم مهم ن...بدم

بو ...کشمیرو به بغل م نایو بعد د کنمیچراغ خوابو خاموش م...کشمیو روش دراز م...به تختم گردمیبرم.....و بعد

 ییچه بال انیدا دونهینم یحتکه  یاز غزال...دهیاز من بع یعاشق نیا....دهیم انویدا يبو ناید کنمیحس م...کشمیم

عشق ...کنهیممکنو ممکن م ریعشق غ...کنهیم ياما عشق هرکار....دهیسرش آورده که از خانوادش طرد شده بع

 ...بکنه يارهمه ک تونهیم

 !سخت است یتفاوت یب يادعا

 هم آن

 که یبه کس نسبت

 را، ایحس دن نیباتریز

 ...!ياو تجربه کرد با

* 
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خودت کمکم  ایخدا...انمیتوجه دا هیو محتاج  یرستانیدب يشدم مثل دختر ها...خونه انیجمعه است و دا امروز

تاپ سبز روشن و شلوارك ...الیخیب...بهمون بده يخبر هی خوادیدعوتمون کرده خونشون گفته م ایامشب دن...کن

از ...از بابتش راحته المیخ...اندازم یتخت م يخواب رو ينایبه د ینگاه...موهامو هم بافتم..دمیپوش دیکوتاه سف

 یو شلوار گرم کن مشک يشرت سرمه ا یت....نمیب یمبل م ينشسته رو انویو دا رمیم رونیاتاق خواب ب

 ...ادیساده است اما بهش م....دهیپوش

 يرو یلبخند مصنوع...زنهیگره م ونیزیگذرونه و بعد به تلو ینگاهشو گذرا ازم م...نمیش یمبل م يرو کنارش

 :گهیزنه،میهم داد م يلومتریک هیاز  شیمصنوع یکه مهربون یبا لحن....قلبم ياندازه رو یلبش خط م

 !؟يدیغزال خانم؟خوب خواب يچطور-

 !ستم؟یمگه من زنش ن!کنه؟یباهام تا م ينطوریچرا ا...گلومو رهیگیبغض م...شهیهم کل باز

به حرف  کنمیشروع م یآروم يبا همون بغض با صدا!؟!؟!من غرورمو نشکستم و ابراز عشق بهش نکردم؟ مگه

 :زدن

 !ه؟یآخه گناه من چ!!ياز قبلم بدتر شد!ان؟یدا یکنیرفتار م ينطوریچرا ا-

جنگل نگاهش  کنهیچشم هاشو که باز م...با خودش رهیانگار درگ...کشهیم یقیبنده و نفس عم یهاشو م چشم

 يرو يو بوسه ا نشیس يرو ذارهیسرمو م...رمیگ یم شیو آت شهیدستش دور کمرم حلقه م...شده سینگار خا

 :گهیم يآروم و دو رگه ا يبا صدا...ذارهیموهام م

 ...زمیعز دیببخش-

آروم با ...دهیدستم بهم آرامش م ریتپش هاش ز يصدا...نهیش یسمت قلبش و روش م رهیآروم آروم م دستم

 :گمیهمون بغض کهنه شده م

 !چته؟ یگیچرا بهم نم-

سمتم و  شهیخم م...میآغوشش زندان ياما هنوز تو...رمیگیازش فاصله م یو کم دارمیبر م نشیس ياز رو سرمو

 :گهیو م زنهیم یلبخند تلخ....ذارهیچشم راستم م يرو يبوسه ا

بشم و  رتیترسم دوباره درگ یم...ترسم یم...رمیخودم درگبا  کمی..فقط...فقط...شمیخوب م...نکن تیخودتو اذ-

 ...يگذشته ازم بگذر دنیبعد از فهم...تو

 :گمیو مظلوم م نییاندازم پا یم سرمو

 ...بدونم يزیچ خوامینم گهیمن د...چون...چون...افته یوقت نم چیاتفاق ه نیا-
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 ...متعجبش يبه چشم ها شمیم رهیو خ ارمیباال م سرمو

 !ست؟ین نطوریا....به بعده نیمهم از ا...شده یچ ستیبرامم مهم ن...من االن دوست دارم...که...انیمهم االنه دا-

 :کشهیموهاش م يتو یدست...شهیم کالفه

چشم  هیهمه به  ای يکه چرا از خانوادت طرد شد یبدون ينخوا شهیمگه م...غزال یحقِ توئه که بدون نیاما ا-

 ...نکنیبهت نگاه م گهید

با تک تک سلوالم طالب  یول کنمیدارم مثل احمق ها رفتار م دونمیم...حرفشم ریدرگ...نییاندازم پا یم سرمو

 :بازم دو رگه...شهیصداش بلند م...طالبشم یول...هرچند کم...آرامشم نیا

 ...یاونا رو بخون دیتو با...نیحال االن مونو بب...نیبب-

سمت صورت  رهیاراده م یدستم ب...به چشم هاش شمیم رهیخ..باال ارمیسرمو م...کنمیم سیزبونم لب هامو خ با

 :گمیآروم م...گزم یو لب م کنمیلمسش م...ششیر یب

 ...خوامیمن االن فقط آرامش م...االن نه یول...باشه-

 یقبل يبه جا گردمیسمتش اما قبل از باز شدن چشم هاش برم شمیناخوداگاه خم م...بنده یهاشو م چشم

 :گهیم یمهربون يبا صدا...خودم

 ...یکه اونا رو بخون يبهم قول بد دیبا یول يخوایهرطور خودت م-

 ...دارهیمحکم نگهم م یول امیب رونیاز آغوشش ب کنمیم یو سع زنمینم یحرف

 !؟يدیقول م-

 يتو....دهیو به خودش فشارم م دارهیکه محکم نگهم م امیب رونیاز آغوشش ب خوامیو م دمیتکون م سرمو

 :کنهیگوشم زمزمه م

 ...جاست نیشما هم يجا!کجا غزال خانم؟-

 !آرامشو بخوام نه؟ نیحقمه که ا...لبم يرو نهیش یم لبخند

که با تعجب و  دارمیدستشو از دورم برم...داره لمیشبکه که ف هی زنهیو م کنهیبا کنترل شبکه رو عوض م انیدا

 :گمیاندازم و م یابرو باال م...کنهیاخم بهم نگاه م

 ....نمیبب ونیزیتلو تونمینم ينطوریخب ا-

با لحن ...کنمیو پاهامو دراز م ذارمیپاش م يو من با لبخند سرمو رو کنهیو اخمو نگاهم م یعصب همونطور

 :گمیم یخندون
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 ...بهتره ينجوریا-

 :گهیخنده ماز  ییبا رگه ها یباشه ول یصداش عصب کنهیم یسع نکهیو با ا رهیبهم م يغره ا چشم

 !غزال خانم يذاریبار آخرت باشه منو سرکار م-

 !به من نگو خانم؟ نقدریا-

 :گهیم طونیش

 !؟ينکنه به خانم بودنت شک دار-

 :گهیخنده و م یکه م رمیگ یاز پاش م یشکونین

 !؟!بگم غزال خانُـــم؟ یپس چ-

 :گمیحرص م با

 ...نیجز ا یهرچ-

 ...کنمیبه بعد آهو صدات م نیباشه از ا-

 !اااانیدا-

 !همشون خَزَن گمیمن که م! زم؟یعز ایگلم  ایخانمم  دمیشا ایخوبه  یخانم!!!! خب حاال-

 ...یباشه خود دان-

 !گه؟یاعالم جنگ د یعنی نیا-

 :گهیکه با خنده م گمینم يزیچ

 ...یوآغاز بدبخت...اعالم قهر یعنیپس -

فراموش  کردمویصحبت م انیداشتم با دا نکهیو کال ا شهیکه داره پخش م میلمیمحو ف...گمینم يزیچ

 يرو يو بوسه ا شهیخم م گمید يایدن هی يکال تو نهیب یم یاندازه و وقت یبه چهرم م ینگاه انیدا...کردم

 :گمیم بسمتش و متعج گردمیبر م...رهیم ادمی الیو کال سر رمیگ یم شیآت...ذارهیگونم م

 !جان؟-

 

 ازدهمی فصل

 :گهیخنده و م یم

 !تو؟ ییکجا-
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 ...گهیجا د نیهم...وااا-

 !گه؟ید يدیحرفامو فهم یعنی....معلومه-

 ...خب کنمینگاه م لمیدارم ف....انیدا-

 ...نیبب...زمیباشه عز-

هم نوازش  انیدست دا...کنمیگرم م لمیکه ناراحت نشده سرمو با ف شمیمطمئن م یوقت...کنمینگاهش م قیدق

 ....نهیش یموهام م يوار رو

* 

که به پوست  دهیپوش دیشرت و شلوارگرم کن سف یت...دهیو با لبخند بهمون سالم م کنهیآرش درو باز م آقا

 :گهیسمت من و م ادیتوجه به داداشش م یب ایو دن میش یوارد خونه م...ادیم دشیسف

 نمتیب یبه خدا هربار که با چادر م...با چادر يفرشته ها شد هیشب!!!تو يچقدر خوشکل شد..زمممیعز يوا-

 زممممیعز...بغلم ایب!خوشکلم؟ يچطور...عمه جوون یییوا....نمتیب یانگار بار اوله م

و بعد همه  دمیآرشو با احترام م يها یجواب احوال پرس....دمیرو بهش م نایو د زنمیم شیبه پرچونگ يلبخند

و  نمیش یپس کنارش م شمیم روبرو انیدا يکه با نگاه اخمو نمیبش ایکنار دن خوامیم...ییرایبه سمت پذ میریم

 ...شهیبا کار با آرش م رابطهو بعد شروع به حرف زدن در زنهیلبخند م...رمیگ یآروم دست هاشو م

 :گهیو با لبخند م نهیش یکنارم م ایدن

 !؟یچه خبرا خانوم-

 ...گذرهیم یچیه-

 !ها؟ گهینم نویا انیدا يدست ها يدست هات رو!؟یمطمئن-

 !بده؟...امیکنار م یزندگ نیخب دارم با ا-

 !هان؟...مهم داره لیدل هیاومدنتون  نجایهست بهت گفتم ا ادتیخب خانوم لجباز اصال ...برووو-

 ...خب آره-

 ....مونده بوده باشه ادتیعمرا  یهمه مشغله که امروز داشت نیبا وجود ا کنمیاما من که فکر م-

 !کدوم مشغله؟-

 !!!مشغله است هیداش من خودش خان دا يروشن کردن لوستر تو چشما نیهم-

 ...زنمیبه بازوش م يضربه ا یحرص
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 !ایدن-

 خبرو بهت بگم؟ يخوایخب نم-

 !!ما رو یکشت...بگو...کوفت-

 ...من....من....من....من-

 ....گهیبنال د....زهرمارو من-

 !؟یکنیباداداش من برخورد م ينطوریهم...يعطوفت ندار کمیمردشورتو ببرن که -

 ...گهیبگو د...یبترک-

 .....باردارم....من....من....خب-

 :زنمیکه ناخوداگاه داد م شمیشوکه م يقدر به

 ؟یـــیباردار ؟یچـــ-

 :زنهیگرد شده داد م يبا چشم ها انیو دا رمیجام وا م يتو....گفتم یفهمم چ یو من تازه م شهیسرخ م ایدن

 ؟یچـــ-

 :رهیگ یو دو طرف مبلو م ستهیا یم ستادهیروش ا ایکه دن یپشت مبل رهیخنده و م یم آرش

 ...شمیمن دارم بابا م...خانمِ من بارداره...يدیدرست شن زیبرادر زن عز-

 :گهیو م شهیم زیخ میجاش ن يتو انیدا

 ...شهیدکتر گفته نم یتو که گفت!چطور ممکنه؟ یول-

 ...خب دارو ها جواب داد برادرِ من-

و  انیبه بغل دا دمیو بعد پاسش م کنمیرو بغل م ایمن هم دن....کنهیو آرشو بغل م شهیبلند م یبا خوشحال انیدا

 ...پسر عمه تو راهه ایدختر  هی دهیانگار اونم فهم...خنده یبغلم م يتو ناید...گمیم کیرو به آرش تبر

* 

بهش  يخواب آلودبا لحن ...نشه داریبغلش خوابه ب يکه تو نایکه د يجور...بنده یدر خونه رو آروم م انیدا

 :گمیم

 ....ببرش اتاق خواب من-

بسته  يو با چشم ها شمیباز وارد اتاق م مهین يبا چشم ها...رهیگ یم شیو راه اتاق خوابو پ دهیتکون م يسر

 :گمیو م کشمیدست از کارم م رهیم رونیکه داره از اتاق ب انیدا دنیبا د...ارمیمانتومو در م
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 !کجا؟...انیدا-

 :گهیسمتم و م گردهیبرم

 ...گهیبرم بخوابم د-

 !دنبالت؟ امیب دیحتما با...گهیبرو رو تخت بخواب د ایب...واسه من کنهیاووف مثل دخترا ناز م-

تا  ییدستشو يتو رمیو م دارمیو من شلوارکمو بر م ارهیاز توش لباس در م....سمت کمدش رهیخنده و م یم

به  ینگاه....و چشم هاش بسته است دهیدراز کش نایکه با فاصله از د نمیب یم انویدا....امیکه م رونیب....بپوشمش

پشت ....کشمیدراز م نایو د انیدا ين فاصله یب...سمت تخت رمیاندازم و م یکه صبح تنم بود م یتاپ و شلوارک

 یهامو مچشم ...نرمه نرمه...ناید يبه گونه  کشمیدست م!!!عمرا...ذارمینم شیپا پ گهیدفعه د نیا...انیبه دا

 ریز...قلبش يرو ذارهیسرمو م...شمیگرم م کشهیکه دورم حلقه م انیدا يدست ها...ادیخوابم م يبدجور...بندم

 :گهیگوشم با خنده م

 !!يچه خانم مغرور-

 ...طنتیبرقِ ش....زنهیجنگل نگاهش برق م...ارمیتا نگاهش باال م نگاهمو

 وِلـ....انیدا ادیخوابم م-

 :گهیو م شهیازم جدا م عیسر...کنمیحس م چارمویلرزش قلب ب..کنمیحرفمو فراموش م شمیکه م گرم

 ...ریشب بخ-

 يسرم تو.... دفعه کی....اما....کنمیسمتش و کارشو تکرار م شمیخم م...بگم يزیتونم چ ینم یشوك حت از

 انیدا....دختر هیکمک گفتن  يصدا...چهیپ یگوشم م يتو غیج يصدا...رهیم جیهم گ دهیهمون حالت خواب

 :پرسه یم یو با لحن نگران نهیش یم عیکه سر هیحالت صورتم چطور دونمینم...شهیمتعجب ازم دور م

 !؟یخوب!؟!غزال؟-

تمام ...دختر،تقال هاش همه تو گوشمه يها غیج يصدا...تو هم رهیاخم هام م...ذارمیسرم م يهامو رو دست

 انیدا...شکنهیبغضم م....امیبه خودم م خورهیآب که به صورتم م يقطره ها....شهینفسم تنگ م...ضجه هاش

 :کنهیو آروم پشتمو نوازش م کنهیبغلم م عیسر

 ...یمن که خواستم ازت دور شم تو نذاشت!زم؟یچت شد عز هویآخه -

 ...ترکه یو بغضم م دمیفشار م نشیبه س سرمو
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. انیدا...کمک...کمک...کمک....زدیداد م.....زدیناله م...زدیضجه م...گوشم ياومد تو هویدختر  هی يغایج يصدا-

 ....ترسمیمن م..

 :گهیو کالفه م کشهیموهاش م يتو یدست....مونم یچکه و من مبهوت م یاز چشم هاش م یاشک قطره

 !!!!یلعنت....دینبا....شتیپ ومدمیم دینبا-

 :رمیگ یکه بره که محکم مچ دستشو م شهیجاش بلند م از

 ...ترسم یم ییمن تنها...لطفا انیدا-

 ...کنهیو اون موهامو نوازش م ذارمیپاهاش م يسرمو رو...نهیش یتخت م يرو مستاصل

  ...حداقل تا چند ماه..میکنیکارو نم نیا گهید...کارمون از اول هم اشتباه بود-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 نمیب یتو خودم م لشویحتما پتانس گمیم ویزیچ هی یوقت...کشمیمن عقب نم...شمیمن با ترس هام روبرو م...نه-

 ...گهید

 ...شهیم رهیخ یکیتار يتو يبه نقطه ا نیو غمگ گهینم يزیچ

* 

 زم؟؟؟یمامان؟؟عز يناینا؟؟؟دید....لباس جمع کنم آخه دیبا...نکن هیگر قهید هیدلم تو رو خدا  زیعز-

چند تا از اسباب ...زنمیکالفه موهامو از صورتم کنار م...هیگر ریز زنهیبعد دوباره م کنهیلحظه نگاهم م چند

 یو م شهیتوجهش جلب م...کنمیتمام از طرف اونا باهاش صحبت م یو با جلف ذارمیکنارش م اشویباز

 :گمیو م ذارمیعروسکارو کنارش م...خنده

 ....ددر میبر میخوایم...کن تا من برم لباس هامونو آماده کنم باشه يو طال باز یتو کنار خرگوش یینایخب د-

 انیاون شب،دا يبعد از اتفاقا...رمیم رونیو از اتاقش ب کشمیم ینفس راحت....رهیتوجه بهم با عروسکا ور م یب

قبول  لیمنم با کمال م....سفرشمالو بهم داد شنهادیحال هردومون بهتر بشه پ نکهیا يپکر بود و برا یلیخ

صحبت کردم و بهش  انیبا دا....نجام بدهشرکتو ا يمورد اعتمادش بود کارا میلیقرار شد معاونش که خ...کردم

قرار شد صبح ...داشت و اونم قبول کرد اجیچون شرکت بهش احت...میهفته اونجا باش هیگفتم ته تهِش 

که داشتم چمدونو  یوقت قایدق میجمع کنم که از بدشانس لهیشدم تاوس داریب6و منم ساعت میحرکت کن10ساعت
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 یعنی نیا....شد داریاز خواب ب ناید یراحت نیو صداش بلند شد و به هم افتادچمدون از دستم  اوردمیاز کمد در م

 ...الیخیب....یآخر بدشانس

 ...دارمیپس لباس گرمم برم ستین يشمال اعتبار يبه هوا...دارمیخودم بر م يدست لباس برا چند

 يواریرشتش به کاغذدد يپستونک دهنشه و با چشم ها...نایاتاق د گردمیبرم...بندم یچمدونمو م باالخره

 ....کنهیرنگارنگ اتاق نگاه م

 

 دوازدهم فصل

دلم پر ...خنده یو م کنهیبهم نگاه م عیسر...ذارمیگونش م يماچ بزرگ رو هیکنارش و با لبخند  شمیم خم

از کنارش بلند ...دارم نایکه نسبت به د یتیمالک نیقدر خوشحالم از ا دونهیخدا م»مامان«دل زیواسه عز کشهیم

شرت،شلوار،شلوارك،کاپشن،کف  یراهن،بلوز،تیپ....کنهیبهم نگاه م يبا کنجاو...بندم یو براش چمدون م شمیم

 خواستیدلم م دمشیکاپشن د يبار تو نیاول يکه برا ياون روز....دارمیبراش برم ییش،دمپا

 یو م کنمیم لیتکم رخشکیو ش یبیب يچمدونو با چند بسته ما....زممممیعز....بخورمش

چقدر زود داره بزرگ ..نهیشیم بمل يرو يفکر لبخند نیاز ا...ماهش3شهیم گهیهفته د2»مامان«زیعز...بندم

 يبرمش تو یو م کنمیبغلش م...حاال خدارو شکر تُپل شده یالغر بود ول یلیخ دمیرو د نایکه د لیاوا...شهیم

از جام  عیسر8ساعت شده نمیب یم یو وقت کنمیم يباهاش باز ریدل س هی....ذارمشیتختم م يرو...اتاق خواب

 انویذهنم دا يتو دارمیهرکدومو که برم....ذارمیانواع لباسا رو براش م....بندم یم انویو چمدون دا شمیبلند م

عوض  یآسمان یآب يسره  هیلباس  هیرو با  ناید يلباسا عیبعد از تموم شدن کارم سر...کنمیباهاش تصور م

 هی...پوشم یلباس م عیاتاقم و سر يتو گردمیبرم...بشه ضیترسم مر یم ذارمیسرش م يو کالهو رو کنمیم

تا موقع  ذارمیهم کنار در م مویکفش مشک...یکرم زیر يبا طرح ها یکرم،شلوار کتان کرم و شال مشک يمانتو

 خوابش...نایسراغ د رمیو بعد م رسمیکارا م يبه همه ....کنمیگازو چک م ریاشپزخونه و ش رمیم...خروج بپوشمش

و بعد  کنمیو درو باز م رمیم عیسر ادیکه م فونیآ يصدا...شهیبسته اش هدف بوسه ام م يچشم ها....برده

تنشه رو  یآسمان یآب يفرشته کوچولو با لباس ها هیرنگشو که عکس  دیسف کیکوچ يپتو...ناید شیپ گردمیبرم

 يرو تو نایو آروم د کنمیپتو رو جمعش م....ذارمیرو وسطش م نایو بعد د کنمیتخت پهنش م يرو....دارمیبرم

طرفش و  رمیم شهیداخل م يسرحال از در ورود انیدا...ییرایپذ يتو رمیم...ادیدر خونه م يصدا...رمیگ یبغلم م
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و بعد خم  دهیچشم هام م يبوسه رو هیکه اونم جوابشو با  ذارمیگونش م يرو يبوسه ا...کشمیخودمو باال م

 :گهینشه آروم م داریب ناید نکهیا يبرا...بوسه یرو م ناینرم د يگونه و  نییبه طرف پا شهیم

 ....کشه یطول نم شتریب قهیدق5...رمیدوش بگ هیلباسمو عوض کنم و  رمیمن م-

 رهیخنده و م یکه م رمیبراش م يچشم غره ا....ذارهیچشمم م يرو يطاقت بوسه ا یو اون ب گمینم يزیچ

 ...نمیش یمبل م يرو...سمت اتاق خوابمون

و با  رونیب ادیاز اتاقش م....کنم ییرایپذ انیاز دا یغرغر اساس هیتا با  کنمیربع و خودمو آماده م هی شهیم قهیدق5

 :گهیم عیقرمز من سر افهیق دنید

 ...زمیواقعا متاسفم عز-

 :گهیبا خنده م....شمیاز جام بلند م ضیو با غ گمینم يزیچ

 !چمدونا کجاست غزال؟-

 اتاق خواب-

 :گهیم طنتیش با

 !کدوم اتاق خواب؟-

 :گمیم طنتیپس با ش...کنم استفاده»مون«تیاز مالک خوادیم

 ....اتاق خوابم-

که بهش  یوقت....ذهنم يتو ادیخانم م میلحظه نگاه خوشحال مر هی....اتاق خواب يتو رهیو م زنهیم شخندین

خانم از اون دسته از  میمر...دخترش شیبره پ خواستیبال درآورد م چارهیهفته مرخصه ب کی يگفتم برا

 کدستیموهاش ...قلبش مهربونه یداره ول يا يجد يچهره ....شهیادماست که ادم ناخوداگاه بهشون جذب م

فوق العاده  یچشم هاشم طوس....تو صورتش خوبه یقوص داره ول شینیب....هیو پوستش چروك اما گندم دهیسف

با ....هیبده وگرنه از دور مشک صشیبه چشم هاش نگاه کنه تا تشخ کینزد یلیبره خ دیاست که ادم با رهیت

از  دیشا....لبم يرو نهیش یلبخند م شمیکه م نیسوار ماش....رمیم نییو از پله ها پا امیبه خودم م انیدا يصدا

 ....بوسم یو گونشو م انیسمت دا شمیخم م....سفر میریم میخانواده دار هیمثل  نکهیا

 ...یمرس-

 ....اندازه یگرده سمتم و ابروشو باال م یبرم

 !ه؟یخبر-
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 !حق ندارم شوهرمو ببوسم؟!؟ينه چه خبر-

 !!!يشد طونیش-

 !!!گهید گهید-

و  یصندل یبه پشت دمیم هیسرمو تک....نیماش يتو چهیپ یاهنگ م يصدا...کنهیخنده و ضبطو روشن م یم

 ....زنمیو لبخند م خورهیتو بغلم وول م ناید....بندم یچشم هامو م

 یخود اهنگ به حالت قبل دنیاما با شن....شهیصورتم در هم م...چهیپ یم نیماش يروزگار که تو رضایعل يصدا

اونو  انیشو دوست دارم که االن دا یروزگار فقط اهنگ من تو رو توک رضایعل ياهنگ ها نیاز ب...گردمیبرم

 ....از خواب نپره نایتا د کنمیو صداشو کم م شمیخم م....گذاشته

 :شهیبلند م انیدا يصدا

چرا به ما !؟یکه چ دیکش غیوسط شرکت ج....کردیم زمیزریجاداشت ر....شمال میبر میخوایگفتم م ایامروز به دن-

 ....میایبعد ما م دیروز تنها باش2گفت  گهید یچیه!م؟یایماهم ب مینگفت

 :گمیم یناراض

 ....میتنها باش میخواستیما م...شهیکه نم ينطوریا یول-

 ....در بره تیخستگ....بخواب ریحاالم بگ....آهو خانم گهیکه شده د هیزیچ-

 :گمیبندم و م یدرهم رفته چشم هامو م یصورت با

 ....کن دارمیشد،ب داریب ناید-

 ...چشم-

* 

 !زم؟یعز!غزال خانم؟!؟!غزال؟-

 :گمیخواب آلود م....کنهینگاهم م صورتمه و با لبخند کینزد انیصورت دا...کنمیچشم هامو باز م آروم

 !م؟یدیرس-

 ....زودباش بلند شو....بردم تو لویو وسا نایآره د-

 ....خوشکل روبرومه یلیساختمون دو طبقه خ هی....تنها نباشه نایتا د شمیجت بلند م مثل

 ....من يپدر يالیاز و نمیا-

 ...خوشگله یلیخ یییوا-
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ساختمون  هی الیو....رنگارنگه يدور و برش سر سبزه و پر از گل ها....بزرگه اطیح هی يخوشگل تو يالیو نیا

 الشیو...هم هست گهیطبقه د هیانگار  رشیو ز...به سمت طبقه همکف رهیبا چند تا پله م...دهیسف یزرشک

رو ....شهیز متا بناگوش با شمین....داره مه یروونیش ریاتاق ز هی....کیو ش ینقل....رسهیمتر به نظر م100کمتر از

 :گمیم انیبه دا

 !ه؟ینجوریچرا ا نجایا انیدا-

سالن و اشپزخونه و  هیطبقه همکف هم ...متره100ساختمون يربنایز...مهماناست يطبقه همکف برا-

داره که  یروونیش ریاتاق ز هیباال هم ....میکه ما توش...خوشگله تییسو هی نمییاون طبقه پا..حمام داره ییدستشو

 ...استیپاتوق دن

 :گمیم انیموهام و رو به دا يتو ذارمیگلو م...نمیچ یگل رز م هیو  شمیو خم م دمیتکون م يسر

 !تنهاست....ناید شیبدو برو پ-

 ...ستیاز لطف ن یخال دنشید....الیباشه تو هم برو پشت و-

پر از ...هم اون پشته کیسبز کوچ يفضا هی....افتم سمت پشت ساختمون یراه م...رهیو اون م دمیتکون م يسر

 قیآالچ هی...قهیآالچ هیوسطش هم ...خوشگل یمختلف با ارتفاع کم ول يمختلف و درخت ها يگل ها

از  مویگوش...نمیش یم شیدلصن يرو...شمیم قیوارد االچ...زهیم هیهم  قیوسط االچ...الیو يست آجرا...یزرشک

 دونمینم....دهیآهنگ بهم آرامش م نیا....یجام نیاز رام یآهنگ تو که باش....ذارمیو اهنگ م ارمیم رونیب بمیج

 ....نجایدنج و آرامش بخش ا طیمح ياونم تو....دهیم یچرا ول

 برام مثل بهشته ایهمه دن یکه باش تو«

 اسم تورو تو سرنوشت من نوشته خدا

 شهیم نیتر بایبرام ز ایهمه دن یکه باش تو

 شهیم نیهمون جا بهتر یکه تو باش ییجا همون

 جهانم يجا نیتر بایآغوش توئم ز تو

 شعر عاشقانم هیانگار  یاسممو بگ تو

 بارون عشقه هییتو مثل الال يصدا

 مونه یکه تا ابد تو قلب ما م یحس

 من بدون دوست دارم عشق
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 عشق پابرجاست نیاست ا ایدن ایدن تا

 من بدون عاشق شدم عشق

 استیرو کیمثل  باستیاحساس ز نیا

 شب ماست امشب

 بمونم اتیکه تو دن نهیا میدلخوش تموم

 که جون تو شده بسته به جونم یدونیم تو

 بهیتو پر از ارامشم حالم عج کنار

 بهیغر اتیهمه دن یاشناباش یتووقت

 من بدون دوست دارم عشق

 عشق پابرجاست نیا استیدن ایدن تا

 من بدون عاشق شدم عشق

 استیرو کیمثل  باستیاحساس ز نیا

 »شب ماست امشب

 ...شمیم تییوارد سو....شمیو از جام بلند م کنمیگونمو پاك م يحرکت دستم دو قطره اشک رو با

 

 زدهمیس فصل

با ... توشه انیکه دا نمیب یتراس م ياز تو....اشپرخونه است هیسمت چپش ...شهییرایپذ يتو دیست مبل سف هی

 :گمیخنده م

 ....چه باحاله نجایا-

من از ....روش پول گذاشت یلیخ نمیبخاطر هم....رو دوست داشت نجایا نیزم یلیخ امرزیبابا خدا ب....اره-

 ....ادیخوشم م یلیخ شیطراح

 ...نمیاتاقارم بب رمیم....شده کیتحر یحساب میفضول ینخند بهم ول-

 :گهیخنده و م یم

 ....میکار دار یبزن که کل دیبرو زود همه جا رو د....ادم فضول آهو خانم هیواسه  هیعیزطبیچ هی نیا-
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تخت  هی...ید،آبیسف ونیاتاق با دکوراس هی...شمیم ییرایکه سمت راست پذ یوارد اتاق...رمیبراش م يغره ا چشم

 نهیآ زیکنارم....یآب کیکوچ یو صندل دیسف نهیزآیوسط اتاق و سمت راست م دیسف یِو روتخت ینفره با چوب آب2

تا کمد که 2و کنارش یآب يبا کوسن ها دیناپه سفکا هیسمت چپ هم ...بود یلباس بود که اونم آب زیهم آو

و  ییفهمم دستشو یو م کنمیدرو باز م....در هیبود و کنار کمد ها هم  دیسف گهید یکیو  یآب یکیرنگ 

شوکه به روبروم نگاه !!!!نمیب یم یو چ کنمیبازش م...نمیب یم زیدر کنار آو هیسمت راست و  گردمیبرم....حمامه

 ....در نیهم اتاقش خوشگله هم ا...خندم یم....الیبه قسمت پشت و واست ر گهیدر د هی....کنمیم

واقعا  افشیق...خورهیم یینفره نشسته و داره چا4يناهارخور زیپشت م انیدا...رمیم رونیشده از اتاق ب مسخ

 :گمیو م شییروبرو یصندل يرو نمیش یبا لبخند م....خب بازم لبخند داشت یخسته بود ول

از  نمیا کهیبهشت کوچ هیاون از پشت ساختمون که انگار ....خوشم اومده نجایاز ا یلیخ....فوق العاده است نجایا-

 ...منبع ارامشه نجایا ییوا....که منبع ارامشه میکه توش یاتاق

 :گهیخنده و م یم

 ...خوشکله نجایا میدیفهم....دختر ریبابا ترمز بگ-

 :گهیراحت مکه نا نییاندازم پا یخجالت سرمو م با

 ...نجایا ادیب ادیز ذاشتیمشغله هاش نم یول....بود نجایبابا عاشق ا-

 ....مونم تو برگرد تهران یم نجایمن ا گمیم....انیگذشته دا الیخیب-

 !؟یچ-

 ...ستمین ایتهران ب گهیمن د....گمیهفته رو م کیبعد -

 :گهیخنده و م یم

 ....شهیعاشقش م نجایا ادیم یهرک-

 ...برو استراحت کن...يساعت پشت فرمون بود7...چشات قرمز خونه انیدا....رو ولش نایحاال ا-

 !؟یستیتو خسته ن-

 کل راهو خواب بودما...نه-

 !؟یبخاطر من بخواب شهیحاال نم-

 جـــان؟-

 .....با زنم استراحت کنم خوامیخب م!تعجب داره؟-
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 :گمیوم دارمیشدشو برم یخال فنجون

 ...امیبعد م کنمیدرست م يزیچ هیم و شور یم نویتو برو من ا-

 ....بذار واسه بعد خوادینم-

 ....غذا درست کنم دیبا شمینم داریتا شب ب گهیاالن بخوابم د-

 ....ارنیرستوران غذا ب میزنیزنگ م ریسخت نگ-

 !؟یربع صبر کن هی شهی؟نمیبخواب دیاالن با نیهم قیحاال دق-

 رمیشورم و بعد م یبا خنده فنجونو م....طبقه باال رهیو بعد م رهیم رونیاز آشپزخونه ب یو عصب کشهیم یپووف

و شلوارك  يتاب قهوه ا هیلباس هامو با ....شده هوشیکه رو تخت ب نمیب یم انویدا شمیوارد اتاق م...سمت اتاق

 انیدا يبازو يآروم دستمو رو....ختسمت ت رمیو م کنمیشدمو باز م یمشک يموها...کنمیعوض م یمشک

 :دمیو تکونش م ذارمیم

 ان؟یدا....شو لباساتو عوض کن ان؟بلندیدا-

و  نشهیس يو لحظه بعد سرم رو...کنهیدستشو دورم حلقه م عیسر دنمیو با د کنهیباز م مهیزور چشم هاشو ن به

 ...دستش دورم محکم حلقه شده

 ....یعوض کن دیبا ان؟لباساتویدا-

 :گهیو خواب آلود م کنهیتو موهام فرو م سرشو

 ...ادیخوابم م...ول کن غزال-

 !ان؟یدا-

 یتخت م يرو....مشغول لباس عوض کردنه ییدستشو يبعد تو يو لحظه  شهیو ازم جدا م کشهیم یپووف

برم  یصدامو م ادیکه م ییدر دستشو يصدا....براش خونمیم ییو الال کنمیصورتشو ناز م...نایچرخم به سمت د

 ....کنمیرو ناز م نایو فقط صورت د

 دیحساسه و نبا یلیخوابش خ يکه رو فهممیو م خوابهیتخت پشت بهم م يتوجه به حضورم رو یب انیدا

 ....ذارمیبازوش م يدستمو رو اطیچرخم سمتش و آروم و با احت یم....کرد دارشیب

 !ان؟یدا-

 ....دهیبهم نم یجواب

 ...یکه با اون لباسا بخواب شدیخب نم-
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 :گمیو م کشمیم یآه...گهینم يزیچ

 !؟یخواب-

دورم  یکه دست کشمیگونش م يو آروم به حالت نوازش دستمو رو نایگردم سمت د یبر م...دهینم یجواب بازم

 :گمیو اروم م رمیگ یم شیآت.....شمیگردنم گرم م يتو رهیسرش م!حسودکوچولو....شهیحلقه م

 دیببخش-

 دیببخش-

 :گهیآروم م انیدا....کنج لبامون ادیلبخند م شهیکه همزمان م دمونیببخش

 خورمیآروم تکون م....بوسه یکه بازم گردنمو م گمینم يزیچ....کنمیولت نم ياریدفعه هرچقدرم بهونه ب نیا-

 :گهیو م زنهیفقط لبخند م...بوسم یسمتش و آروم گونشو م گردمیبر م...کنهیکه حلقه دست هاشو شل م

 ...بخواب ریبگ....آهو خانم یطونیش یب یطونیش-

 :گمیو آروم م نمیش یبردار نم من دست اما

تو اگه حالت بد باشه حال منم بد  انیفقط دا....بدونم خواممیچرا و نم دونمینم...ياالن چند وقته پکر-

آرامش داشته  میینجایکه ا ویبذار چند روز...پس تو رو خدا خوب شو....شمیاگر خوب باشه منم خوب م...شهیم

 ...میباش

 :گمیو م کنهینگاهم م دیترد با

 ....یبدونم چرا ول خواممینم...من االن خانواده ندارم...یاز نظر روح یدخترم اما نه از نظر جسم هیمن -

که عشقو  شهینم لمیدل یمن تنهام ول....تحمل کنم ویتوجه یب تونمیمن نم...رو دارم نایاالن فقط تو و د من

 ...دخترم هیمن  انیدا....غرور دارممن ....قدم بشم شیمن پ شهینم لیدل یمن تنهام ول...کنم ییگدا

 :گهیکنار و آروم م کشهیم....شمیسرخ م عیو سر شمیآروم م....تنم شهیگرم م....سمتم شهیم خم

 شهیهم دمیمن بهت قول م...ستین يزیچ گمیفکر نکن چون نم...دوست داشتم و دارم شهیمن هم...غزال-

چون تو ....شتمیپ شهیهم من هم ياگر تو منو نخوا یدعوا باشه حت نمونیاگر ب یحت....و پشتت باشم شتیپ

 غیازت در ویکه بخوا يزیهر چ زچند رو نیا....بمونه ادتی نیا....کنهیآدم خودشو ول نم....یاز وجود من ییجزو

 !باشه؟....یش مونینکن که بعدا پش يکار....خوب فکر کن یول کنمینم

 !چند روز؟ نیچرا فقط ا-
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 یفرق داره حت گهیدفعه د نیا یول یدوباره خوندن اون دفترو شروع کن دیتهران با يکه تو برگرد یچون وقت-

 ...کنمیبازم ولت نم يازم متنفر یاگر بگ ی،حتیکن رونمیاگر ب ی،حتياگه منو نخوا

استفاده رو  تیبودن نها انیلحظات با دا نیاز ا یفهمم ول یم....کنمیم يباز میدارم با زندگ....گمینم يزیچ

 :گمیو آروم م ذارمیم نشیس يسرمو رو....کنمیم

 باشه-

 یاشک يبازو هاش با چشم ها نیو من ب خوابهیاون م....بنده یو بعد چشم هاشو م ذارهیموهام م يرو يا بوسه

 ....ستیازش ن يمن خبر یذهن خال يکه تو يگذشته ا یو حت....به حال.....ندهیبه آ کنمیفکر م

* 

چشم هامو باز  یعصب شهیبعد که تکرار م يدفعه ...دمیصورتمه سرمو تکون م يرو يزیچ هی نکهیحس ا با

و با ترس  رهیم ادمی تیعصبان کنهیصورتمه و با خنده داره نگاهم م کیکه نزد انیصورت دا دنیاما باد....کنمیم

با ....شهیروبروم ولو م يعمود رتتخت به صو يبا خنده رو....شمیم زیخ مین عیبعدم سر........کشمیم غیج

 :گمیشده م یغیج غیکه ج ییو صدا تیعصبان

 

 چهاردهم فصل

تازشم !به جون من؟ یوفتیکه با پر م يساله ا20مگه بچه!خوابه؟ چارهیب یگینم!!!يسکتم داد!ان؟یدا يخل شد-

 داریمگس مزاحم کنارمه از خواب ب هی نکهیفقط با حس ا...ستمین یمن قلقلک!ها يدیفکر نکن به هدفت رس

 ....شدم

 :گهیپر از خنده م یبا لحن....کنهیتخت و محکم بغلم م يرو نهیش یم

اخم هات تو هم،راه به راه چشم غره هم که !شده که؟ يچطور افتیغزال ق یدونینم يوا!!!غرغرو رزنیپ-

 یراست....یانگار لخت...از حرص،چشاتم پف کرده،موهاتم که شده آمازون،لباستم که ماشا يغنچه کرد ،لباتويریم

 ....چه خوشکله رتیلباس ز

 :زنمیپتو و داد م ریز رمیبا خجالت م....نگاه به اون هیاندازم و  ینگاه به خودم م هی

 ....تو روخدا....رونیبرو ب انیدا-

 ....بوسه یو محکم گونمو م عیو اون سر زنمیم غیج....زنهیخنده و بعد با زور پتو رو از روم کنار م یم بلند

 .....کردیسکته م غاتیج نیبا ا چارهیوگرنه ب نهییپا ناید يشانس آورد-
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 !ااانیداااا-

 ....من رفتم!خب بابا-

بند لباسم افتاده و بند لباس ...زنمیم غیدوباره ج افمیق دنیبا د...نهیآ يپرم جلو یم عیسر رونیب رهیاتاق که م از

 ادیلختم به خاطر خواب ز يموها....لنگش رفته باال هیشلوارکم هم ....معلومه رمیاز خودلباس ز کهیت هیو  رمیز

مژه هامم که گره خورده بود و چشم هام پف کرده بود ....شده جنگل آمازون انیهم گره خورده و به قول دا يتو

 يلوله ا یشلوار ل هیشل زرد گشاد و  قهیبلوز  هیلباس هامو با  عیسر.....افتضاح بود يوا.....و کنار لب هامم هم

و سرو صورتمو  ییدستشو يتو رمیم....بافم یم عیکنم و بعد سر یموهامو هم شونه م...کنمیعوض م یمشک

 انیدا....رمیم رونینشه و بعد از اتاق ب دهیتا پف چشم هام د کنمیم شیآرا کمی امیکه م رونیب....ورمش یخوب م

 :گهیبا خنده م دنمیبا د ناستیبا د يکه مشغول باز

 !من کجاست؟ یزن هپل یدونیخانم خوشکله نم-

 ...خنده یهرهر بهم م نهیش یدرست کن م افتویق گهینم گهید!کوفت-

 :گمیعوض کرده م یقرمز خوشکل راهنیلباساشو با پ انیکه دا نایروبه د و

 !عشقم؟ یخوب....دل مامان زیسالم عز-

 !دنیبهم م میچه دل و قلوه ا-

 !چشم حسود کور-

 :گهیو م رهیبرام م يغره ا چشم

 !کو غذا؟...ده هام همو خوردنرو-

 !رستوران-

 !غزال-

 ...یخودت گفت! انیدا-

به رستوران  زنهیو زنگ م دارهیبرش م...اُپِن آشپزخونه است يسمت تلفن خونه که رو رهینخنده و م کنهیم یسع

 :گهیو م نهیش یکنارم م ادیبعد هم م...دهیو جوجه برامون سفارش م

 بوس به ما بده؟ هی دیخودشو خوشکل کرده نبا نقدریحاال که خانم ما ا-

 :گهیم یکه با تخس ذارمیگونش م يرو يخنده بوسه ا با

 ....ستیقبول ن-
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 :گمیبغلم و م يتو رمیگ یرو م ناید....نقدرهیتوان من هم دیببخش گهید-

 !؟يعوضش کرد-

 !ارمیبود باال ب کینزد....آره-

 :گمیم طنتیش با

 !پدر يآقا یکنیعادت م-

 ....دفعه بود نیو آخر نیاول!اعمر-

 !؟يبهش داد رمیخب ش....مینیب یم-

 ....گشنه اش بود همشو خورد یلیآره فکر کنم خ-

 :گمیبوسم و م یرو م ناید لپ

 ...یتا زود زود بزرگ بش يخوب غذاتو بخور دیبا شهیهم....زمیعز نیآفر-

 :گهیبا حرص م انیدا

 ....یاز من تشکر کن دیبا...من بهش دادما-

 :گهیو اونم با حرص م گمینم يزیچ

 ....دور بزنم کمی رمیم-

 !؟يذاریما رو تنها م-

 ....ناستیشما که سرتون گرمه د-

 ....ارنیاالن غذا رو م...گهید نیبش انیا دا-

 ....رو ول کن نایپس خواهشا د-

 !؟!حسود نقدریآدمم ا-

و اون با پستونکش  ذارمیمبل م يرو آروم سمت راستم رو ناید....نهیش یمبل م يو کنارم رو گهینم يزیچ

دستش دورم ...بوسم یو محکم گونشو م انیسمت دا گردمیبر م شهیراحت م المیکه خ نایاز د....شهیسرگرم م

 :گهیآروم م...ذارهیم نشیس يو سرمو رو شهیحلقه م

 ....استیرو هی نیغزال ع....وقت تموم شه چیهفته ه هی نیا خوادیدلم نم-

 ...منم دوست ندارم-

 :گهیو اون آروم م شمیسرخ م....سمتم شهیم خم
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 ...دوست دارم-

 :گمیو م زنمیم لبخند

 ...منم دوست دارم-

* 

شالم بذارم به جاش همون  يموهامو تو تونمیبغلمه و نم ناید...دهیو حرکتشون م ارهیم رونیموهامو از شال ب باد

 نیا انیاز پا...جوشه یاشک هام م...زنمیزل م نایبه صورت غرق در خواب د...نمیش یم قیاالچ یصندل يجا رو

پشت سرم  ییقدم ها يصدا...لرزونه یش دلمو مینرمه و نرم...بوسم یرو م نایگونه د....ترسم یآرامش کوتاه م

حداقل ....ندارم ویادحوصله وانمودکردن به ش...زنمیلبخند نم...نتونسته تحمل کنه و اومده...انهیحتم دارم دا...ادیم

 ....ساعت کی يبرا

 :نهیش یم یصندل يرو کنارم

 ...رسن یم گهیساعت د هیتا  ایآرش و دن!؟یآماده ش يخواینم-

 :گمیم کالفه

 !؟يرو نگهدار نایخواهش کنم د شهیباشه م-

 :گهیم متعجب

 ...بدو برو منتظرتم...بمیانگار غر یزنیباهام حرف م يجور.هیچه حرف نیبچمه ها ا نکهیغزال مثل ا!؟یچ-

 انیکه با دا يچند روز نیا...ندارم یامروز حال خوب...دوئم یاتاق خوابمون م يو به سمت در ورود گمینم يزیچ

اتاق خواب خوشکلمون  ياندازم تو یخودمو م!!!یباورنکردن....خواب هیمثل ....واقعا خوب بود میتنها بود الیتو و

و به صورت  نمیش یم نهیزآیم یصندل يرو...یو شال مشک دیو شلوار سف کیتون...کنمیو لباس هامو عوض م

 هیماه عاشق  کی يتو شهیچطور م!ض؟یمر هی ای!عاشق؟ هی!احمق؟ هی!م؟یمن ک....شمیم رهیخ شمیاز آرا یخال

 يحس مادرانه به بچه ا......بشم که يوابسته بچه ا شهیچطور م!دونم؟ینم اتشیاز اخالق زیچ چیمرد بشم که ه

 ...دمیشا!تبِ تند کورم کرده؟ دیشا ایحس، نیا!دمش؟یکنم که فقط چند هفته اس که د دایپ

کوبم به دهنم و از جام  یم ادیاشکم که درم!هوسه نه؟ ادیب شینگاه پ هیکه با  یحس.....حس نیهوسِ ا دیشا

 ....کنمیپس ولش نم....دهیکرده و بهم آرامش م رمیپاگ...حس نیهم باشه ا یهرچ....شمیبلند م

 يو اون با قدم ها کنمیصدا م انویو از پنجره آشپزخونه دا رمیم رونیاز اتاق خواب ب....کنمیهامو پاك م اشک

 :رمیگ یرو م ایدن يو شماره  دارمیاپن اشپزخونه برم يتلفنو از رو...کنهیحرکت م الیآروم به طرف و
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 الو-

 !ساعته؟ هی نییپس شما کجا...سالم کیعل-

 ...گهید میتو جاده ا!کوفت-

 !ن؟یرس یچند م!درد-

 ....میون2 شهیم میتا برس...غزال کهیتراف-

 !من اماده نشم؟ یزودتر بگ يمرد یم!دختر يریدرمون بگ یدرد ب!زهرمار يا-

 ..ماسه ینداشتت نم شینترس آرا-

 ....کنه تیبچت دختر بشه مادرشوهرت سالخ یاله-

 ...ستادهیا سیجلوتر پل کمی!غزال؟ يندار يکار!؟کرد ینکه مامان من تو رو سالخ-

 ....میمنتظر...نیایزود ب....برو!بابا قانون مند-

 خدافظ...باشه-

صورتش با خنده  يلبخند رو دنیو با د رمیگ یرو ازش م ناید...انیبه طرف دا رمیو م کنمیجواب قطع م یب

 :گمیم

 !زم؟یخوش گذشت عز-

 :گمیم انیسرحال به دا...ذارمیگونش م يرو یداغ يو من بوسه  ادیلبش کش م فقط

 ...مییاونجا میو ن2بشه که نگه ما  ایدن هیتنب...رو بخوابونم نایمن برم د-

سمتش و  گردمیکنجکاو برم....رهیگ یکه بازومو م شمیاز کنارش رد م یکنج لبش و من حرص نهیش یم لبخند

 :گمیم

 !جان؟-

 !؟يسرحال شد-

 

 پانزدهم فصل

 !بده سرحال بشم آقامون؟-

 !طونیش!کارت یبرو پ-
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 یآروم پنجره رو م...مینیب يتو چهیپ یگل م يبو...کنمیدر اتاقو که باز م.....دوئم به سمت اتاقم یخندم و م یم

عوض  دیو شلوار سف یرو با بلوزصورت ناید يلباس ها...شهیاتاق دوباره گرم م یول رهیگل م يبو....بندم

زود  یلیخ....دمیگرمش کرده بهش م انیاکه د ویریمرتب شد،ش یو وقت رمیگ یهم ناخن هاشو م کمی....کنمیم

 نهیخوابش سنگ شمیمطمئن م یوقت....ذارمیم يبسته اش بوسه ا يچشم ها يو رو شمیخم م....بره یخوابش م

 ....کشمیو بعد کنارش دراز م کنمیپوشکشو عوض م

در ...المیهمش تو فکر و خ دمیو کش یارامش نسب نیحاال که طعم ا...فکرم يبازم تو....ام به سقف اتاق رهیخ

 ...تو ادیم انیو دا شهیاتاق باز م

 غزال؟-

 !اومدن؟!بله؟-

 ....اریرو هم ب ناید نییپا يایم...آره-

 باشه-

ناخواسته لبخند  نمیب یرو که م ایدن....رمیم رونیو از اتاق ب کنمیرو بغل م ناید عیسر رهیم رونیاتاق که ب از

آرش ....میهمو بغل کن تونمینم نایبا وجود د....ایسمت دن رمیو بعد م کنمیم یبا آقا آرش احوال پرس..زنمیم یبزرگ

 میکن یاز هم استقبال م یپرآب و تاب يبا فحش ها...ایدن غلب يپرم تو یم....رهیگ یرو ازم م نایو د شهیمتوجه م

 :گهیو بعد مهربون م....ذارهیموهاش بوسه م يو رو کنهیرو بغل م ایبرادرانه دن یلیخ انیدا....میکش یو بعد کنار م

 !تون چطوره؟ ین ین-

 ....خوبه-

 شیمتوجه باردار رید کمی ایدن...ارمیبراشون شربت م عیو من سر ننیش یدور هم م ییرایپذ يمبل ها يرو

 ...شد

درمانش بود و  يماه دنبال کارا کیبعد هم که تا ....داشت و تا ماه دوم متوجه اش نبود یراحت يباردار یعنی

 یمبل م يرو ایکنار دن...اواخرش کنمیالبته فکر م....ماه سومه ياالن هم تو....نه ایبچه سالمه  نهیبب خواستیم

 :گمیو بهش م نمیش

 !مشخص شد؟ تشیجنس!شد؟ یجواب سونوت چ-

 :صورتش درهم شد و گفت عیسر

 ...دید يزیچ شهینم دهیگفت چرخ ینه دکتر م-
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 !؟یطونیش يچه بچه -

 ...رفته شییبه دا-

 :گمیاندازم و بعد م یم دیبوس یو گونشو م کردیبغلش نگاه م يتو ينایبه آرش که با محبت به د ینگاه

 ....ستیخودشم ن يحاال فکر کن بچه !رو بغلش کرده ناید ينگاه چطور!آرشم بچه دوسته ها گمیم-

بهش .....گذاشت براش یسمونیونمون بود،گرفت به کل داغونش کرد بعدم ساتاق مهم!تو غزال؟ يکار يکجا-

غزال  ییوا....شهیمن مطمئنم پسر م گهیم.یکنیم یچرا خرج الک میدون ینم تشویمن ما که جنس زِیآخه عز گمیم

 يباز يدیهم س یکل...دهیمدرسش هم از االن لباس خر يبرا....هیبه بق کنهیاضافه م خرهیعروسک م هیهر روز 

داره ....المعارف رهیمدرسش هم دا يقفسه هم کتاب شعر و داستان و برا هی....کرده فیو برنامه کودك براش رد

 ...کنهیم وونمید

 :گمیخندم و م یم

بچه که  نیاالن مطمئن باش ا نیاز هم ییوا....عشقِ بچه است....ستیبچه دوست ن...رمیگ یحرفمو پس م-

 ....شهیم لیکال عشق و حال تعط ادیب

 :گمیخندم و م یم....نییاندازه پا یو مغموم سرشو م گهینم يزیچ

 ...کردم یشوخ....یه-

 :گهینم دارش م يبا همون چشم ها...شمیخشک م....ارهیباال م سرشو

 ....آرش عاشق پسراست!؟یبچه دختر بشه چ....اگر...غزال اگر-

 !ا؟یدن ياریبه خودت فشار م یچرا الک....هیادیباشه از سرشم ز یهرچ-

و به  ذارمیبرنج و مرغ بار م....براشون غذا درست کنم دیبا...آشپزخونه ياندازم تو یو من خودمو م گهینم يزیچ

چنگ شده  انیدا نهیس يکه رو نایدست مشت شده د دنیبا د...انهیشده و تو بغل دا داریب ناید....گردمیجمع برم

 :گمیم دهیگوش م انیدا يداره به حرف ها دکه با لبخن ایرو به دن...لبم يرو نهیش یبه لباسش،لبخند م

 !؟ییایدن-

 :شهیسمتم و مهربون م گردهیبرم

 !زم؟یجوونم عز-

 !ا؟یدن یخودت-

 ....ارمیمامانا رو درب يادا کمیکوفت خو گفتم -
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 :گمیخندم و م یم

 !؟يشد روز آخر سردرآورد یچ.شمال يایروز دوم م یگفت انیتو که به دا....رو ولش نایا-

 :گهیو م شهیناراحت م چهرش

گفتم ....امین اوردمیروزِ آخرو طاقت ن نیا گهید یول...میبمون میمجبور شد....بستن دیقراردادجد هیتو شرکت -

 ....نشد یباز دلم راض یول....رنیدرگ نایاالن نرم ا

 :گمیم یحرص

 !اسکل؟ یچ ریآخه درگ-

 :گهیم طونیخنده و ش یم

 ....آقا پسر ما يدخمل خوشکل برا هیدرست کردن  ریدرگ-

 یبازوشو م انیکه آخ گو زنمیبه بازوش م یمحکم يضربه ....خنده ریزنه ز یو اون م شمیبناگوش سرخ م تا

 ....ماله

 !!!منحرف يحقته دختره -

و سرخ  امیبه خودم م»بزرگه رو خورد کهیکوچ م؟رودهیبخور يدینم زیچ هیخانم  غزال«گهیآرش که م يصدا با

و  ایدن....کنمیو شروع به خوردن م نمیش یم یبه بغل پشت صندل ناید....به آشپزخونه کنمیتر از قبل تعارفشون م

روزمون برنامه  يبرا انیم،دایخوردن شغولهمونطور که م....زنمیو من فقط لبخند م کننیم فیآرش از غذا تعر

رستوران و بعد لب  میجنگل بعد هم بر میهر بمونکه تا بعد از ظ شهیم نیو درآخر قرار بر ا کنهیم يزیر

فوتبال که از  يصدا....شورم یظرفارو م ایسپرم و همراه دن یم انیرو به دا نایبعد از تموم شدن غذا د....ایدر

 ؟!؟!؟!جنگل کنسل گمیو با خودم م شهیو خودم بلند م ایدنآه  شهیبلند م ونیزیتلو

* 

 یتند از گل فروش يبا قدم ها کنمیحساب که م....کنمیو تشکر م رمیگ یسرخو از فروشنده م يگل رز ها دسته

صمن  دنید...ممیتو فکر تصم رمیو م دمیدست تکون م یتاکس يبرا....ابونیبه سمت خ رمیو م امیم رونیب

و اون رقم  دمیآدرسو م...شمیو من به سرعت سوار م ستهیا یم یتاکس!!!دمیکه فقط عکسشو د یکس!!!!خانم

 يدست ها....کنهیم ادیز نویکش اومده سرعت ماش يو اون با لب ها ستیمهم ن گمیبا حرص م....گهیم وییباال

راننده به  يبا صدا...است دایاسترس از تمام حرکتام پ....ارمیو صداشونو درم زنمیهم گره م يعرق کردمو تو

به  یو بعد نگاه رمیگ یپولو م هیبق....شمیم ادهیپ نیو از ماش دمیاسکناس بهش م هی عیو سر امیخودم م
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 خوامینگه م یخانم آدرسو گرفتم و ازش خواستم به کس میبا هزار قسم و التماس از مر....کنمیساختمون ها م

و  انایطبقه اولش صمن خانم،طبقه دوم د دمیشن....طبقه است3....رمیرنگ م يبه طرف ساختمون آجر...برم اونجا

نداشته و صد البته که  دنمیبه د یلیشهر بوده و م نیهم يمدت تو نیتمام ا اناید....انایاما د....هیسومش خال هطبق

دست  کیو با  امیم رونیاز فکر ب...سالشه کیداره که  الیبچه هم به اسم دان هی اناید!هیکیحسمون متقابال 

تا  رمیکنار م فونیآ یچشم ياز جلو...زنمیبا ترس زنگ واحد صمن خانمو م یکیو با اون  زنمیچادرمو چنگ م

 :ادیصداش م....نشم دهید

 !د؟ییبفرما-

 ....غزال هستم صمن خانم-

 :گهیم یو بعد عصب کنهیم مکث

 !نجا؟یا ياومد ییاصال با چه رو!؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 :گمیم یو عصب کنمیقطع م حرفشو

 نیاز ا شتریب!د؟یکنیصدا بلند م فونیاز پشت آ!ن؟یدیخونه راه نم يحده که مهمونو تو نیدر ا تتونیشخص یعنی-

 ....ازتون انتظار داشتم

 :گهیتمسخر م با

 ....تو ایب...کن حتیبرو عمتو نص-

 یکیکوچ نگیبا پارک شمیوارد که م....به سمت داخل دمیو در باز شده رو فشار م دمیدهنمو با ترس قورت م آب

 يزایوقت چ چیه یدارن ول یثروت خوب نکهیو خانوادش با ا انیدا....پارکه نگیپژو گوشه پارک هی...شمیروبرو م

و  رمیراه پله باال م ياز پله ها...روختنشکه بعد از فوت پدرش ف شونیخرن البته جز خونه قبل ینم یتجمالت

 شهیکوتاهش باعث م يکت و دامن سورمه ا...شمیصمن خانم روبرو م یرسم با چهره عصب یبه پاگرد م یوقت

 :گهیم یو عصب رهیدر کنار نم ياز جلو دنمیبا د...آب دهنمو دوباره قورت بدم

 !آبرو؟ یدختره ب يخوایم یچ نجایا-

 :گمیم یآروم يبا صدا یگزم اما عصب یم لب

 دیخواهش کنم دعوتم کن شهیحاال م...نیچه نخوا نیچه بخوا.آبرو عروستونه صمن خانم یدختر ب نیا-

 ....داره يبد یلیسوز خ رونیب يهوا...داخل
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 يمتر130-120 بایخونش تقر....بنده یو به محض وارد شدنم به واحدش درو م رهیدر کنار م ياکره از جلو با

 :گمیو م شمیولو م یمبل تک نفره شراب يرو....شهیم

 ....تشنمه یلیخ!صمن خانم؟ دیاریشربت برام م هی-

 :گهیو م ارهیبرام م يغره ا چشم

 ....کنمینم ییرایمثل تو پذ ییمن از آدما...کارتو بگو-

 

 شانزدهم فصل

 :گمیم یعصب

 !!!لطفا...ادینم ادمیاز گذشته  يزیصمن خانم من چ-

 !به زهرآلود کردن خونم کنهیشروع م شیو با ن شهیهام نم دار م چشم

 يپا ریز یکه نشست نهیجز ا...دهیازتو به ما نرس یخوب زیچ چیه یزنیکه تو ازش حرف م يتو اون گذشته ا-

بچه خواهش کردم  نیصدبار از ا يسال روز هی نیتو ا...يبچمو ببر يآبرو یخواستیم....يپسرم و بدبختش کرد

هنوز تو کف ....يجادوش کرد تهیعفر يِواما ت!شناسهیکه جنس تو رو نم چارهیاون ب...التماسش کردم از تو بگذره

که دل  يزیو دو قطره اشک بر یدوزار التماس کن!؟یکه چ نجایا ياومد....داره يحد میدیچشم سف....جرئتتم

 ...یباش ضمیدونم مر یم دیبع یحت...شناسم یتورو م فیمن ذات کث....ياریمنو رحم ب

که به زور چنگ و دندون به دستش آوردم دود  یذره ذره اعتماد به نفس...رمیجام وا م يحرفاش ذره ذره تو مات

 هی....ادیکه ب ستین ینفس.....اشپزخونه يتو رهیم عیچطوره که صمن خانم سر فمیقا دونمینم...هوا رهیم شهیم

و من آروم  ادیبه سمتم م یوانیل!اشک یزدن ب قسال ه کیبه اندازه  دیشا......بغض هی....گلومه يتوده بزرگ تو

 :آرامشم يرو غیت شهیصمن خانم م يصدا.....نهیریش....خورمیازش م

 ....يریشه وگرنه آرزومه بم ختهیتو خونم ر فتیخون کث خوامینم فیح-

لب صمن خانم  يپوزخند رو....باهم مسابقه دو گذاشتن يو بعد يگونم و انگار بعد يرو زهیر یقطره اشک م هی

در حد لرزش  دیشا...ترسونه یزنه بدجور منو م نیا يحرفا يکه تو قیعم ي نهیک نیا...لرزونه یدست هامو م

 ....و از هوش رفتنم کلمیکل ه

* 
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 ياذان تو يصدا...راه برم میخط مستق هی يتو کنمیم یسع شهیم دهیکش نیزم يکه رو ییبا قدم ها خسته

آب به صورت  وانیل هی دنیصمن خانم با پاش يدفعه ا کیهوش شدن  یبعد از اون ب...چهیپ یم ابونیخ

 .رونیمحترمانه از خونه پرتم کرد ب ریغ یلیصورتم به هوشم آورد و بعد خ يرو میمستق

 ....افتم سمت خونه یو راه م شهیم شتریخونه سرعت قدم هام ب يتو نایفکر به تنها بودن د با

* 

صورتش ....سمتم ادیم تیچارچوب در با عصبان يتو دنمیبا د انیدا...کنمیچرخونم و بازش م یدر م يتو دویکل

شدن  دهیچیتوجه به درِ باز و پ یو اون ب کشمیبا ترس عقب م....دنیهم در حال ساب يسرخه سرخه و فکاش رو

 :زنهیساختمون نعره م يصدا تو

 غزال؟ هان؟ يبود يتا االن کدوم گور-

 :گمیچسبم به در و آروم م یترس م با

 ....رونیب-

 :زنهیداد م دوباره

 کجا؟؟ یعنی رونیب-

جنگل آتش زده نگاهش و لب  يتو شمیم رهیخ....ارمیسرمو باال م...خونه يخزم تو یبندم و آروم م یم درو

 :زنمیم

 ...مادرت يخونه -

 :زنهیاز خودم لب م دیو آروم به تقل شهیخشک م....شهیبه سرعت خاموش م نگاهش

 !کجا؟-

 :کنمیو صدامو بلند م کنمیم رم

 ....مادرت يخونه -

 یدر م يتو دویبندم و کل یدرو م عیو من سر کنهیپشت سرم حرکت م...رمیبعد به طرف اتاق خوابم م و

 :زنهیکوبه به در و داد م یم...چرخونم

 ....باهات حرف بزنم دیبا!!!غزال-

 کشمیم غیج
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من ....من کثافت...منهرزه....آره من خونه خراب کن....دمیشن قتویحق یبسته هرچ....کَرَم گهیمن د....منکَرَم-

 ....صالح....یبهشت.....تو و خانوادت پاك....لجن

 

 :زنهیدادم

 !گفت؟ یغزالمامان بهت چ-

 :رهیم رونیاز دهانم ب یکیریستیه غیج.....کنهیکه دادشو تکرار م دمینم بهشیجواب

 ....ستیبه تومربوط ن-

دفتر ....سمت کمد دوئمیوم امیهام به خودم م هیگر نیب....بده لمیحالم بده و انگار خ.....یبه خود زن کنمیشروعم

 یدفتر خاطرات...زنمیهق م.... نیزم يرو شمیم دنشتایبا د....کنمیبازش م عیو سر رمیگ یچنگم م يتو خاطراتمو

برگهها کنده  هیبار خوندم بق نیکه آخر ییاز همون جا قایدق....زنمیورق م عیسر........پر بودحاال روزیکه تا د

که سلول  یآرامش!!!سرم اومد دمیترسیکه ازش م یهمون قایدق....یبدبخت نیبه عمق ا....لرزم به خودم یم....شده

 نمیب یم روناومدهیاز پشت ابر ب دیپودر شد رفت هوا و حاال که خورش کردمیبه سلولبدنم طالبش بود و حسش م

 ....قبل از طوفان بوده امشهمش آر

* 

 ماه بعد1

 

برقرار شد  میکهبا گوش یز با تماسامرو گذرهیم ییماه که از اون روز کذا کیو بعد از  انیاز دا يدور کماهی بعد

باهام  تونهیم کارینامزد،عشق و مرد ِگذشتمو در حال دوست برادرم،چ....»لیدن«...لرزه یم دیدوباره تنم مثل ب

 !داشته باشه؟

 

رو  ناید...پوشم و روش همچادرم یم یو شال و شلوار مشک يخاکستر يمانتو....کنمیلباس هامو چک م دهیلبگز

 »ـــدیبا«.....شه فمروشنیتکل دیامروز با....زنمیم رونیسپرم و از خونه ب یخانم م میبه مر

عرق کردمو  يانگشتا...دهیو اون سر تکونم دمیآدرسو بهش م....شمیبا استرس سوارش م...منتظرمه نآژانسیماش

تمام خونو قورت  یباچندش...شهیدهنم جمع م يخونتو کنمیو حس م گزمیلب م...گزمیلب م....کنمیاز هم دور م
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صفحه جلب توجه  يرو انیاسم دا...کشمیم رونیاونو ب فمیک ياز تو...شهیبلندم میزنگ گوش يصدا....دمیم

 ...کنهیم

 

گفته برم  لیکهدن یشاپ یکاف...کنمیم جکتیو من هم باز ر زنهیدوباره و دوباره زنگ م...کنمیم جکتشیترسر با

 یم دیقدمهام محکمه اما درونم مثل ب...شمیم ادهیو پ کنمیپولو حساب م...رسمیو زود م کهینزد یلیبهش خ

 رمیم...سوم فیرد يشاپ تو یکاف راستسمت ...نمشیب یم...شمیشاپم یو وارد کاف کنمیم فیچادرمو رد...لرزه

شروع با من من ...اون هم....نمیش یم یصندل يو رو کنمیم یسالم آروم...شهیم دنمبلندیسمتش و اونم با د

 ...کنمیبهحرف زدن م

 

 !د؟یاالن سوئد باش دیشمامگه نبا-

 :کنهیبا پوزخند نگاهم م متعجبهمراه

 !!جالبه!شما؟-

 :گهیو بعد م نییاندازه پا یسرشوم

 ...کردمیکارامو تموم م دیبا...امروزاومدم-

 :گهیبه قهوه اش و آروم م شهیرهمیخ

 !؟یشناس یاصال منو م!اد؟ینم ادتیمن  ازیزیچ-

 :گمیآروم م...شمیباال و من ناخواسته تو قهوه نگاهش غرق م ارهیسرشوم

 ...مونیاما تا قبل از بهم خوردن نامزد....یهمهچ....ادمهی-

 :بغض داره کنمیحس م....صورتش يتو ادیاز تعجب م پوزخندزودتر

 !تو بام تهران!اد؟ینم ادتی دارمونوید نیآخریعنی-

 ...ذهنم يتو ادیاومده بود م ادمیکه  يصحنه ا...گزمیم لب

بابا هم که صاف زل زد بهم ...کنهیتورومم نگاه نم گهیمامان د...تونمینم....اما...زمیمن هنوزم دوست دارم عز- «

 ...کرد شیکار شهینم گهید دنیبچه رو فهم هیقض گههمهید...من مجبورم...ستمیدخترش ن گهیو گفت د

 »...نمتیبب خوامینم گهیخودمو دارم غزال د یمن زندگ...من تو رو فراموش کردم...ستیبراممهم ن-

 .صورتم نشسته يو عرق سرد رو خکردهی تنم
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 ...ادمهیصحنه ازش  هیفقط-

 :گهینگاهش و با لبخند م يتو نهیش یم دیبرقام

 ..؟بگویچ-

 :گمیسردم

برات مهم  یتوهم گفت...زایجورچ نیاز ا دونمیچم کنهینگام نم گهیمامانم د.بهتگفتم دوست دارم اما مجبورم-

 ...مینیبب يخوایو نم يخودتو دار یو زندگ يفراموشم کرد ستین

 :گهیو آروم م گزهیلبم

 !خب؟-

 ...ادیم ادمی نایهم!؟یخبچ-

 :گهیم یکه دورگه شده و عصب ییباصدا

 !اد؟ینم ادتی ویکه بهم داد یقولیعنی-

 ییبا صدا...ذارهیکهنم ارمیب رونیدستامو از دستش ب خوامیشوکه م...رهیگ یدست هامو م...کنمینگاه م گنگبهش

 :گهیم زنهیکه التماس ازش موج م

 نیا!؟یفهم یچرا نم....اومدن اونبچه ایساله که منتظرم منتظر به دن کی...ادیب ادتی دیتو با....فکرکن غزال-

 ...خراب شه زیتصادف همه چ هیکه با  دمیهمه انتظار نکش

 :گمیکالفهم

 ...شوهرمم دوست دارم...بفهم ادینم ادمی يزیچ چیمن ه...کن لولمیدن-

خنده ....گرده سمتمون یکه سر همهبرم يطور...هم بلند یلیخ....خنده ریز زنهیم هوی...بهم زنهیزل م...مونهیماتم

 :گهیو با پوزخند م کنهیشو جمع م

 !بود یجالبیشوخ-

 

 هفدهم فصل

 

 :گمیم یعصب
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 ...تهیواقع ستینیشوخ-

 

 :گهیو م شهیمیعصب

 ادتیاون همه حرفت از انتقام تمام اون حرفا  وجودتیاون همه تنفر تو!رو خر کن غزال گهید یکیبرو -

 !ستمبفهمیدستت ن چهیمن باز!رفته؟

نفس ...نهیش یچشام م ينم اشک تو...گلومه يبزرگ تو هوزنهیانگار ...شهیم نیسرم سنگ...زنهیدو دو م چشمام

 :گمیو تند م کشمیتند م يها

 !گهیاددینم یعنی ادینم ادمی گمیم یوقت....یبس کن دن-

به ...تا حساب کنه رهیو م شهیازجاش بلند م عیسر...شمیدورم شیخون يو از اون و چشم ها شمیجام بلند م از

 رهیو خ ستمیا یم...کنهیاسممو صدا م یو عصب ادیدنبالم م...رمیم رونیب شاپیو از کاف دمیقدم هام سرعت م

 ...کنمینگاهشم

 !؟یگیم یچ!ه؟یچ-

 :گهیکه ترسناك شدهم ییباصدا...رهیگیدستش م يتو بازومو

اگر ...اون منو فرستاده تا برت گردونم!ادته؟یحرف پدرت که ...نفرصتتهیآخر نیا...غزال دمیروز بهت وقت م2-

 یهمه سرشو باال م يکه جلو ياون مرد....کنهیروت هم نگاه نم يوقت تو چیمطمئنباش ه يبرنگرد

 !ایب خودتبه !غزال...انداخت و ازم خواهش کرد دخترشو قبول کنم نییمن سرشو پا يگرفتجلو

سمتش  دوئمیوم امیبه خودم م قهیدق هیبعد از ...ستمیایم ابونیو من خشک شده وسط خ شهیکنارم رد م از

 نکهین بدون ابه حرف زد کنمیو شروع م کنمیدهان بازم...گرده سمتم یبرم...زنمیوازپشت به لباسش چنگم

 :بگم خوامیم یبدونمچ

ظاهر تو و اعتماد  ریپدر من فقط تحت تاث...یدخالت کن منیِمشکالت خانوادگ يکه تو نمیب ینم یلزوم لیدن-

 یهمون موقع....يساله که مرد کیمن  يوگرنه تو برا....گرفته یاساس یب مینتصمیکه بهت داره چن يا هودهیب

 .يشنوب حاتمویتوض یهمون موقع که نخواست...يتمام ولم کرد یکه باخودخواه

به خودت ...کنار یپس بهتره بکش....يدیو ند دمیکش یکه م يو زجر یمن نذاشت يموقع که خودتو جا همون

 !یکنیم فیتکل نییتع نطوریکه ا يمن ندار یِتو زندگ ییتوجا!!لیدن ایب
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اونکه بخوابم بهش  یلحظه ب کیکه زدم اما  مییمات حرفا...اما خودمم ازاون بدترم...اونه که خشک شده حاال

 یتاکس هیسوار ...کنهیو سرم به شدت درد م میعصب....گذرمیتند از کنارش م يو با قدم ها زنمیتنه م

 ادهیپ یدورم از تاکس یلیخ هاز خون شمیمطمئن م یوقت...رونیب کنمینفسمو فوت م...دارم جهیسرگ...شمیم

 شهیاون آدم خودخواه چطور روش م لیدن....رمیخط راه م هی يتو جیمغازه ها گ نیتریتوجه به و یب....شمیم

که از  یمیتصم....گردم سمت خونه یبرم...سال ولم کرده به امان خدا و حاال اومده و طلبکاره کی!کنه؟ دمیتهد

ه بود و کور شد ادیاون موقع چشماش از عشق ز انیدا...رهیرژه م مسر يگرفتم تو مونیهمون شب اول عروس

از شوك  مارستانیاش اول افتاده بود گوشه ب چارهیپدر ب....به سال تولدم سکه کامل مهرم کرد یحرف چیه یب

اگر بگم اون  ستیدروغ ن!ایرفت اون دن....دوباره سکته کرد و بوم دیرو شن هیمهر هیقض یوقت یخبر ازدواج ول

کرده  لیتبد وونیح هیوجودم منو به  ياون موقع نفرت تو...اون خبر خوشحالم شدم دنیاز شن یحت موقع

و از همه  لیدن يو نفرت چشم ها اریسان یپدرم ،نگاه سنگ يکه از پدرم خورده بودم ،سکته  يا یلیس...بود

 چیه گهیشده بود د اعثمثل خودم همه و همه ب يمامان از بابت داشتن دختر يچشم ها یمهم تر شرمندگ

از همون روز اول اتاقمو ازش ...هاشو یو عذرخواه انیدا ي هینه گر!دمید انوینه مرگ پدر دا....ادیبه چشمم ن زیچ

شده بود  لیکه از اون آدم سالم تبد ییتا جا....سال تمام تالشمو کردم تا زجرش بدم کیجدا کردم و تا آخر اون 

دعوامون  نیآخر يبعد هم که تو....اش کرده بودم وونهید ییجورا هی...و فوق العاده پرخاشگر يگاریآدم س هیبه 

هفته بعد از به هوش اومدنم هم حافظم برگشت و از همون زمان  کی...و بعد هم تصادف رونیاز خونه زدم ب

 نیو بچش آخر انیعشق به دا...اجرا کردم کردمویبهش فکر م مییتنها يتک تک روز ها يکه تو وینقشه ا

 یماه مثل کابوس بود ول3نیتمام ا....مجبور بودم طیاما تو اون شرا کردمیبهش فکر مبود که  يزیچ

زنگ  انیبه دا میبود دهیسال قبل چ کیکه  يطبق نقشه ا لیدن....شاپ کامل شد یگذشتو با قرار کاف...گذشت

که  ییعکس ها...فرستادعکس که کار فتوشاپ بودو براش  يسر هیشاپ رفتنمونو داد و  یزد و گزارش کاف

 ...میشکل ممکن بود نیتوش ما به بدتر

 رونیشاپ ب یاز کاف دیشاپ د یکاف رونیاونو از ب انیقرارمون کامل شد و دا یخودم وقت يهم طبق نقشه  من

خوابمم  يتو یبود حت شیسال پ کیاگر  دیشا...زدم لیرفته ضربه آخرو به دن انیمطمئن شدم دا یاومدم و وقت

که پدرش بهش افتخار  یاز غزال....بسازه ابه تمام معن طانیش هیبذاره و ازم  رینفرت روم تاث درنقیا دمید ینم

با چادر گذاشتنم  کردمیحس م....بود و حاال ادمیز شیمن آرا بیتنها ع شیتا سال پ...غزال نیبرسم به ا کردیم

وجودم در  يبد تو يها،تمام حس ها یشرمندگ نیگلوم،تمام ا يبغض تو...برم یم نیدارم حرمت چادرو از ب
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به  دنیبا رس!تر عیو شعله انتقاممو وس کردیاز قبل م شتریب انیبه دا سبتحس نفرتمو ن یکمال شرمندگ

مکث و  يبدون ذره ا دمیتوانم زنگو فشار م نیداشتنم فکر کنم با آخر دیبه کل نکهیآپارتمانمون بدون ا

 یم وخونه و در يکشم تو یخودمو م....شمیروبرو م انیدا یهره برزخو من با چ شهیدر از جا کنده م....یمتوال

 :زنهیبندم و اون داد م

 !آره؟!يغزال؟هان؟ولت کردم خودسر شد يبود يتا االن کدوم گور-

که من  هیانیدا نیا....چهیپ یوجودم م يو درد تو واریبه د خورهیسرم م...واریسمت د کنهیو پرتم م رهیگ یم قموی

رحم بودنو  یب....زنهیبه صورتم م یمحکم یلیدوئه به سمتم و س یم!من!آروم و مهربون ساختم شهیهم انیاز دا

 :گهیو م زنهینعره م!من!دادم ادی انیمن به دا

؟منو بگو که باورت !؟!؟!!؟!؟!؟یزنیالس م تیبا نامزدقبل يریکه با وجود داشتن شوهر و بچه م يهرزه ا نقدریا-

 یم....کشمت یخونه م نیغزال تو هم....هیباز هیهمش  دمیثل کبک نفهمعشقتو باور کردم و م...کردم

 ....کشمت

 کشهیم...شهیو دهانم پر از خون م کشمیدرد م ياز رو یغیج....چونم يرو نهیش یسمتم و مشتش م کنهیم حمله

از ته حنجره ام با  ییصدا...دهیچیتنم پ يکه تو يبا تمام درد....کنهیکنار و با خشم به صورت غرق خونم نگاه م

 :گمیو با نفس نفس م ادیدر م ادیخش ز

که با وجود دونستن عشق من به نامزدم،نامزد داشتنم بهم دل  ییتو!؟یهست یم تو چ*ز*ر*اگه من ه-

داشتم که عاشقشون  يخانواده ا...عشقمو داشتم....آروم داشتم آرامش داشتم یزندگ هیمن !هان؟....یبست

آبرومو ازم ...یازم گرفت وعشقم....آرامشمو يدیبه گه کش....میتو زندگ ي*د*ي*ر!؟يکردکار  یاما تو چ...بودم

 ....یگرفت

کل  يکه تو یبابام کس!هان؟!؟یهست یکثافت چ ياگه من هرزم تو...يآبروم کرد یب ینامزد دارم ول یدونستیم

 اریکثافت سان يبخاطر تو...چشمم سکته کرد يجلو...زد یلیعمرش از گل نازك تر بهم نگفته بود بهم س

جز  يکرد کاریچ یعوض يتو....مامانم شرمش اومد بگه دخترشم....بهم نگاهم نکرد گهیمهربونِ من د شهیهم

خونه که  نیتو ا یمنو نگه داشت یعوض يکار کنم و تو رونیمن درس خوندم که برم ب...میگندزدن به زندگ

نه  یاسمش بد در بره توئ یاگر قرار باشه کس...از دستت برم یخواستینمکه  نهیاصلش ا یول...يدار رتیغ

 ...یبه همه چ يکه گه زد ییتو....ستمیمن هرزه ن....من
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افته بهم و به سرعت  ینگاهش م....حافظم سرجاش باشه دیرس یبه ذهنشم نم یحت....شده وسط اتاق خشک

 :زنهیبا بغض داد م....لرزه یتمام تنم م....سمتم ادیم

 ....غزال....یکنیتشنج م يدار....تورو خدا یول...غزال تو رو خدا باشه من بد،من آشغال،من خودخودکثافت-

 :کشمیم غیو ج شهیبه تنم چندشم م خورهیبغل کردنم م يدستش که برا....لرزم به خودم یم شتریب

 !!!ااانیداااا....تو رو خدا ولم کن....ولم کن!!!کثافت!!!!یعوضـــ....ولم کن...ولم کن آشغال-

به  ادیخون که از گوشه سرم م!!!!هیحالش از گر يِاز بد ت،نهینه از ترس،نه از عصبان یول..لرزه انگار یاونم م تن

 ..........شهیو انگار باالخره کابوس تموم م رهیم جیسرم گ نییسمت پا

 دوم بخش

وارد اتاق غزال  یشد که دکتر مومن یم یساعت کی...وا رفت یصندل يو رو دیپرپشتش کش يبه موها یدست

 مارستانیهمان روز غزال را به ب...گذشت یم ییماه از آن روز کذا کی...او را آغاز کرده بود نهیشده بود و معا

 کیها  یهمه آن شکستگ...دهیداده بودند که استخوان فک و سرش ضربه د صیبرده بود و پزشکان تشخ

 کیاعصاب و روان  مارستانیمنتقل کردن غزال به ب يهفته برا2طرف و دستور پزشک معالج بعد از

 نیدر ا....بود یباعث نگران نیبود و ا اوردهیکلمه هم به زبان ن کی یغزال از بعد از به هوش آمدنش حت...طرف

شرکت و  الیخیب ایدن....دل خواهرش را نرم کند یکمتوانست  یبود که م انیدا دهیخم يمدت تنها شانه ها

از  يلحظه ا....هم بدتر انیخاموش بود و خود دا شهیاستراحت مطلق اش شده بود و شب و روز کنار غزال هم

 ...رفت یپشت در اتاق غزال کنار نم

 یدکتر معروف یومندکتر م...کردیرا عوض م شیآورد و او در نمازخانه لباس ها یلباس م شیرفت و برا یم ایدن

غزال  نهیبه معا یاو را راض انیدا شیپول در گلو ونیلیکردن چند م یدر کشور بود و با خال یدر بحث روانپزشک

 يهم که تازه از رستوران برا ایدن...دیاز جا پر ینگرانبا  انیآمد و دا رونیدکتر باالخره از اتاق غزال ب...کرده بود

با چهره  یدکتر مومن...رفت یبرگشته بود به سرعت به طرف دکتر مومن انیخودش و دا يگرفتن غذا برا

 :گفت انیرو به دا یافروخته و ناراحت

 ...میباهم حرف بزن دیبا یوسفی يآقا-

تکان داد و دکتر جلوتر از او به  يسر!؟یاو و دکتر مومن!حرف بزنند؟....ستادیاز حرکت ا انیلحظه قلب دا کی

 یصندل يدکتر رو ییبا راهنما....پشت سر دکتر حرکت کرد و وارد اتاق او شد...دراهرو حرکت کر يسمت انتها

 :فتحس گ يبدون ذره ا يدکتر با چهره ا...شینشست و دکتر هم روبرو يا
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 يزوده اما از رو صیتشخ يالبته هنوزبرا...هست Dissociative Identity Disorderمن  صیتشخ-

 !شده کیتفک يها تیاختالل هو... نهیمن ا صیتشخ دیکه خودتون و خواهرتون گفت ییها زیچ

 :دادن کرد حیشروع به توض یدکتر مومن...شد رهیخ یبه دکتر مومن جیتنها گ انیدا

غالب خودش بوده و هرموقع  تیو هو تیتحت شخص ماریب... هاست تیاختالل گسسته در رابطه با هو هی-

 يها بوده ،خاطره ا تیهو هیکه تحت کنترل بق ییاتفاقا،از  رهیهاش قرار بگ تیهو نیتحت کنترل هرکدوم از ا

تفکرات و , در لحن صحبت کردن ، رفتار ها یواضح يتونن تفاوت ها یم, ماریمختلف ب يها تیهو. نداره

 .داشته باشن تیجنس یحت

 :داد حیتوض یتکان داد و دکتر مومن میبه نشانه تفه يسر انیدا

از دست دادن حافظش شناخته  شیقبل تیهو یغزال خانم همزمان با تصادفش بوده فراموش تیهو رییچون تغ-

مثل نوع ...داشته یواضح یاخالق راتییکه خواهرتون هم گفتن غزال خانم تغ ییها زیطبق اون چ...شده

ه چند ما نیو ا ودتند ب یاخالقش که قبال کم یحت....پوششش و رفتارش با جنس مخالف و نوع حرف زدنش

 ...نرم تر شده بود یکم

 :دکتر داد و دکتر ادامه داد لیتحو يا یرلبیز»درسته« انیدا

را تجربه  یاتفاقات شونیهستن در بچگ تیشخص یکه مبتال به اختالالت گسستگ ییدرصد کسا 99 – 98-

 کردن

 

 هجدهم فصل

از دست دادن .ده در فرد ش یواضح یروان بیکه موجب آس یاتفاق. هضم و تحمل درك آن را نداشتن که

اتفاق لزوما به  نیتوسط بزرگ تر ها، البته ا يها تیآزار و اذ. از حد بوده شیبه اون ب یکه وابستگ يزیعز

با  انیرفتار اطراف یو حت ی، جسم ی، عاطف یروان يها بیآس, ستین یآزار جنس ای یسوء استفاده جنس يمعنا

رخ  نکهیمثل ا شونیاتفاق در دوران کودک نیدر رابطه با غزال خانم ا.باشه بیآس نیتواند عامل ا یهم م ماریب

 یطیشرا ماریوارد شده به ب بیفشار ها و آس نیخب تمام ا!شیبوده و متاسفانه از نوع جنس شینداده و در جوان

ون رو از ذهن اون خاطره ها نداشته باشن و ناخودآگاه همه ا يادآوریبه  یلیکه اون ها تما کنهیبراشون درست م

او  هیمشابه تجربه اول يکه تجربه  یشن و در زمان یوقت از ناخودآگاه اون خارج نم چیپاك کنن، اما اونا ه
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جداشدن از  يکه اون برا یتیشحص ایو  تیباشه هو شتریب ماریتحمل ب زانیبشه، که مثل قبل از م جادیا

 ...کنه تیریبحران تازه را مد نیتا اون ا رهیگیرو م ماریخودش ساخته کنترل رفتار ب يمشکالت برا

صورتش نشسته  يعرق سرد رو....اش فرو کند قهیدر  شتریسرش را ب انینمانده بود تا دا ییجا گرید

 :توجه به حالت او ادامه داد یدکتر ب....داد یتکان م یرا به عادت عصب شیپاها....بود

استفاده  ییها کیاز تکن, نوع درمان نیا.یکوتراپیاول سا. هنوع درمان وجود دار ه؟چندیچ يماریب نیاما درمان ا-

دوم .زهیخودش نر يتو یعنیو آن ها را حل کنه  نهیبه کمک اون ها بتونه مشکالت رو بب ماریکه ب کنهیم

داروئه  زیسوم هم تجو..بده رییفرد را تغ نکه روش تفکر تابع بود نهیرو ا کیتکن نیکه تمرکز ا یشناخت درمان

از , اختالالت هستن نیکه مبتال به ا ییاما کسا, وجود نداره یاختالالت گسستگ يبرا یمیکه درمان مستق

 نیچهارم هم درمان خانواده که ا.کرد يریاز اون ها جلوگ شهیبرن و با دارو ها م یهم رنج م یو نگران یافسردگ

 نیکه درصورت عود ا کنهیو به آنها کمک م, دهیم یاختالل اطالعات نیا يبه خانواده درباره , نوع درمان

که تفکرات و  دنیاجازه م ماریهم هست که در اون به ب تیخالق يدرمان ها.بدن صیآن را تشخ يماریب

 تیصبروز احساسات شخ يبرا ستیالزم ن یبه عبارت.بروز بده يامن تر و خالقانه تر ياحساساتش رو در راه ها

 ...رو خلق کنه يدیجد

 :گفت يخفه ا يبا صدا...نفسش تنگ شده است کردیم یح انیدا

 !کرد؟ کاریچ دیحاال با-

اگر نه  کنهیم دایبه خونه و درمان ادامه پ دیکنیباشه اگر درمان جواب داد که منتقلش م نجایفعال چند وقت ا-

 ...دنیجا به درمانشون ادامه م نیهم مهمان ما هستن و هم

 !به بهبود هست؟ دیام!دکتر؟ یچ یعنی-

 ...دارم يادیدزیخاطر هم من ام نیبه هم میداد صیتشخ ویماریخدا رو شکر زود ب-

 :گفت یگرم شد و با لبخند تشکر کرد و خواست از اتاق خارج شود که دکتر مومن انیدا دل

 ...کنهیکمک م یلیحضور اون ها به روند درمان خ....دیکه خانوادشو خبرکن نهیصالح بر ا یوسفی يآقا-

 :راهش را سد کرد و گفت عیسر ایدن...رفت رونیتکان داد و از اتاق ب يسر یبا ناراحت انیدا

 !گفت؟ یداداش؟چ شدیچ-

 :جواب داد کالفه

 !شده کیتفک يها تیاختالل هو -
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 :خفه گفت ییبا صدا ایدن

 !؟یچ یعنی-

 ....مهمه نیا...شهیحالش خوب م-

 ...بده حیبدو برام توض!؟یچ یعنی-

 :دیپرس انیخش دار از دا ییبا صدا...گرفته تر شد ایداد و هر لحظه چهره دن حیتوض شیکالفه برا انیدا

 !؟يدیبه خانوادش اطالع م!؟یکارکنیچ يخوایاالن م-

مطمئنم ...هیا یآقا رضا ادم منطق.رمیگ یبا پدرش تماس م.دکتر گفته بهتره خانوادش کنارش باشن!گفتم که-

 ...کنهیدرکمون م

 :و رو به او گفت دیموهاش کش انیم یانداخت و برادرش کالفه دست نییسرش را پا ایدن

 !همه ضرره واسه بچت ستادناتیسرپا وا نیا...برو خونه گهیتو د ایدن-

 ...حالمم خوبه...ماهمه 5من فقط  انیدا ارهیدلم طاقت نم-

 !اون دلتنگته...شوهرت شیحداقل برو پ!بابا يا-

 !انیدا-

 !گمیدروغ که نم-

 !بفهم دهیماهه رنگ خانواده رو ند هیاونوقت  سین شتریماهش ب5اون بچه!نا؟ید شیخونه پ يریتو چرا نم-

 !رسه تو نگران نباش یبهش م...ششهیخانم پ میمر-

 !داداش-

 ...تا فردا هم برنگرد...برو خونه!تمومش کن ایدن-

به طرف اتاق غزال رفت و ازپشت  نیسنگ يبا قدم ها انیدا.و از آنجا رفت دیبا اکره صورت برادرش را بوس ایدن

 يموها...بود یاز هررنگ یو خال دهیصورتش به شدت رنگ پر.به چهره اش شد رهیدر اتاق خ يا شهیقسمت ش

 یشرت آب یت!آورد یرحم م هصورتش دل سنگ را هم ب يرو يها يکبود...بود ختهیصورتش ر يرو شیپرکاغ

 یرا م شیو تنها تا بازو...زدیر مدر تنش زا زدیم دیروشن که رنگش مات بود و به سف

 یاسمان یو آب دیسف يواریفروغ و خاموش مات به سقف که کاغذد یب ییبا چشم ها...شیزندگ....غزالش...پوشاند

تر از قبل شده بود  نیبا همان قدم ها که سنگ...درا پر کر شینمِ اشک چشم ها.شده بود رهیآن را پوشانده بود خ

تلفن .نشسته بود مارستانیب اطیرنگ در ح دیسف یمکتین يبعد رو یقیدقا...راه افتاد مارستانیب یبه سمت خروج
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آن قدر .دیترس یاز جوابش م!به پدرغزال زنگ بزند؟ نکهیا!کارش درست بود؟.آورد رونیب بشیهمراهش را از ج

تلفن  ي شماره يدستش رو...خواهرش آن را گفته بود یدلگرم يکه درك شود تنها برا دها هم مطمئن نبو

 یشماره را نم نیا کنامین يآقا.دیچیبوق در گوشش پ يصدا...نشست و تماس برقرار شد کنامین يهمراه آقا

 .کالفه نفسش را فوت کرد انیدا دیچیکه در تلفن پ کنامین يآقا يصدا!داد یشناخت پس جواب م

 !د؟ییبفرما-

 :آمده بود گفت شیگلو يگرفته که انگار از آن ته مه ها ییگرفت و با صدا ینفس!گم شده بود انگار شیصدا

 ...یوسفی انیدا.هستم یوسفی!کنامین يسالم آقا-

 ییبا صدا!؟ییچه رو رد؟بایمانده بود پسرك چطور توانسته با او تماس بگ.ماند يرضا لحظه ا ي نهیدر س نفس

 :گفت انیخطاب به دا یعصب

عشقشو ازش .ينابود کرد شویزندگ!کم بود؟ يبچمو برد يو؟آبروآبر یب يریگ یبا من تماس م یبه چه جرات-

 ...یگرفت

 :کالفه گفت.و طعم خون را حس کرد دیلب گز...دیهم ساب يرا رو شیدندان ها انیدا

که بخاطرش مزاحمتون شدم در رابطه با  یموضوع.کنامین يآقا دیچند لحظه کدورت ها رو کنار بذار يبرا-

 !داره ازیاون به شما ها ن...دخترتونه

را نگه داشت و  رشیبود از شانه پدر پ ستادهیکه کنارش ا اریو سان دیقلبش کش يرو یدست.رضا دردناك بود قلب

 :دیغر یعصب ییبا صدا.دیتلفن را از دستش کش

 !شده؟ یغزال چ!ان؟یدا يکرد یباز چه غلط-

 :جواب داد یعصب انیدا

 .بده به اون ویگوش!اریطرف صحبت من پدرت سان-

آرام اما پر از خشم در  ییبا صدا.از او دور شد يبلند يکاناپه دفترش خواباند و با قدم ها يپدرش را رو اریسان

 :گفت یگوش

 بگو غزال چش شده؟!بفهم!کشششو نداره رمردیپ نیا انیدا-

 !شده کیتفک يها تیاختالل هو -

 :دیشوکه داد کش اریسان

 !؟یچ-
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 :انگار بغض داشت انیدا يصدا

 !رانیا دیایب!اریسان کنمیخواهش م.کنارش باشن دیدکترش گفته خانوادش با-

 چه بود؟ رشیبود،عکس العمل پدر و مادر پ نیعکس العمل خودش ا یوقت.نشست نیزم يشوکه رو اریسان

قبل از رفتنم رمان تموم  دمیم حیپس ترج...!نباشم یوقت چون قراره چند...روزا تمومش کنم نیتو هم خوامیم

 يکه گذاشتم فقط به آخر یچند تا پست يتو خونهیزنه و پستارو م یم اد،سریم یاگر کس کنمیخواهش م...شه

قبل رو هم تشکر  يپست ها دنکه تازه اوم ییاونا...دیهم شرکت کن ینظرسنج...تشکر نزنه به همه بزنه

 ...!است قهیفقط چند دق...زیعز يبره دوستا یزمان نم ادیز...شمیکم ناراحت م يمن واقعا از تشکر ها...بزنن

 دیبا.راه افتاد مارستانیبلند به سمت ب ییاز جا بلند شد و با قدم ها.فرو کرد بشیتلفن همراهش را در ج انیدا

 !خواستیهم پدر و مادر م ناید.گفتیراست م ایدن.زدیسر به خانه م کی

* 

و  ایدن.از خانواده غزال چشم چرخاند یبه دنبال نشان تیجمع انیگل را در دستش جابه جا کرد و با چشم م دسته

و  يسورمه ا راهنیکه پ اریسان دنیبا د.کرده بودند تا در فرودگاه حضور داشته باشند یرا راض انیآرش به زور دا

 :زمزمه کرد یبا نگران ایدن.مشت کرد جانیرا از ه شیبود دست ها دهیپوش یمشک نیج

 ..اومدن-

 يچشم ها يبرا ییرا به عالمت آشنا گرشیفشار داد و دست د ایشانه دن يرو يدستش را به نشانه دلدار آرش

شباهت  دید یکه م يو الغر ریمرد پ.شد رهیخ کنامیبه رضا ن يبا ناباور انیدا.تکان داد کنامیجستجوگر خانواده ن

شب رنگش  ينگاه آشنا.کردینگاه م انیدا بهنم دار  ییحاج خانم با چشم ها.داشت روزیبه مرد باصالبت د یمک

قرار داد و منتظر به  اریسان يدستش را روبرو انیدا.ترساند یرا م انیدا نیبود و ا یمیقد یاز نفرت زیلبر

 انیدا..گذاشت انیسرد دا يدست ها انیاما آرام دستش را م اریسان.شد رهیاش خ یچشمانش و نفرت تمام نشدن

 انیدا يلب ها يرو تیلبخند رضا.انکار بود رقابلیغ نیهمسر خواهرش بود و ا امروزهرکه بود،هرچه کرده بود،

 :نرم شده رو به آقا رضا گفت.نشست

 .دیسالمت باش شهیهم...انشا!کنامین يخدا بد نده آقا-

 یم شیشانه ها.دیبه سمت حاج خانم رفت و او را به آغوش کش يدواریبا ام ایدن.تکان داد يتنها سر کنامین

 لشیتحو یو سالم دخترم دیاما حاج خانم با اکراه او را در آغوش کش.حاج خانم يبرخورد بعد یاز نگران..دیلرز

 ایو دن انیدا نیسوار ماش کنامیو خانواده ن انیدا...گرفت لیتحو ينگاه کرد و لبخند انیبه دا يدواریبا ام ایدن.داد
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 شانیمقصدشان را خانه اجداد کنامیبود اما خانواده ن انیمقصد خانه دا.خودشان شدند نیو همسرش سوار ماش

 یهمگ.خانواده اخمو شد يمتوقف شد چهره اعضا انیساختمان دا يروبرو نیبعد که ماش یکم.پنداشتند یم

 يگرفته شده ا يبا صدا انیدا.ه بودندمبلمان خانه نشست يبعد رو یشده به طرف خانه رفتند و لحظات ادهیپ

 :گفت

 

 نوزدهم فصل

 !د؟یاریرو م ناید!خانم میمر-

 !االن آقا-

 :لرزانش دل همه را به رحم آورد يصدا.سکوت توسط حاج خانم شکسته شد باالخره

 !چند وقتشه؟-

 :گفت عیسر ایدن

 !ماه5-

 کیصورت حاج خانم در .داد لیرا به حاج خانم تحو ناید انیوارد سالن شد و با اشاره دا نایخانم به همراه د میمر

 :تفاوت به آن موجود کوچک از جا بلند شد و گفت یب اریسان.از اشک شد سیلحظه خ

 !ه؟یچ مارستانیآدرس ب-

 :روبه پدر و مادرش گفت اریبعد سان يمتعجب آدرس را گفت و لحظه ا انیدا

زنگ زدم به خانم زارع .خونه خودمون دیبر!به آژانس مزنیزنگ م دیتک بهم بزن هیکه برطرف شد  تونیدل تنگ-

 !غزال شیبرمتون پ یعصر م دیاستراحت بکن.کرده زشیتم

 :گوش آرش گفت ریاش نشاند و ز یشانیپ يرو یظیشوکه اخم غل انیدا

 !خب؟ رنینم رونیخونه ب نیاز ا-

 :گفت اریبلند شد و روبه سان شیجا از

 .امیمنم باهات م-

 .زد رونیجوابش باشد به طرف در رفت و از خانه ب دنیمنتظر شن نکهیبدون ا و

* 

 هفته بعد کی
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 .درمان غزال شروع شده بود.وارد اتاق شد یدکترمومن»دییبفرما« دنیبه در اتاق زد و با شن يا تقه

اتاق حضور  هم در انیدا یبود و به دستور دکتر مومن زمیپنوتیقرار بر ه....در حال انجام بود و امروز یکوتراپیسا

 .داشت

 انیقلب دا.نشاندند انیدا ییمبل روبرو يپرستار ها با کمک دکتر غزال را رو.مبل چرم رنگ نشست يرو انیدا

 یم نیخودش نفر يو برا دیلرز یم شیدست ها..ناآشنا بود شیغزال برا يگوشه چشم ها زیر يخط ها.ستادیا

 ياز رو یدکتر مومن.گرفت ربض نیزم يرو شیپاهابا !شاد؟ شهیبا غزال هم!باغزال چه کرده بود؟.فرستاد

دکتر با مهارت .بود رهیخ واریدر د يدخترك مات به نقطه ا.مخصوصش بلند شد و کنار غزال نشست یصندل

نرم و آرام غزال را صدا  یبا لحن...بعد کنترل غزال را به دست آورده بود قهیتمام کارش را شروع کرد و چند دق

 :زد

 !غزال خانم؟-

 .کرد یغزال لرزش کوچک يها دست

 !؟ییبه من بگو االن کجا-

 .غزال بلند شد يلرزان و گرفته  يگذشت و بعد صدا قهیدق چند

دستمو  انیدا...من درد دارم یول..آروم باش گهیم..ادیپرستار م هی يصدا..کشمیم غیج...درد دارم...برانکاردم يرو-

 ...زنمیم غیاما فقط ج...ور شهازم د خوامیم...خوامینم...دهیم میدلدار...گرفته

 .نگران کننده بود نیتند شد و ا یغزال کم ينفس ها.تکان داد يسر دکتر

 .بود ومدهین ایبه دن نایهنوز د یوقت.چند ماه قبل.عقب تر غزال خانم میبر کمی ایب-

 ...لرزان غزال يسکوت و بعد صدا قهیهم چند دق باز

 ياما خوشحالم اخه بابا...چشممه يسکته بابام جلو يصحنه ..خورهیبه هم م انیحالم از دا...کنمیم هیدارم گر-

 ...نکنه يمردم باز یبا زندگ ينطوریکه ا کردیم تیبچشو ترب دیبا...حقش بود...مرده انیدا

لرزانش را مشت  يدست ها.از او بدتر انیدا.انگار بغض داشت شیو صدا دیلرز یغزال م يها دست

نرم تر از قبل  یدکتر مومن.و انگار بغض هم دارد دهیدهد،لب گز یتکان م نیزم يرو کیتمیرا ر شیکرده،پاها

 :گفت

 !دخترم؟ ینیب یم یچ!خب؟....عقب تر کمی میبرگرد ایب-

 ....هم سکوت و بعد باز
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داره  لیدن...دوسش داره از رفتاراش معلومه یلیمامان خ...شمونیاومده پ لیدن...میهمه خوشحال...ارهیتولد سان-

 یم اریسان...کنهیبوسه و تشکر م یم شویشونیو پ کنهیبابا بغلش م...کنارم بمونه خوامیم...خوامیاما من نم...رهیم

 ...رهیم هدار لیآخه دن...من ناراحتم یخوشحاله ول یلیخ...خنده

از آن اتاق نحس  نکهیا...خواستیم زیچ کیتنها ...خواست بشنود ینم....ندیبب خواستینم.سرش را چرخاند انیدا

 .برود رونیب

 ...جلوتر میبر کمی زمیعز-

غزال بلند  ياز جا بلند شد اما صدا يدیبا ناام یو دکتر مومن دیربع رس کیسکوتش به ...دیغزال لرز يها دست

 .شد

 طیمح گهیم لیراح...هیجوابم چ دونمینم...ازم خواهش کرده برم تولدش...تولدشه...سولماز زنگ زده-

مثبته و همه  يادیز لمیراح!اما خب؟...زایچ نجوریو مواد و ا شهیتوش مشروب سرو م.ستیخوب ن اشونیمهمون

و کنف  يافاده ا ينشون بدم تا اون دخترا يخود دیبا...برم خوامیم...گرفتم ممویتصم..کنهیاغراق م ویچ

تا سر زانوم که  یکوتاه بادمجون راهنیپ هی...لباسمم...ظهیغل شهیمثل هم شمیآرا....مخصوصا خود سولماز...کنم

جوراب  هی رشیز يپوشمش و برا یم....زنونه بپوشمش اما يها طیفقط تو مح گهیم لیدن...ادیبهم م...تنمه تیف

 ..دارمیبرم يشلوار

 :غزال آرام ادامه داد...ماند شیرو دوارانهیام ینگاه دکتر مومن...شد ساکت

بخورمش  تونمینه م...دستمه يکه خدمتکار بهم داد تو یالسیجام گ...کرده تیرقص نور چشم هامو اذ...کهیتار-

 افشمیق...جوونه...نمیب یم ویکی...چرخونم یجمع م ينگاهمو تو...ادیبدم م طیمح نیاز ا...کالفه ام!نه بندازمش

بفهمه پسرش  یسانت 20اگه صمن خانم پاشنه  شهیم یچ...زنمیم یلبخند بدجنس...ادیم ادمی....اما...آشناست

 !ره؟یم یپارت

* 

 یبغض نم!ستند؟یکنند؟مگر آن ها آدم ن یکه گفته نم!کنند یم هیمردها گر...رفت رونیشل از اتاق ب يقدم ها با

 يلحظه ها نیعذاب آورتر...دیچانه اش لرز...شد رهیبه سقف خ...صورتش را پاك کرد!کشند؟ ینم یسخت!کنند؟

عذاب ...زارزده بود....کرده بود هیگر...را زیهمه چ...تاق ناخواسته گفته بودغزال در آن ا...عمرش را گذرانده بود

 ....بود دهیکش
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 ینم شیرها ينگاه دکتر لحظه ا...زدیدر مقابل تنها توانسته بود اشک بر انیو دا...کمک خواسته بود یحت

با ...بود دهیها به خود لرزاز هوش رفته بود و او تن یو فشار روح یلحظه آخر غزال ناتوان از شدت خستگ...کرد

 ...کرد جورشد به خودش آمد و خود را جمع و  یحاج خانم که وارد سالن م دنید

 :حالت او متعجب گفت دنیخانم با د حاج

 !ان؟یشده دا يزیچ-

کرد و  یپووف!همه مدت حاج خانم با او خوب شده بود؟ نیبعد ا یاست وقت دهیچه د دیتوانست بگو یم چطور

 :گفت

که جواب داده شناخت  زمیپنوتیو ه یو دارو درمان یکوتراپیسا...دوارهیام یلیدکتر خ...جواب داد زمیپنوتیه...نه-

 ...رهیم شیداره پ عیسر یلیروند درمان خ...باش حاج خانم دواریام....مونده تیخالق يو درمان ها یدرمان

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 ...است دهید یبچم سخت!خدا ازم نگذره اگه باهاش بد تا کنم...بچم خوب شه...شایا!خدا رو شکر-

 :انداخت و آرام گفت نییسرش را پا انیدا

 !ن؟یاومد اریبا سان-

 ...منتظره براش خبر ببرم....بچم اطهیآره تو ح-

 ...دمیخبرو م ارمیبرم خونه سر راه به سان خوامیمن م.دیهمه راهو بر نیا خوادینم دیباش نجایشما ا-

 رونیب مارستانیبلند و محکم از ب يبا قدم ها انیدا....خانم تشکر کرد و راه افتاد به طرف اتاق غزال حاج

کرده  رییتغ اریسان!د؟یکش یم گاریس اریسان.شوکه قدم هاشو آروم کرد.دید اطیاز ح يگوشه ا ارویسان...رفت

تو چشم هاش  یبرق هیروزا  نیا.نبود همهربون و خوش قلب گذشت یمیاون دوست قد اریسان.دیفهم یم نویا.بود

شده بود  اریسان...تموم شده اریسان يبرا یهمه چ گهیفهموند د یکه بهش م یبرق...ترسوند یکه اونو م دید یم

که نسبت به  يا یحس یچشم هاش و ب یخاموش نیا!کارو باهاش کرده بود؟ نیا یک!مرده متحرك اما چرا؟ هی

 !بود؟ یچ يبرا ددایغزال نشون م یتمام مسائل حت

 ....خانواده بد کرده بود نیدرست بود که با ا...هاش سرعت گرفت قدم

نگاه ...و آروم سالم کرد ستادیا اریکنار سان...بود مونیو پش دیسال زجر کش کیبودن که تمام اون  دهیهمه د اما

 :باال اومد و آروم گفت اریخاموش سان

 !شد؟ یغزال چ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nia12  –غزال 

wWw.98iA.Com ٨٦ 

 .درمان جواب داده-

 :دیپرس میمال یو لحن اطیبا احت انیدا.سرشو تکون داد تنها

 .ستیحالت خوب ن!ار؟یشده سان يزیچ-

 !يندار میبه من و زندگ یربط چیتو ه!انیتو کار من دخالت نکن دا-

 :گفت دهیشد و با لب گز یعصب انیدا

اگر ...کنهیه داغونت مدار يزیچ هی...شناسم یمن تو رو م اریسان!نه؟یاز ا ریغ!م؟یبا هم دوست بود يروز هی-

 !پسر يریم نیاز ب شیزیخودت بر يو تو يبر شیپ ينطوریهم

 :تفاوت گفت یب اریسان

 ...دمیروندو ادامه م نیهم!چه بهتر...اگه تهش مرگه...ستیبرام مهم ن-

 :گفت اریبگه که سان يزیخواست چ انیدا

ازت متنفره و بخاطر کارت افتاده  يکه دوسش دار یزن.تو خودش پر از مشکله یزندگ!انینگو دا يزیلطفا چ-

پاش لب گوره داره بزرگ  هیکه  ریخدمتکار پ هیمادر و پدر دست  یبچه چند ماهت ب.مارستانیگوشه ت

مادرت باهات قهره ...ذارنینم دتزن ادیب شیزنت پ يبرا یاتفاق منف هیخانواده زنت از سوئد برگشتن و اگر .شهیم

از همه مهم تر عذاب ...مالقات زنت ادیهمش م یرت بارداره و استراحت مطلق ولخواه...ششیپ یکه نرفت

 !؟یمن ياونوقت به فکر من و دردا...کنهیوجدان داره داغونت م

را  اوردشانین ادیخواست به  یکه کابوس روز و شبش بود و م ییها زیتمام آن چ اریسان.ماند انیدا نهیدر س نفس

 :گرفته گفت ییبا صدا...اش شد هیوارد ر اریسان گاریگرفت که دود س ینفس یبه سخت.کرده بود يادآوریبه او 

 

 

 ستمیب فصل

 ...دمیاز دست م مویزندگ يحقمه که عشق ها...حقمه ادیسرم م یمن هرچ....درد من و ول کن اریسان-

 :وسط حرفش دیپر اریسان

 عشق ها؟-

 :دیو غر دیلب گز انیدا

 !شده؟ یفقط بگو چ اریسان!منظورم عشق بود-
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 :جواب داد یعصب اریسان

مامان و بابا باهاش مخالف .از دستم رفت دمیجنگ یکه دوسش داشتم و بخاطرش با خانوادم م يدختر-

پدر ....یلحظه ول نیتا آخر ستادمیجلوشون ا!؟!؟!اده؟یز یلینکه مال ما خ...کم بود شیفقط چون وسع مال....بودن

 ....يتاجر سوئد هیکردنش زن دوم ....و مادر مهسا به زور شوهرش دادن

 نینفر شانیرا برا یعاشق!سرنوشت با آنها چه کرده بود؟.ماند شیبه صورت پر درد مرد روبرو رهیساکت خ انیدا

 !کرده بود؟

* 

 سال قبل کی

صورتش  يتخت ولو شده بود و ساعدش رو يرو انیدا.آرش باز شد لهیبه در خورد و بعد در اتاق به وس يا تقه

 انیآرام دا ییبا صدا.کنار تخت نشست یصندل يبلند خودش را به تخت رساند و رو يبا قدم ها.را پوشانده بود

 واریو نگاه سرخش را به د دیکش یهمسرخواهرش پووف دنیشد و با د زیمخیتخت ن يبا شتاب رو.را صدا زد

 .رساند

 !؟يایب يخواینم...اومدن اناشونید-آرش

 :گفت یحس چیه یب

 ...نه-

 !ش؟ینیبب يخوایهنوزم نم-آرش

 ...نداشت يرادیاش ا یمشک نیج.دیپوش دشیسف راهنیپ يرو یرنگ یبلند شد و کت تک مشک شیجا از

 ...دیلختش کش يموها انیم یدست.نزد یبه آن دست پس

 !؟يریکجا م!ان؟یدا یکنیکار م یچ-آرش

 :تو محکم گف يجد.طرفش برگشت به

 نیاما ا...نیشما هم دوسش داشت...من عاشق ترالن بودم و هستم!آرش یشناسیتو منو خوب م....یمهمون-

 دنیمن فعال توان د یمرده ول انایدرسته اون بخاطر کمک به د...شهیبخاطر شما مرد عوض نم نکهیا تیواقع

غم ...گذشته بازم برام تازه است ازشماه 6نکهیبا ا...کرد تیتر از همه منو اذ شیمرگ ترالن ب...رو ندارم اناید

عاشق  هیمن نسبت به بق...کلت فرو کن يتو نویا....رهیمن نم ادیوقت از  چیاون ه ادیاون،عشق اون،خاطرات و 

توان من در همون ...به بابا هم بگو...به مامان بگو نویا..بهتره یلیوضعم خ دنیکه معشوقشونو از دست م ییها
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خوب رفتار کردم اما  یلیدوست تازش هم خ نیکه خونه ا يدید...کنمیدوستاش م لوکه ج هیحد وانمود به خوش

 فعال خدافظ!خوش باشم نیازم نخوا مییتنها يتو

 رونیخانه ب یروبرو نشود از در پشت انایبا د نکهیا يبرا.رفت رونیبه آرش پکر زد و از اتاقش ب يا تنه

 نیرفتن به تولد بهتر....جشن تولدش دعوت کرده بود یاو را به مهمان اریسولماز دوست دختر دوستش مه...رفت

 ....نبودن در جمع خانواده اش بود يبهانه برا

* 

 :بلند گفت يبا صدا یعصب اریمه....سوخت یم شیگلو...دیکرد و نوش کیرا به لبش نزد جام

 ....يریاالن از هوش م...بس کن پسر...انیدا-

 :گفت دهیکش جیگ انیدا...دیرس انیزمزمه به گوش دا کیمثل  کیبلند موز يصدا نیب شیصدا

 !اریولم کن مه-

 !انیدا-

 یمشک یباال آورد و همزمان نگاهش در نگاه یسرش را با کرخت...دیرا نوش يبعد کیتوجه به داد او پ یب

 !تیآن جمع انیترالن،م...مات ماند...متوقف شد

 ...گردم یزود بر م....کنهیسولماز صدام م!اینخور گهید انیدا-

 :زمزمه کرد....صورت ترالن چرخاند ياجزا نینگاهش را ب صانهینکرد و حر یتوجه

 !ترالن-

 ...شده بود رهیترالن متعجب به او خ...خودش را به او رساند نیسنگ يقدم ها با

 !؟یخودت-

 :ترالن متعجب تر از قبل گفت....مات و مبهوت بود شیصدا

مشروبم که ! ؟يدار مریآلزا...يخونه ما بود شیچن شب پ!؟یشناس یمنو نم!جناب؟ یخودت یچ یعنی-

 !دونه؟ یصمن خانم م....يخورد

منبع ....ترالن او پخته بود....لوس نبود....نبود نگونهیترالن او که ا...ماند رهیشده به ترالن خ زیر ییچشم ها با

 ...مهربان بود... آرامش بود

 ....خورمینم گهید-

 ....دیگونه اش کش يشد و دستش را نوازش وار رو کیاما او نزد...دیعقب کش دهیترالن ترس...شد کیاو نزد به
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 !فقط بخاطر تو-

 :پر از خواستن گفت یتوجه دستش را دور کمر لرزان ترالن حلقه کرد و با لحن یب...دیشوکه عقب کش ترالن

 ...دلم برات تنگ شده بود-

 :گوشش آرام گفت ریخم شد سمتش و ز....بود گرید ییایدر دن....انیاما دا دیلرز یم ترالن

 ....توش میریم....چن تا اتاق هست!باال؟ میبر-

ترالن با دست او را به عقب راند و با ....جانیه يگذاشت پا...دیلرز یتمام تن ترالن م....ادامه دهد نتوانست

 :از اشک گفت سیخ یصورت

 !!گمشو کنار!!!کثافت لجن!؟یهست یآدم چه جور گهیتو د....برو کنار االغ-

لبش را به گردن ترالن ...توجه او را بغل کرد یب انیدا....گم شد کیبلند موز يصدا نیلرزان و آرامش ب يصدا

نگاه  یحت....توجه او را به سمت پله ها فرستاد یب...دادیو فحش م زدیترالن هق م....چسباند و زمزمه کرد

 ...دیرا هم ند گرانیمتعجب د

* 

را  شیپاها...گوشش بود يدخترك هنوز تو زیزریر يها هیگر يصدا...دیاش کش دهیژول يموها انیرا م دستش

 یدنیچطور توانسته بود آنقدر نوش!چطور توانسته بود با دخترك آن کار را بکند؟....تکان داد نیزم يرو کیتمیر

تک ...بغض بود و بغض....ختینر یشکاما ا شدند یپر و خال شیچشم ها!بنوشد که کارش را به آنجا بکشاند؟

جز  يبه دختر!چطور توانسته بود آن طور کند؟...سوخت یدرعذاب م....زدیم ادیرا فر یمانیپش شیتک سلول ها

 نیا...کردیدرد را فراموش م دیچه تلخ درس گرفته بود که نبا...دیو چانه اش لرز دیلب گز!ترالن دست زده بود؟

خودش را نشان  شتریاز درد فرار کند چون در آن صورت درد ب دیداده بود که نبا ادیعذاب تنها به او  نیاتفاق و ا

 شیموها یعصب تیدر نها....دادیرا تکان م شیسوزاند و او تنها پاها یحس عذاب تکه تکه روحش را م!!دهد یم

دندانش را  شاردخترك ف انیدن عرب دنیبا د...دیلرز یتخت به خود م يدخترك رو...دیکش يو نعره ا دیرا کش

بلند اما شل  ياز جا بلند شد و با قدم ها شانیپر...نداد یتیخون دهانش را پر کرد اما اهم...کرد شتریلبش ب يرو

دخترجوان دوست !!!آخرش بود گرید نیا...ستادیچهره دخترك قلبش از حرکت ا دنیبا د...به سمت دخترك رفت

اسم ...آن دختر نامزد داشت.....که يدختر...شد کخش شیدوست پدرش سرجا يحرف ها يادآوریبا !پدرش؟

لرزان  يدستش را به شانه ها...سخت شده بود شیبرا دنینفس کش...عاشق او بود یشخص...او بود ينفر رو کی

 :دیخش دار و فوق العاده گرفته به گوش رس شیصدا...دختر رساند
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 !خانم....غزال-

 :دیو تنها توانست لرزان بگو دیچانه او هم لرز!ه؟یاز گر!ازترس؟...دیلرز یم دختر

 !متاسفم-

 یدلش م...سرباز کرد ینتوانست تحمل کند و باالخره بغضش با قطره اشک...هق هق دختر بلند شد يصدا

 !که کرده بود را باور کند يکار توانستینم....ردیخواست بم

* 

 حال

 شدن غزال يسال بعد از بستر1

غزال هنوز هم بعد ...غزال گذاشت و کمک کرد تا از جا بلند شود يبازو يلباس رو يا از رودستش ر اطیاحت با

 شیب يالغر دیرس یکه به فکر آدم م يزیچ نیاول دنشیبا د...اش برگردد یاز مدت ها نتوانسته بود به وزن قبل

پشت کمرش گذاشت و او را به سمت کلبه  دستش را آرام انیدا...و آرام بود نیسنگ شیقدم ها...از حدش بود

و  ینقل يپل کلبه ا يشد از آن عبور کرد و روبرو یپل م لهیکه به وس یلیطو يرودخانه ...کرد تیهدا

شده  یزرد و نارنج شانیرنگ برگ ها زییدور و بر کلبه پر از درخت بود که بخاطر فصل پا يفضا...کوچک

عشق ترالن ...کرد یاو را همراه لیحلقه شد و او باکمال م شیبازو دورموقع عبور از پل دست لرزان غزال ...بود

 اناید...و بعد هم مرد مارستانیب يپدر خودش که اول افتاد گوشه !اشتباه خودش؟ ایروز انداخته بود  نیاو را به ا

و روح  درشپ!اش چه کرده بود؟ یبا زندگ...دید یبرادر خود را نم گریچند سال بود که او را د زشیخواهر عز

تنها نسبت به او عذاب  لیاوا...گناه گرفته بود یطعم داشتن خانواده را از خودش و غزال ب...غزال را کشته بود

و مهر و محبت خالص او که نثار هرکس جز خودش  یکم کم از سادگ یو ترحم داشت ول یمانیوجدان،پش

 یو بعد هم فراموش مارستانیاو کارش به ب بابخاطر دعوا  یوقت...خوشش آمده بود و به او دل بسته بود شدیم

کند  رونیاو را از قلبش ب یشگیکرد مهر هم یو سع ستیدوست داشتن او در خفا هم ن قیال یحت دیفهم دیکش

 دیحس غزال را به خودش د یوقت...رفت ینم نیوجودش را پر کرده بود از ب يکه ذره ذره  ياما حس پخته ا

شود رفتارش را کنار گذاشت و با تمام  یاش چقدر باعث آزار او م یتوجه یب دید یو وقت دیاز عذاب کش شتریب

نشست  یلب غزال م يلبخند رو یو وقت کردیم يها را باز شهینقش عاشق پ...بود یخوب گریباز...کرد يتوان باز

توانست  یم دیخواست شا یکه حاال که غزال او را م کردیفکر م نیدر ته ته ذهنش به ا...شدیدلش گرم م یکم

 دیفهم.....شود یدارد خوب م زیهمه چ کردیکه فکر م یاما درست زمان...دوباره شروع کند و او را خوشبخت کند
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پر ....پرشده بود...نمانده بود شیبرا ییجا گرید....از قبل پر از عذاب شد شتریبار ب نیبوده و ا يباز کی زیهمه چ

 ....از نفرت

 

 کمیو  ستیب فصل

شده  ماریکه غزال ب مدیفه یوقت...زده بود شیروزها نیکس ا نیتر زیعز یکه به زندگ يگند از خودش و نفرت

کند  یو سع ستدیبا شیپاها يتنها توانسته بود رو....داشته از گذشته اش فرار کند یمدت سع نیو در تمام ا

که  ينوزاد...دیکش یشهر با اسم او نفس م نیاز ا يبود که گوشه ا ينوزاد....خودش را خوب نشان دهد چون

لغاتش جز  رهیکلمات دا نیآورد و شرم آور بود که اول یرفت و از خودش صدا در م یراه م شیپاها يامروز رو

از  شتریبود تا کمر پدر غزال ب ستادهیمحکم ا...انیدا گرید يداغ ها يبود رو یتنهاداغ......نیپدر و مادر بود و ا

هنوز ...دخترش است یخوشبخت خواهدیکه م يزیتحمل ندارد و تنها چ رگید رمردیکه پ دانستیم...خم نشود نیا

 نهیریاز نفرت د یحاک یرگیقبل برگردد و نگاه حاج خانم ت يغزال به روز ها نکهیا دیبه ام دیکشیهم نفس م

 ینیسنگ زبود هر چند سخت هر چند ا ستادهیمانده بود،ا د،محکمیکش یزنده بود،نفس م!اش را از دست دهد

شوهر  کیپدر مهربان، کینقش ...آدم زنده را کینقش ....کردیم يو باز شدیبغض و عذاب کمرش داشت خم م

در کلبه را باز کرد و غزال !کند یگذشته با تمام توان جبران م ياز کار ها مانیمرد محکم که پش کیعاشق و 

 :هفته باالخره لب باز کرد کیبعد از ....آوردغزال خم شد و کفشش را از پا در ...کرد تیرا به سمت داخل هدا

 !م؟یگرد یبرم یک-

 :داد و گفت لشیتحو يلبخند دینا ام انیدا

 !يهر وقت که تو بخوا-

 :دیکرد شاد بگو یسع انیدا...نگفت يزیچ

بعد که قشنگ ...نشونت بدم رونویب میبگو با هم بر يلباساتو عوض کن و دراز بکش خوب که استراحت کرد-

 !چطوره؟...یتا تنها باش کنمیگورمو گم م یگرفت ادتیهمه جا رو 

 ...صورت غزال نشست يرو يمحو لبخند

 !؟يدیبهم لباس م-

 :دیکوله اش را باز کرد و پرس انیدا

 !لباس گرم بهت بدم؟-
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 يبرا یرنگ دیبه او داد و شنل بافت سف یرنگ دیشرت سبز رنگ و شلوار سف یت انیدا...تنها سر تکان داد غزال

 :بود گفت نییکه سرش پا یه او داد و در حالآن ب يرو

 !ارمیذغال ب رمیم-

 :آرام گفت ییغزال با صدا...طرف در رفت به

 ...من گشنمه-

 ..دمیبهت م يزیچ هیبرگردم -

 ...االن گشنمه-

زد و  یو به ظاهر مهربان ضیلبخند عر...داد لبخند بزند حیترج دیچهره ناراحت غزال را د یو وقت دیکش یپووف

 ...آورد رونیکوکو را ب يخم شد و از داخل کوله اش ظرف حاو

 !گه؟ید یگرمشون کن یتونیم-

 ...لباس عوض کنم خوامیتو گرم کن من م-

به طرف ...توجه به او باشد یکرد ب یسع!او عوض کند؟ يجلو خواستیم...دیکش شیموها انیم یدست شانیپر

شرمانه بود اما آن روز به غزال  یب...ذهنش به آن روزها برگشت...تانداخ تابهیگاز رفت و کوکو ها را داخل ماه

 چیدهد و بعد از عمل انگار که ه یم راعمل او  نهیدر قبال آن هز دینگو يزیچ یداده بود که به کس شنهادیپ

رفته بود و با او تماس گ هیبرادرش برداشته بود و با گر یچند هفته بعد غزال شماره او را از گوش...فتادهین یاتفاق

اما !عمل اقدام کند ياو را متقاعد کرده بود که بچه را سقط کند و بعد برا انیدا...اش را داده بود يخبر باردار

چک را  یبیغزال ب لیوسا نیرفته حاج خانم ب شیخوب پ زیکردند همه چ یکه همه گمان م یماندرست آن ز

 ....کرده بود و بعد دایپ

 !از طرف برادر يمهر یو سکته کردن پدرش و بعد هم عاق شدن توسط مادر و طرد شدن از طرف پدر و ب دعوا

تخت  يروبرو یکوچک زیم...دیبشقاب چ يآمد و کوکو ها را تو رونیروغن که در آمد از فکر ب زیج زیج يصدا

 :بلند شد و گفت شیز جاغزال خسته ا!بود دهیجالب بود که نفهم!لباسش را عوض کرده بود....غزال گذاشت

 !با خودم شیبق-

 :تخت نشاند و گفت ياو را رو متیبا مال انیدا

 ...ارمیخودم م يتو خسته ا-
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 يدر چشم ها رهیشانه اش گذاشت و خ يرو انیدست دا يدستش را رو کندیچه م انیآنکه بداند با دا یب غزال

 :محکم گفت انیجنگل مانند دا

دراز بکش بخواب  ایب...يکرد یسره رانندگ هیکه  يتو بود!کردم؟ کاریچ نجایبه ا دنیتا رس دنیمگه جز خواب-

 ...خورمیم رمیگ یمن خودم م

بلند شد و به طرف گاز  شیغزال از جا!تخت با او بخوابد؟ کیانتظار نداشت که در ...مات به او نگاه کرد انیدا

 یتخت خال ينشستن غزال رو يبرارا  یو قسمت دیتخت دراز کش يراحت رو یالیبا خ انیدا...رفت

قبلش برنگشته بود و ساکت و کم حرف شده بود  تیبه شخص نکهیبا ا...بود زیآم تیدرمان غزال موفق...گذاشت

حاال ....بود اما لیم یب ناینسبت به د لیاوا...شد که به خانه برگشته بود یم یماه6...بهتر از قبل بود یلیاما خ

 یبود اما باز هم با تمام توان در کنار غزال م یماهه اش عل8پسر  ریدرگ نکهیبا ا ایدن!شد؟یاز او جدا نم يلحظه ا

را  نایاز دکور اتاق د یکنار غزال و در اتاقش بود و او قسمت نایماه د6نیدر ا...کردیماند و به درمانش کمک م

آن هم  نایبا قرار گرفتن د...ندما یرا آنجا گذاشته بود و در آنجا م یرنگ دیخراب کرده بود و تخت تک نفره سف

 ....درست کنارش آهش را فرو خورد و چشمانش را بست

 :را باز کرد شیغزال به ناچار چشم ها يصدا دنیشن با

 !؟يخورینم-

روزِ به شمال و 3سفر شنهادیداشت از پ...ماند نهیبه او بدهد نفسش در س خواستیکه غزال م يلقمه ا دنید با

 !!!شد یم مانیپش یآن کلبه نقل

 ....هم رفت و خوابش برد يبعد ناخواسته چشمانش رو یکم....لقمه را از غزال گرفت و با لبخند تشکر کرد آرام

آن هم  دهیغزال خواب دنیخواب آلود چشمانش را باز کرد و با د...خورد یتخت بچرخد که به جسم يرو خواست

نکند  داریکه او را ب يبطور!؟!توانست به او اعتماد کند؟ یغزال چطور م....ماند شیکنارش خشک شده در جا

 :بلند شود که غزال خواب آلود چشم باز کرد و گفت شیخواست از جا

 !کجا؟-

 شهینم لیدل یمن تنهام ول...کنم ییکه عشقو گدا شهینم لمیدل یمن تنهام ول« غزال در ذهنش اکو شد يصدا

اش  یشگیآرام با لبخند هم دینگو يزیداد چ حیترج»...دخترم هیمن  انیدا....من غرور دارم....قدم بشم شیمن پ

 :گفت

 ...آب بخورم رمیم-
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 ...اریب وانیل هیمنم  يپس برا-

 يبه غزال کار خواستینم...گرم شده بود...دیسره سر کش کیآب را وانیل...از جا بلند شد عیتکان داد و سر يسر

با !ندیبب مارستانیروز غزال را در ب کی یحت گرید خواستینم!اش شود یباعث ناراحت دیترس یم...داشته باشد

از آن را خورد و بعد آن را  یآب را گرفت و کم وانیغزال ل...آب کنار تخت رفت وآرام نام غزال را صدا کرد وانیل

زدن  به سقف شروع به حرف رهیغزال خ...دیتخت دراز کش يرو اطیبا احت انیدا...کنار تخت گذاشت زیم يرو

 :کرد

نقشه که  هی...شاپ رفتنا،عکسا همه و همه نقشه بود یتمام اون اتفاقا کاف!ادته؟یکه حالم بد شد و  ياون روز-

منو  لینخواست دل یاون حت...خودخواه بود یلیاون خ یبودم ول لیمن عاشق دن...مشیبود دهیسال قبل کش کی

ساله که  کیمن  يگفتم تو برا!گفتم؟ یش چکرد به دمیکرد و تهد نیبهم توه یوقت یدونیم....بدونه

 انیدا....يبشنو حاتمویتوض یهمون موقع که نخواست...يتمام ولم کرد یکه با خودخواه یهمون موقع....يمرد

نفهمه  یکس يخوایم....یلیخ...یداغون یلیتو خ دونمیم...یبدون نویوقته اونو فراموش کردم خواستم ا یلیمن خ

فهمم  یخب م یول میستین یمیفهمم درسته با هم صم یدلتم م رساعت شبانه روزو و 24که یخب من یول

اون  طیمح یوقت دیمنم نبا...توئه ریتقص زیفکر نکن همه چ...خب یول يعذاب وجدان دار دونمیم...گهید

که کنارت بودم  یسال2يبگم تو خواستمیم...سیمهم ن نایحاال ا...کردم یشناختم توش شرکت م یم ویمهمون

 کنمیخواهش م یبه خوب بودن تا حالم بد نشه ول یکنیوانمود م يدار دونمیم...یهست یخوبآدم  یلیخ دمیفهم

حرفام از نظرت  دیشا...یکن گذشته رو فراموش کن یسع...حال من خوب بشه خودت باش يخوایازت اگر م

که هر دومون  نهیحرف من ا یدونیم...میقضطرف  هیخب منم  یول...کنمیدرکت نم یکنیچون فکر م ادیچرند ب

من  انیدا...ما اون بدون پدر و مادر بزرگ شه يبخاطر اشتباها دینبا.که گناه نکرده نایخب د یول میاشتباه کرد

عشق تند و  هی میکه بخوا میندار یتوان گهیکه د نهیمنظورم ا...میعاشق بش تونمینه من نه تو نم گهید دونمیم

 نیادامه دادن به ا يذره آرامش برا هی...میما االن دنبال آرامش دهکه افتا ییبه نظرم با اتفاقا...میداشته باش یشیآت

بزرگ شد نفرت نداشته باشه از ما که در حقش  یکه بعد ها وقت...ادیآدم خوب بار ب هی ناید نکهیا يبرا...یزندگ

که  نیهم...میایبا هم کنار ب میتونیم میباشخب اگرم نداشته  میتفاهم دار کنمیمن و تو فکر م...میکرد یکوتاه

من  یول دونمیرسونم خودمم م یمنظورمو خوب نم...بشه یباعث به وجود اومدن وابستگ تونهیم میکنار هم باش

که دوباره  میبخوا دیبا یبا گذشت زمان ممکنه ول نیو ا میهمو دوست داشته باش میتونیکه ما م نهیمنظورم به ا

 ...میاز اول شروع کن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا nia12  –غزال 

wWw.98iA.Com ٩٥ 

 

 و دوم ستیب فصل

 :گفت انیدا ریبه نگاه متح رهیو بعد همانطور نشسته خ دیآب را نوش هیخم شد و بق غزال

 !؟یکه دوباره از اول شروع کن يخوایم-

* 

 سال بعد10

 !تو؟ ییکجا!!مامان!!مامان-

 :زنمیبلند داد م يصدا با

 ...اتاق خوابم-

 :گهیو م رهیگ یبه خودش م يزار افهیق...شهیوارد اتاق م عیسر

 !!!من یِچشم مشک!خوشگل من یمامان!!جووونم یمامان-

 :گمیم یحرص...کنهیبرام باز م ششویکه ن رمیبراش م يغره ا چشم

 !ه؟یچ-

 ...درسه3فقط!؟یپرس یازم علوم م-

 :پرسم یشده م زیر يچشم ها با

 !؟يخوند-

 !آره فول فولم-

 !مطمئن؟-

 !مطمئن-

 !یبه حالت بلد نباش يوا یول...اریبرو کتابو ب-

 انویدا دهیاتو کش راهنیپ...گوشه هی ذارمشیو م کشمیم رونیاتو رو از برق ب میس...رهیم رونیخنده از اتاق ب با

 ...اومد اونو بپوشه و باهاش بره شرکت رونیاز حمام ب یتخت تا وقت يرو ذارمیم

 يصدا رمیم رونیاز اتاق که ب...بزنم شگاهیبه آرا يسر هی دیفردا با گمیو با خودم م کشمیبه موهام م یدست

که خم شده  یعل دنیبا د...نایاتاق خواب مشترك اون و د يتو رمیکالفه م شهیاز اتاق خواب بلند م الیدان هیگر

 :گمیم ياخطار کنهیسمتش و داره انگولکش م
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 گهید...یکنیم تیمنو اذ يآخه تو چرا انقدر بچه ...تازه خوابوندمش!؟يکرد داریبچه رو ب نیباز تو ا!!!یعل-

 !پارك جمعه شبم کنسل...خونمون يایب ییتنها ذارمینم گهید....کنمیقبول نم تتویمسئول

 :گهیبا التماس م زونیآو یصورت با

 .....برم پارك خوامیبه دوستم پز دادم که جمعه م یمن کل...من که انقدر دوست دارم....تو رو خدا ییزندا-

 ....درس بخونه خوادینداشته باش م يهم کار نایبه د نیبب ونیزیخوب تلو يبچه ها نیپس برو اون ور و ع-

جنگل رنگش  يچشم ها ارمیم رونیکوچولو رو از تخت ب الیو دان شمیخم م...رهیم رونیو از اتاق ب گهیم یچشم

م از اتاق بوس یهمونطور که صورتشو م!پسر هیتو قالب  هیصورتش غزال ياجزا هیو بق انهیدا يچشم ها یکپ

ازش  الویدان عیطرفم که سر ادیم انیگو ی،داداشیداداش دنشیبا د ناید....ییرایبه سمت پذ رمیو م ارمیم رونشیب

 :گمیو م کنمیدور م

 ...یبخون ینیبش12تا دیبا یسوال بلد نباش هیاگر ...ندارما یشوخ ناید...برو سر درست-

 !بده من الویداداش دان...بلدم یمامان-

 :کشمیم غیج یعصب

 ...گفتم برو درس بخون-

به سمت آشپزخونه  رمیو بعد م ذارمیروروئکش م يتو الویدان...سر درسش رهیم عیسر یلیمثبت خ يبچه ها مثل

 :دمیسمتش و جواب م رمیم...ادیدر م فونیآ يصدا دمیکه بهش م رویش...کنمیدرست م رشویو ش

 !بله؟-

 !زحمت یب ادیبگو ب یبه عل...زمیمنم عز-

 !ن؟یایباال نم-

 !ن؟یایخونه مامان م میبر میخوایشب م...خونه میریم!گهینه د-

 ....امتحان علوم داره ناید!زینه عز-

با صمن خانم  الیفام یونیکه با پا در م شهیم یچند سال...کنمیم یخدافظ ایو من با لبخند از دن کنهیبغ م ناید

 یسال5موندگار شدن و االن  رانیاومد ا شیکه برام پ یهم بعد اون مشکل یبابا و مامان و سان...میکرد یاشت

 :ادیدر م ناید يکه صدا کنمیخاموش م ونویزیتلو...به اسم رها ازدواج کرده يبا دختر اریکه سان شهیم

 !!!دادمیداشتم آهنگ گوش م!!!مامان-

 ...نمیبده کتابتو بب!؟يدیگوش م دئویو کیموز ای یخونیدرس م!چشمم روشن-
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 :گهیباز م شیکه بان گردونمیبلده کتابو بهش برم نمیب یم یوقت...به پرسش کنمیو شروع م رمیگ یازش م کتابو

 !؟يدیحاال که ردسمو خوندم تبلتمو بهم پس م-

 ...نه-

 !آخه چرا؟-

 ...خب من منتظرم..ياریب20درس نمره هیقرار بود تو -

پرسه چِش بوده  یم نایو با اشاره به اتاق د رونیب ادیاز اتاق م دهیلباس پوش انیدا...به طرف اتاقش رهیکرده م بغ

 :گمیکه م

 ...ازم خوادیتبلت م-

 :گهیم آروم

 ...نکن بچمو گناه داره تیاذ-

 :گمیم یعصب

 ...شیلوس بار آورد...خودته ریتقص یازش دفاع نکن که همه چ گهید یکیتو -

 ...ذارهیگونم م يرو يسمتم و بوسه ا شهیخنده و خم م یم

 ...برات بخرم يخواینم يزیچ!شما؟ يندار يکار!!!مامان آهـــو يفدا-

 !خب؟...فقط زود برگرد-

 !چشم آهــــو خانم-

 !نکردم زیر زیبرو تا نزدم تو و بچتو ر ایب-

 ...میریقراردادو بگ میماچ به ما بده شارژ بش هیحاال ...میما چاکر شما هم هست-

 رونیو ب کنهیم يبلند یبا خنده خداحافظ...ذارمیگونش م يرو یکوتاه يو بوسه  رمیبراش م يغره ا چشم

 ...رهیم

 مونیپش یول میداشت یهرچند اشتباهات...میو هست میآرامش بود نیا قیال انیهم من،هم دا کنمیکه فکر م حاال

و  انیامشه و من و داآر یبه معن یچون زندگ..ساله بود10ساله نبود بلکه 12ما یزندگ...میو جبران کرد میشد

به  رمیو م ارمیآشپزخونه در م یمخف سمبهرو از سوراخ  نایتبلت د...میحس کرد ریسال اخ10 يآرامشو تو ناید

برگه طرح  يو داره رو دهیتخت دراز کش يکه رو نمیب یو اونو م کنمیدرو باز م....نایسمت اتاق خواب د

 :گمیباال و با خنده م ارمیو تبلتو م دمیم هیتک واریبه د...زنهیم
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 !؟؟یآشت-

 :ذارهیگونم م يرو يپره سمتم و بوسه ا یذوق م با

 .....جوونم یعاشقتم مامان-

 

 انیپا

01:03 

29,4,1393 

 :ایا98در انیپا

3:58 

9-7 -2014 

 

 

 

  93شهریور   : یینها انیپا

  93 آبان: انتشار در سایت نودهشتیا 
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