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 مقدمه:

 

 �� ـــــقعش گـــــیتار ے نـوازنـده ڪتـ نـام ہبـ �� 

 ❣بـاختـم ہکـ ےا ہنـانـوشتـ دفتـر ےزنـدگـ❣ 

 ❣سـاختـم ہکـ ےا نـاسـروده شعـر ےزنـدگ❣

 ��مـن ڪپـا دل همچــون ےزنـدگ�� 

 ��بـاختـم خطـا ڪیــ ہصـدا بـ و ســر ےبـ��

 ❣مگـــــر بـود کشیـــدن نفـــس ےزنـدگ❣ 

 ❣سـاختـم راهــــش سـد چـرا پـــــس❣

 ��مگـــــر بـــــود بـودن ـوبـات ےزنـدگ�� 

 ��سـاختـم تـو فکـر در تـــو ےپـــس چـرا بـ��

 ❣مگـــــر بــود شکستـن دل ےزنـدگ❣ 

 ❣ختـمسـا مــردت نـامـرد چـرا پـس❣

 ❣مگـــــر بــود ہودکـانڪ ےبـاز ےزندگـ�� 

 ❣بـــــاختـم تـــو ہپـــــس چــرا مــن دل بـ��

  

 غزاله : 

 شوغزاله مادر پا_
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 صبح هستا !!! 9غزاله مامان ساعت _

 !؟ بدم چی رو موسوی خانوم جواب حاال...!  میکنید بیدار دیر منو چرا!  شده دیرم بازم مامان وای☆

 وقتی حاضر شدم که برم چشمم به ساعت رو دیوار افتاد .

 صبحه ! 7تازه متوجه شدم ساعت هنوز 

 دیدم مامان دست به سینه داره بهم میخنده !!! برگشتم به مامان بگم که چرا دروغ گفتید ؟! که

 ! شو شاد هم شما مامان نداره عیبی!  میشن شاد من کردن اذیت با همه اینکه مثل☆

 غزاله دخترم نیم ساعت وقت داری بیا صبخونه بخور بعد برو ._

 خداحافظ.  شد صرف ندارم میل مامان نه☆

 ه به لطف مامان زود از خواب بیدار شده بودم ، این مسیر رو پیاده طی کنم .مسیر خونه تا مدرسه زیاد نبود خواستم امروز ک

 ... میشدم ےتـاکس سـوار ہولی ای کـاش کــــ

 سالم خوبی ؟!_

 ه تو نگفتم دیگه نمیخوام ببینمت ؟ب من مگه☆

 چرا تو خیلی چیزا میگی ولی کیه که گوش کنه !!!_

 ! دیدم رو تو نحس چهره بس از شدم خسته ؟ جونم از میخوای چی ؟ نمیداری بر سرم از دست چرا☆

 ببخشیدا ولی باید به اطالعتون برسونم تا آخر عمرت باید این قیافه رو تحمل کنی !_

 یخوای قبول کنی من ازت بدم میاد ؟!نم چرا یاشار☆

 ببین غزاله من کله خرابم ، دیوونم نکن وگرنه کار دستت میدم . بیا سوار شو برسونمت ._



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      n4u.iRwWw.Roma 

 

 
 

 از چقدر میدونی کردم گریه صبح تا شب بس از شدم خسته!  باشم راحت رو امروز یک بگذار خدا رو تو! ؟ نبود بس دیروزت تهدیدای اریاش☆

 ؟ زندگی رو به کامم زهر کردی ولم کن . افتادم عقب درسام

 مثل بچه آدم میای میشینی باهات حرف دارم !_

 میشه و به زور سوار ماشینش میکنه . بدون اینکه نگاهش کنم سوار شدم . میدونستم که اگه کاری رو که میگه نکنم کفری

 کجـــــآآآآ بیا جلو بشین من راننده شخصی جنابعالی نیستم که ...!_

 جا بگو اگه کاری داری !همین☆

 غزاله بیا جلو گفتم اول صبحی اعصابمو خراب نکن ._

 لعنت به ترسی که شد خوره ی وجودم

 زهر وجودم لعنت به تو که شدی

 لعنت به روزی که شدم درگیر وجودت

 لعنت به تو و اون چشمای سیاهت

 لعنت به تو ، لعنت به تو ، لعنت به من که شدم غالم حلقه به گوشت

 بدون هیچ حرفی رفتم جلو نشستم .

 هر چند حالم ازش بهم میخورد و این زندگی منو به جنون میرسوند

 ولی ...

 شتم .چاره ای جز قبول کردن ندا

 ببین غزاله فکر اینکه ازت دست بکشم رو بیرون کن خودت که میدونی اگه با من راه نیای میتونم چه کارا بکنم ...!_

 ؟ نه کنی تهدید بلدی همیشه☆
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 نه ! بلدم چیزای دیگه هم بگم ولی ... تو با من راه نمیای که !_

 ؟ بفهمی نمیخوای چرا ، نمیخـــــوآآآآآممم چـــــون☆

 که غزاله دو سال دیگه هم برای من صبر کن همه چیز رو درست میکنم . گفتم_

 !!! کنم صبر تو برای هم ســـــال دو بخوام من که نداره وجود تو و من بین چیزی☆

 سه ساله که با همیم ! دو سال دیگه هم صبر کن قول میدم همیونی بشم که تو دوست داری !_

 !؟ کردی اسیر رو دیگه نفر چند من بعد☆

 یعنی چی ؟! منظورتو نمیفهمم ! واضح تر بگو !_

 .! میگم رو دخترات دوست ؟ بگم تر واضح بازم ، من مثل بدبختهایی!  واضحه منظورم☆

 اون دیگه به تو ربطی نداره !_

 ! گفتی زور من به همیشه ، بوده طور همین همیشه☆

 آخه تو کاری که به تو ربطی نداره زیـــــادی دخالت میکنی !_

 !!!؟ نه ؟ همه برای تو و باشم تو برای من که اینه تو حرف☆

 آره خیلی خوب فهمیدی ! میدونی چیه ؟ همین که زود میفهمی دوست دارم !!!_

 شار گذشت اون زمان که من معتادت بودم ، من دیگه غزاله چند سال پیش نیستم که اگه صدات رو نمیشنیدم شبم ، صبح نمیشد .یا آقا نه☆

 خیلی خوب شناختم . من تو رو

 واسه من فلسفه بافی نکن ! کارای خودم به خودم مربوط میشه !_

 تو زیادی فضولی نکن میدونی که زیاد برات خوب نیست !!!

 یرم میشه ، اگه کاری نداری میخوام برم .د داره☆
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 فقط یادت باشه حواسم بهت هست !!!_

 ماشین پیاده شدم و رفتم مدرسه .) بدون اینکه منتظر چیز دیگه ای از جانبش باشم از 

 بازم مثل همیشه سر راهم سبز میشه ، بازم فکر میکرد اگه تهدیدم کنه میتونه منو واسه خودش نگه داره (

➣〇〇〇〇〇〇〇〇ツ 

 غزاله باز چیشده ؟؟؟ چرا چشمات اینطوریه ؟؟؟ نکنه باز گریه کردی ؟؟؟_

 ! ندارم حوصله اصال کن ولم کیمیا☆

 ی رو دیدی ؟نکنه بازم اون عوض_

  آره☆ 

 نکنه بازم تهدیدت میکرد ؟!_

 !؟ بگه میتونست چی بنظرت کردن تهدید جز☆

ببین غزاله جان ولش کن ، سعی کن رو درسهات تمرکز الزم رو داشته باشی . میدونی که امسال کنکور داریم ؟ و سال سرنوشت سازی هست _

. 

 ! میکنه اذیتم چقدر میدونی خوب خودت که تو ولی میدونم آره☆

 میدونی چقدر افت تحصیلی داشتی ؟_

 ! داری خبر دلم آشوب از که تو.  کیمیا میدونم همشو.  میدونم☆

 تو که میدونی کار هر شبم شده گریه کردن !

 شم ؟حاال خودت بگو چطوری تمرکز داشته با

 خدا لعنتش کنه ، مثل کنه چسبیده بهت ول کنت نیست !_
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 خورد صحبت هامون نصفه موند .) با صدای تقه ای که به در 

 کیمیا حواسش به من بود ولی ...

 من حواسم پی آینده ای که از آن میترسیدم (

 با حس سوراخ شدن پهلوم از فکر در اومدم .

 دیدم کیمیا داره با چشم اشاره ای به جلو میکنه ،

 برای حل مسئله ای که بر روی تخته نوشته بود . به خودم اومدم دیدم خانوم امینی معلم اصول حسابداری اسمم رو صدا کرده بود

 با این که درست و حسابی پای درسهام نبودم ولی به کمک عموم که حسابرس بزرگی بود هیچ وقت از درسهام عقب نمی موندم .

 بعد حل مسئله اومدم سر جام که با حس نشستن دستی روی دستم ، سرم رو بلند کردم .

 ثل یک خواهر حواسش بهم بود .کیمیا بود ، مثل همیشه ، م

 با باز و بسته کردن چشمهام ازش تشکر کردم .

 خوره همیشه با هام بودن ، نباشم . مثل که افکارم تو زیاد و بیام در تنهایی از میشد باعث یمیاڪهمیشه 

 ... آیـد ےنم بر مـن از ےــارڪ آه از غیـر ہبـ 

 . آید ےنمـ بـر زن از ہکـ ہمـردان ےجســارت هـا

 نفیسه سادات موسوی

 غزاله_ 

 ؟ بله☆

 میدونی که کالس داریم ؟ 6ساعت _

 . میدونم آره☆
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 تو رو خدا این کالس های کنکور رو یکی در میون نیا ، دیگه آخراشیم بزار تموم شه ._

 ؟ هـــــان! ؟ بمونی عقب دانشگاه سال ڪتو که نمیخوای یــ

 . شم قبول آزاد ، نشد اسریسر اگه میکنم رو سعیم!  نمیخوام که معلومه☆

 امیدوارم که قبول بشیم ._

 . امیدوارم☆

 . گرفتم پیش رو خونه راه یمیاڪبعد خداحافظی با 

 تو فکر و خیال خودم غرق بودم که حس کردم کسی پشت سرم میاد .

 . خندید و زد ڪوقتی برگشتم پشت سرم پسری رو دیدم که بهم چشم

 کی دنبالتم ؟! این همه برا خودت سخت نگیر !آهای خوشگل خانم !!! میدونی از _

 اگه سر کارت گذاشته و با کسی دیگه ریخته رو هم میتونی رو من حساب کنی !!!

 ببین من پسر خوبی هستما !!! تمام گزینه های خوشبختی یک دختر رو دارم ! هان چی میگی ؟!

 برسم . "خانه  "به مقصد سعی کردم به حرفاش گوش ندم و قدم هام رو تند تر کنم تا زود تر 

 آهای خانوم خوشگله ! نکنه زبون نداری یا زبونتو موش خورده ؟!!!_

 چرا زبون داره ولی ... پیش من جاش گذاشته !!!-

 با شنیدن این صدا برگشتم ، یاشار رو دیدم که با پسره دست به یقه شده بودند .

 دنبال زبونش میگردی ؟! بیا نشوونت بدم عوضی !-

 ل که به صورت پسر خورد نقش زمین شد !!!مشت او

 تو چیکارشی که داری سنگشو به سینه میزنی ؟_
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 به نظر نمیاد که شوهر داشته باشه !

 من همه کارشم ! تو رو سننه !!!-

 بگذار خودش حرف بزنه تا بفهمم تو چیکارشی !_

 االن خودم میام می فهمونمت !-

 ه جلوش رو گرفتم .یاشار تا خواست دوباره یقیه پسره رو بگیر

 ! نکن درست شر.  خدا رو تو ، کن ولش یاشار نه☆

 برو اون ور تا این مشت رو حواله تو نکردم !-

 بخدا اون با من کاری نداشت !_

 آره کاری نداشت !!! دیدم ! نکنه میخوای رو گزینه هایی که پیشنهاد داده فکر کنی ؟؟؟!!!-

 ! کافیه ، هستی گیمزند اشتباه ترین بزرگ برام که تو همین☆

 من اشتباه زندگیتم غزاله آره ؟-

 ! شدم گرفتارش ناخواسته...  که!  هستی زندگیم اشتباه ترین بزرگ تو آره☆

 چه اشتباه شیرینی !!!-

 ! زده دلمو وقته خیلی شیرینیش آره☆

 پسر که اوضاع رو خراب دیده بود تا ما بفهمیم رفته بود !!! 

 . من میدونستم که یاشار پیداش میکنه و بی جواب نمیگذارتش !!!درسته که رفته بود ولی ..

 تازگیا خیلی زبون در آوردی !!!_

 !!! شناختمت خوب تازگیا آخه☆
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 نگفتم سعی نکن زیاد فضولی کنی ؟!!!_

 !!! ساختن سپید اسب بر سوار شاهزاده تو از که میسوزه دخترایی اون واسه دلم☆

 ؟!با اونا هم همین رفتار رو داری 

 تو دلت واسه خودت بسوزه !_

 اونا راضی هستن که با من باشن !

 ! باش خوش همونا با برو! ؟ هست من به احتیاجی چه پس!  شکر رو خدا خب☆

 این دیگه به خودم مربوط میشه !!! تو دلت هنوز با منه مـن مطمئنم !_

 !!! ـردیمُــــ من برای دیگه تو!  زدم خط دلم روی از رو اسمت وقته خیلی من☆

 با حس سوزش صورتم دستم نا خود آگاه رو صورتم نشست ...

 مثل همیشه ...

 وقتی کم میارد جوابش میشد یک سیلی که صورتمو سرخ میکرد ...

 متنفر ، متنفر ، متنفرممم ازت☆

 دویدم ، فرار کردم !

 از جایی که ...

 ه شدن غرورم هستم .باز هم شاهد له شدن غرورم بودم . لعنت به من که باعث و بانی ل

 نمیدونم چطوری و چجوری تونستم خودم رو به خونه برسونم !

وقتی وارد خونه شدم از اینکه هیچ کسی خونه نبود بسیار خوشحال شدم چون اطمینان داشتم هر کس منو در این وضعیت میدید حتما سوال 

 پیچم میکرد !
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 س گرفته بودم .مثل همیشه به اتاقی پناه بردم که این روزها باهاش ان

 خسته از همه جا و همه کس 

 ای خدا مرا یک دم بس است

 کی بگیری این جان ز من

 این همه ناالن و غم بس است 

 نمیدونم کی خوابم برد ... وقتی که از خواب بیدار شدم تلفن خونه به صدا در اومده بود ... 

 چشمام نتونستم شماره تماس رو ببینم و به ناچار گوشی رو برداشتم !!! به سختی خودم رو به پذیرایی رسوندم ولی در اثر پف کردن زیاد

 ؟ بفرمایید...  الو☆

 الو ... غزاله خودتی ؟_

 و ... باز هم صدای نحسش !!! انگاری این کاب*و*س ها برای من تمومی نداشت .

 الو پشت خطی ؟؟؟ میشنوی صدامو ..._

 ؟ زدی زنگ خونه به چرا.  بگو آره☆

 به کجا زنگ بزنم ؟! تو که موبایل نداری ! میخواستی_

 یا ...

 شایدم داری شمارتو به من نمیدی ! منم تا هر وقت شماره موبایلتو بهم ندادی زنگ میزنم خونتون !

 !؟ چی بردارن رو گوشی موقع یک مامانم یا بابا اگه☆

 ن ...خب بردارن من مشکلی ندارم ! بهشون میگم لطف کنید گوشی رو بدید غزاله جو_

 صدای خندش که تو گوشی پیچید دوباره پی بردم که من چقدر از این مرد متنفـــــرم ...
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 الو ...خانوم ، خانوما اونجایی ؟_

 !؟ حرفتو بگو میشنوم☆

 راستی اگه این اتفاق افتاد و گوشی رو مامان یا بابات برداشتن از من پرسیدن شما کی باشین چی بگم بنظرت ؟؟؟!!!_

 ار بهشون میگم من دوست پسر ناز کردتون غزاله هستم ...!!!اووووم بگذ

 خنده هاش زجرم میداد ... اون همیشه خوب بلد بود دست بگذاره رو نقطه ضعف من ...!!!

 آهای دختر درست و حسابی نفس بکش سکته میکنیا ...!!!_

 ؟ بووود همین حرفات☆

 !!!؟ ہنه زنگ زدم بگم جای سیلی ظهری چطوره ؟! خوبه ک_

 ؟ بگی چی میخوای حرفات این با☆

میخوام بگم اگه یک روز بفهمم غیر من دلت جای دیگه ، پیش کسی و یا اینکه با کسی دیگه میپری عواقبش پای خودته ! متوجه میشی که چی _

 میگم ؟

 بسی پشتم هفت واسه یکی تو...  که گفتم☆

 آباریکال دختر خوووب تو فقط مال خود ، خودمی !!!_

 ! نبینم رو روز اون ولی میرمب حاضرم☆

 میبینی عزیزم من بهت قول میدم ...!!!_

 االنم برو مزاحمم نشو میخوام با عشقای دیگم باشم !!!

 همش که نمیشه مال تو باشم ، میشه ؟!

 ...!!! باشی ای دیگه کسی مال همیشه برای حاضرم من!  میگی راست تو!  نمیشه نه☆
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 و من همه ی شما رو یه جا اداره میکنم !ای بابا خانوم کوچولو عصبی نش_ 

 ولی ... تو این بین تو تنها کسی هستی که یه ذره بیشتر از همه دوستش دارم !

 برام خاصی ... یا بهتر بگم گل سر سبدشون هستی !

 خوشحال نشدی از تعریفم ...؟!!!

 ... ! خورد بهم حالم ازت بیشتر بلکه...!  نه☆

 که کار دارم . صدام رو هم که شنیدی فکر کنم برای امروزت مواد بهت رسید ، نه ...؟!!!باشه غزاله خانم ، من برم _

 اکم . دیگه به صدات معتاد نیستم میدونی که ؟پ یعنی ، کردم ترک وقته خیلی من☆

 آره میدونم ... االنم زیاد تر از کپنت صحبت کردی برو تا حوصلم سر نرفته ! خداحافظ ..._

 بهش بدم گوشی رو قطع کردم .بدون اینکه جوابی 

 ای خدآآآ یعنی میشه من از دست این خالص بشم ؟!!!

 با صدای گوشی موبایلم تازه به زمان حال برگشتم ...

 !!! خودته مال گوشی ہخدا رو شکر کردم که بعد از تماس یاشار زنگ خورده بود وگرنه معلوم نبود چه غوغایی میکرد ...! ک

 ... الو☆

 ه ؟ هیچ معلوم هست تو کجایی ؟الو ... غزال_

 ؟ شده چی مگه چیه☆

 میخواستی چی بشه ؟ هیچ ساعت رو نگاه کردی ؟_

 بود ...!!! و من هنوز تو خونه بودم ! 6نگاهمو از گل های فرش قالی گرفتم تا ساعت رو ببینم ... وای خدای من ساعت 

 . عزیزم ببخشید نبود یادم اصال کیمیا☆
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 و دارم با سعید میام دنبالت .باشه حاال زود حاضر ش_

 . نمیرم هم رو جلسه این من!  کیمیا نمیخواد نه☆

 چی چی رو نمیرم ؟ باز من بهت رو دادم ! پاشو زود حاضر شو که عصبی بشم بد میبینی !_

 دقیقه دیگه جلوی در خونتون هستیم خداحافظ . 5تا 

اون منو تو ماشین سعید میدید دلشوره داشتم ، چون خوب میدونستم راحت از این  از اینکه تو خونه نموندم خوشحال بودم ، ولی از اینکه اگه

 قضیه نمیگذره .

 بعد پوشیدن مانتوم جلوی در منتظرشون بودم که صدای سعید رو شنیدم .

 غزاله خانم افتخار همراهی میدید ؟_

 . نداد گوش...  ولی برم رو جلسه این نمیخوام گفتم کیمیا به من افتادین زحمت به خدا رو تو ببخشید ؟ هستید خوب شما حال سالم☆

 بدو بیا باال تا خودم نیاوردمت ! زود باش دیگه_

 ساعت دیر کردیم . نیم هم جوری همین☆

 بیاین غزاله خانم که میخوام پرواز کنم کمربند هاتون رو ببندید که رفتیم ._

 اون روز با شوخی های کیمیا و سعید خیلی خوش گذشت .

 ون روز فهمیدم که یاشار بویی از این قضیه نبرده بود چون اگه میفهمید حتما همون روز سر و کلش پیدا میشد !!!بعد ا

 فردا صبح ترجیح دادم مثل همیشه مسیر خونه تا مدرسه رو با تاکسی طی کنم .

 مسیری که ...

 همیشه سعی داشتم چشم بسته طی کنم تا نتونم ببینمش .

 ز خبری ازش نبود ...!!!بر خالف دیروز ، امرو
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 نفس حبس شده تو سینمو با صدا بیرون دادم .

 غزاله ، غزاله ؟_

 ؟ کیمیا جانم☆

 کجا سرت رو انداختی پایین داری میری ،_

 از وقتی دیدمت دارم پشت سرت میدوم . چرا عجله داری ؟_

 .  بشه پیداش آن هر میترسم ؟ میرم تند چی برای نمیدونی تو یعنی☆

 یداش نشده بریم داخلبیا تا پ_

 از اینجا تا سر کالس میدویم قبوله ؟_

 . قبـول☆

 هر کس باخت باید به شرط برنده عمل کنه ._

 اشه قبول ، ولی ... تو که میدونی به پام نمیرسی !!!ب☆

 ! میدم شکستت مطمئنم امروز!  ہنـ_

 ! مطمئن چه اووووو☆

 باشه ! پس حاضری ؟_

 آره☆

 پس بدو زود باش ._

 ! موندم عقب بود زد یمیاڪهمیشه تو دویدن کم نمیاوردم ولی ... این دفعه با کلکی که  مثل

 هـورآآآآآ !!! دیدی خانوم ایندفعه من بردم ؟_
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 ! بودی زده جلو کنم حفظ تعادلمو بخوام من تا و دادی هلم دویدن موقع.  زدی کلک تو کیمیا نیست قبول!  نه☆

 اضی جایز نیست !!! و حاال باید شرط منو قبول کنی .نخیییرم ! قبول نیست . هیچ اعتر_

 ؟ شرطی چه!  حاال باشه☆

 قول دادی هر شرطی باشه قبول کنی ، پس نه نمیاری ! باشه ؟_

 ؟ دیگه بگو!  باشه☆

 امشب تو ، من و سعید شام میریم بیرون !_

 ؟ بگذاری دیگه شرط یه نمیشه! ؟ افتادم عقب درسهام از چقدر میدونی.  داری خبر من وضعیت از که تو یمیاڪ☆

 آماده باش بیایم دنبالت . 8نه نمیشه ! همین که گفتم . ساعت _

 ا هستم خانووم .شم تسلیم من!  باشه☆

 آفرین دختر خوب !_

 با شنیدن اسمم برگشتم .

 غزاله ... غزاله ؟-

 ؟ میترا خوبی.  سالم☆

 نی ؟!سالم خوبم . تو چطوری ؟ چرا وقتی منو میبینی فرار میک-

 . نیستم ها بچه جمع تو ، نیست خوب زیاد حالم که هست وقتی چند! ؟ کنم فرار باید چرا!  نه☆

 آره در جریانم ! دلیل این کارات چیه ؟ نکنه باز با یاشار حرفت شده ؟!!!-

 . بگه زور بلده فقط ، داره دعوا من با همیشه! ؟ بودم خوب جنابعالی ی خاله پسر با کی من☆

 .؟؟؟میدونی ..
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 خسته شدم ... لعنت به روزی که با تو دوست شدم .

غزاله جان منو ببخش .من هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردم یاشار یک همچین آدمی باشه . من پشیمونم به خدا ! هر وقت میبینمش بهش -

 میگم دست از سرت برداره ...

 ولی تو که میدونی چقدر لجباز و مغروره ...

 ؟ میکنه اذیتم چقدر میدونی ؟ میکنه تهدیدم داره روز هر میدونی.  میدونم آره☆

 ببین غزاله جان من هر چی بهش میگم اون باز حرف خودشو میزنه !- 

 میگه ...

 میترا به تو ربطی نداره !

 من دوستش دارم !

 اون بچه هست اگه به حال خودش ولش کنم پررو میشه !

 م تو که با کسای دیگه ای هم هستی برو با اونا باش !!! اما اون قبول نمیکنه میگه ...تو رو خدا منو ببخش غزاله جان من حتی بهش میگ

 غزاله واسم با اونا فرق میکنه !

 آخرشم باهاش دعوام میشه ، لعنت به من که باعث بدبختی تو شدم !

 ! میشه دیر داره کالست سر برو ، نزن حرفشم میترا دیگه بسه☆

 خش نمیخواستم اینطور بشه !غزاله ... تو رو خدا منو بب-

 . کالس سر برد خودش با و کشید دستمو یمیاڪخواستم جوابشو بدم که 

 صد دفعه گفتم از این دختره خوشم نمیاد ، باعث و بانی همه اینا همین خانومه !!!_

 حاال برگشته میگه منو ببخش ، غزاله چرا جوابشو نمیدی ؟

 کارش از مونپشی اونم که میبینی!  کیمیا بهش بگم چی☆
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 پشیمونی چه سودی داره برای تو !!! بره پسر خاله اش رو جمع کنه ._

 باید کاری کنم . خودم.  نمیشه اون حریف هیچکس☆

 . نرها یادت شب …باشه حاال بگذریم _

 ؟؟؟ کالس سر بریم … نمیره یادم نه☆

 باشه ، بریم ._

 ... اما سخت ترین لحظه ها رو خودت برام رقم زدی . نفرین به تو که به من گفتی تو سخت ترین لحظه ها کنارتم

➣〇〇〇〇〇〇〇ツ 

 ؟ اتاقت تو بیام میتونم …غزاله مامان _

 مان بفرمایید .ما آره☆

 چیکار میکنی مامان ؟_

 ؟!!! میشه تموم داره هم کالسهام که دونید می...  دیگه میشم اماده کنکور برا دارم هیچی☆

 ؟؟؟ طوره چه درسهات وضعیت …اره میدونم عزیزم _

 . میکنم و تالشم دارم … خوبه☆

 امیدوار باشم دیگه پشت کنکور نمی مونی !؟؟؟_

 اد ندارین !!؟اعتم من به ، مامان☆

 ؟ شده چیزی!! …چرا ولی این چند وقته خیلی تو خودتی _

 . همین ، هستم آموزشگاه و مدرسه درگیر فقط,  نشده چیزی مامان نه☆

 گه االن پدرت میاد .باشه پس عزیزم من برم دی_
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 ... مامان☆

 جانم ؟_

 برم !؟؟ دارم که اجازه! … هستم کیمیا مهمون بیرون شام امشب بگم خواستم می☆

 به پدرت گفتی ؟_

 . خودتون با زحمتش پس ، ندیدم هنوز رو بابا من میدونید خوب خودتون که شما مامان نه☆

 باشه ... فقط غزاله دیر نکنیا !؟؟_

 با داداشش ، سعید میاد دنبالم . 8 تساع مامان چشم☆

 باشه خوش بگذره ...._

 .ممنون خیلی☆

 در اتاق بسته شد و من باز هم گم شدم تو خاطرات تلخم ، خاطراتی که انگار همیشه یه جای ذهنم بودند تا باعث آزارم باشند ...

 با صدای گوشی حواسم پرت شد ، کیمیا بود .

ه باشم . وقت زیاد داشتم برا آماده شدن ، پاشدم تا اتاقم رو جمع و جور کنم بعد جمع کردن اتاق هم باید نوشته بود تا یک ساعت دیگه آماد

 دوش میگرفتم .

 …جلو آیینه بودم مثل همیشه ساده ، ساده  

 خواستم با همین تیپ ساده برم که یاد حرفهای کیمیا افتادم ، سفارش کرده بود به خودم برسم !

 صورتم دست کاری کنم اما زیاد نه ، طوری که بشه صورت بی روح و بی جونم رو پشت یک نقاب سر خوش قایم کرد .مجبور شدم کمی تو 

 زنگ در خونمون به صدا در امده بود ،

 حتم داشتم کیمیا باشه .
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 در و باز کردم درست حدس زده بودم مثل همیشه شیک و تمییز .

 سالم خانم دید زدنتون تمام شد ؟!_

 ! کردی خوشتیپ خیلی آره☆

 تو هم خیلی خوشگل کردی ._

 ؟؟! کنم چیکار باید اونوقت ، میشم عاشقت نمیگی☆

 هیچی مثل االن میریم شام بیرون . بریم ؟_

 ؟ اومده هم سعید.  بریم☆

 بله خانم بنده هم تشریف اوردم البته اگه این کمیاب خانم برن اون طرف شما هم منو می بینید ._

 ن میگی کمیاب !؟؟وا سعید تو به م -

 ؟؟! دیگه بریم شد تموم برادریتون و خواهر بحث اگه☆

 نقش من جز راننده شخصی چیز دیگه ای نیست ولی بازم تحمل می کنم . میدونم که من …بله البته بفرمایید _

 همه سوار ماشین سعید که پرشیای سیاه بود شدیم .

 راستی خانوما اینجا بهتون بگم که من پول ندارم !_

 اصال رو من حساب باز نکنید ...!!!

 اه سعید زشته جلو غزاله !!_

 من ! های جیب این ببین جان غزاله …چی زشته ؟_

 بیا بگرد اگه پولی بود مهمون من !!!

 . بمونه مرد جیب تو پول نمیگذاره زن …خب می خواستی زن نگیری _
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اون بله داد ، وقتی فهمیدم که دیگه کار از کار گذشته بود و  ;دم من بله دادم حاال من یه غلطی کردم چرا هی میزنی تو سرم ... اصال نفهمی_

 جیبهای من خالی ...!!!

 ی نداره مهسا دختر خیلی خوبیه می ارزه .عیب☆

 ! عاشقشم …اون که بله _

 حتی حاضرم این ماشین رو هم بفروشم عوضش یه خر بخرم که با اون برم و بیام .

 باعث خنده ی من شده بودند .باز این خواهر و برادر 

 از اینکه شرط رو باخته بودم خیلی خوشحال بودم .

 وقتی باهاشون بودم زمان و مکان یادم میرفت

 خب خانوما پیاده شین که صدای شکم من یکی که در اومده ._

 کارد بخوره به اون شکمت ، تو که همین یک ساعت پیش یخچال خونه رو خالی کردی !!!_

 ها با شما باید یه فرقی داشته باشیم یا نه ...!؟خب ما مرد _

 آهان حتما فرقتون هم شکمتون هست ؟_

 خب یکیش شکممون هست اگه گفتی دومی چیه ...!؟_

 چیه اونوقت ؟_

 عقل ماست که شما ندارین !_

 سعید ، کاری نکن مهسا رو بندازم به جونت !_

 وای وای ! من تو این یک مورد تسلیمم !!!_

 من عقل ندارم اگه داشتم که راه نمی افتادم با شما دو تا بیام بیرون ! بابا اصال

 اگه ناراحتی میتونی برگردی !!!_
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 فکر کنم صدای شکم من یکی هم در اومد ، بریم داخل ؟☆

 بریم_

 بله بریم هر چی نباشه خانم ها مقدم ترند !_

 و سفارش دادیم و طولی نکشید که غذا ها رو آوردن و مشغول خوردن شدیم .تازه نشسته بودیم که گارسون منو رو آورد ، هر کدوم یک غذایی ر

 سعید سعی میکرد ما رو با حرفاش بخندونه و الحق هم تو کارش موفق بود

 چون اونقدر خندیده بودیم که بیشتر غذاهامون دست نخورده باقی موند !

 ..!خوب خانوما ... من از اولشم گفته بودم پول ندارم اینم جیبم ._

 . من مهمون ایندفعه سعید آقا نداره عیبی☆

 نه ... عمرا اگه بگذارم ! االن میرم ببینم ظرف نشسته ای ، زمین طی نکشیده ای داشتند انجام بدم ..!!_

 سعید کم مزه بریز برو حساب کن که دیرمون شد !_

 نمیخواد حساب کنید ! من پول غذای شما سه نفر رو حساب میکنم .-

 ه شنیدم دنیا رو سرم خراب شد ... فقط تونستم بگم یا خدا ...با صدایی ک

 به به غزاله خانم ، خوش میگذره ؟-

 ینجا چیکار میکنی ؟ا تو☆ 

 اومدم پول شام شما رو حساب کنم !!! مگه کار بدی کردم ؟! هر چند ببخشید خلوت سه نفری شما بهم خورد !!!_

 ؟غزاله جان . این آقا رو میشناسی ؟ مزاحمه _

 اووووووو ببخشید آقای محترم که خودم رو زود تر معرفی نکردم !_

 ولی ... قبل از معرفی خودم میتونم بپرسم شما با این خانوم چه نسبتی دارین ؟!
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 سوالم رو با سوال جواب نده . میگم کی هستی ؟_

 ببین آقا پسر خوشتیپ من همه کاره این دختر خانوم هستم !_

 میخوام بدونم این خانوم اینجا با شما چه غلطی میکردن !!!میفهمی ...؟! االن هم 

 ببین عوضی مواظب حرف زدنت باش !_

 اگه مواظب نباشم ، میخوام ببینم چیکار میتونی بکنی ؟!!!_

 مشت اول که به صورت یاشار خورد ، من تازه به خودم اومدم و عمق فاجعه رو درک کردم !

یی که به صورت همدیگه میزدند باعث شد برم پیرهن یاشار رو بگیرم و عقب بکشم ولی ... این کار من اونا دست به یقه شده بودند و مشت ها

 نبود !

 من تمام نیرویی که داشتم با دیدنش از دست داده بودم !

 کیمیا هم از میز های بغلی میخواست تا بیان و جلوی دعوا رو بگیرن .

 د .با مداخله چند نفر تونستند از هم جداشون کنن

 از رستوران بیرون اومدیم در حالی که کیمیا اشک میریخت و میخواست خون بینی برادرش رو با دستمال پاک کنه .

 کیمیا منو ول کن بیا این کارت و بگیر پول غذا با تمام خسارت هایی که به رستوران زدیم رو حساب کن_

 آخه داداش داره از دماغت خون میاد !_

 ام بده .کیمیا هر چی میگم انج_

 صدای سعید اونقدر باال رفت که جای هیچ اعتراضی به کیمیا نداد !

 وارد رستوران شد . و گرفت رو کارت هم یمیاڪ

 همه ی حواسم به سعید بود که دستهاش رو مشت کرده و به جایی خیره شده بود .
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این همه خشم نگاه یاشار به خودم لرزیدم ، این نگاه ها رو مسیر نگاهش رو گرفتم دیدم یاشار هم با یک خشم آشکار اون رو نگاه میکنه ! از 

 به سمتش چرخید . ها سر همه یمیاڪخوب میشناختم ! با اومدن 

 داداش پاشو بریم ، غزاله بیا تو هم دیر شد ._

 مثل مسخ شده ها نگاه میکردم ، زمان و مکان رو گم کرده بودم ! با صدای دوباره کیمیا به خودم اومدم .

 ه میگم بیا سوار ماشین شو .غزال_

 !؟ هان☆

 غزاله با شما هیچ جا نمیره خودم میرسونمش . بهتره شما خودتون برید ._

 غزاله با ما اومده با ما هم میره آقا یاشار ._

 کیمیا ، غزاله ... شما سوار ماشین بشید تا من ببینم حرف حساب این چیه ؟!_

 ، غزاله برو تو ماشین . من با تو هیچ حرفی ندارم ! برو رد کارت_

 تو حرف حساب حالیت نیست نه ؟_

 نه ...! باز چیه ؟ مثل اینکه بازم تنت میخاره ؟!!!_

 بازم میخواستند با هم گالویز بشن که بین هر دو تاشون ایستادم .

 . داره نامزد خودشم و کیمیاست برادر سعید...  یاشار ببین☆

 گاه میکنم نمیبینم ؟!اوه پس کو نامزدشون ؟! من که هر چی ن_

 . میکنه زندگی شهرستان چون☆

 اه پس اینطور ! اونوقت شما با ایشون بیرون چیکار میکردید ؟_

 اصال غزاله تو چرا برا این داری توضیح میدی ؟! مگه نگفتم برو تو ماشین ؟_
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 ف اضافه سوار ماشینت شو و برو !ببین پسر ... اگه نمیخوای امشب رو به جای خونت بری سینه قبرستون بی سر و صدا و حر_

 یکنم من با یاشار بر میگردم شما برید .م خواهش سعید آقا.  ببر رو سعید بیا کیمیا...  بسه خدا رو تو بسه☆

 کیمیا بازوی سعید رو گرفت و سعی کرد سوار ماشین کنه .

 ح برای این کار ما هست .اما ... سعید هنوز رو به روم ایستاده بود . از چشماش میخوندم منتظر یک توضی

 اما ... من سعی کردم با چشمام بهش التماس کنم که بره .

 سعید خواسته چشمام رو خوند ، با تکون دادن سرش باشه ای گفت .

 . میمونی یمیاڪغزاله میرم اما ... برای یک توضیح بزرگ خودت رو آماده کن ، میدونی که برام مثل _

 فتنشون مطمئن شدم برگشتم پشت سرم و با پوزخند یاشار مواجه شدم !منتظر شدم تا برن ، وقتی از ر

 عجب غیرتی برات خرج میکنه !!! نکنه اینم دوستت داره هان ؟!_

 !؟ ندیدی رو چپش دست حلقه مگه بعدشم!  داره نامزد اون گفتم که من ؟ تو میگی چی☆

 زیاد حرف نزن زود سوار ماشین شو !_

 یش نکنم و مثل یک بچه خوب به حرفش گوش کنم !سعی کردم بیشتر از این عصب

 خوب میشه توضیح بدی چرا من از کارات خبر ندارم ؟!_

 ! ندیدم دونستنت به لزومی☆

 نخیر شما باید هر جا میری و میای به من خبر بدی ! فهمیدی که ؟!_

 . بعد برای بمونه بزار شده دیرم من یاشار☆

 ولی دو ساعت تو رستوران داشتی با آقا الس میزدی دیرت نمیشد ؟ آهان االن که به من میرسی دیرت میشه_

 ...! نکن بزرگش خدا رو تو☆
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 تو که اخالق سگی منو میدونی . سعی کن سگم نکنی ._

 یاشار ازت بدم میاد . بخدا من حتی وقتی به تو فکر میکنم زجر میکشم چرا ولم نمیکنی !!؟؟؟!!_

 دیگه تو رو با این پسر ببینم برات گرون تموم میشه . برو پایین که حوصلت رو ندارم ! چون خوشم میاد عزیزم ، فقط یک بار_ 

 ساعته منو تعقیب میکنی هان ؟ 24مو نداری ، تو که برات مثل یک سرگرمی هستم ! چرا حوصل که تو☆

 ان فورانش بود !به طرف صورتم خم شد چشمام رو بستم تا نبینمش نفس داغش حاکی از عصبانیتی داشت که هر آن امک

 چرا چشمات رو بستی ؟ غزاله به من نگاه کن !_

 با فریادی که کشید نا خود آگاه دستام به سمت گوشام رفت

 از ترس چشمام رو باز کردم صورتش از خشم سرخ سرخ شده بود !

منه ، فقط مال منه !!! فهمیدی که ؟! فقط مـال  ببین غزاله با من بازی نکن ! کاری نکن یک کاری کنم تا آخر عمرت دنبالم بیفتی ! چیزی که مال_

 مــــــــــن !!!

 با تکون دادن سر حرفش رو تایید کردم ! تو اون لحظه فقط به فکر فرار بودم ... برام مهم نبود که چی میگه فقط میخواستم برم ...!

 االنم میتونی بری !_

پشت سرم رو هم نگاه نکردم ! دنبال دسته کلیدم گشتم بعد بسته شدن در بهش تکیه در ماشین رو باز کردم و با تمام توانم فرار کردم ! حتی 

 دادم و نفس حبس شده سینم رو بیرون دادم .

 غزاله مادر چرا رنگت پریده ؟! چیزی شده ؟؟؟_

 ! ترسیدم یکم...  فقط!  نیست چیزی مامان نه ، نه☆

 برای چی ؟ کسی دنبالت کرده بود ؟_

 ! همین میاد داره سرم پشت کسی کردم احساس قطف نیست طور این نه☆

 خب دختر چرا زنگ نزدی بیایم دنبالت ؟_
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 زم نبود . گفتم که فقط احساس کردم ! شما که خوب میدونید من آدم ترسویی هستم !ال مامان نه☆

 باشه مادر بیا تو ، برم چیزی برات بیارم مطمئنم فشارت افتاده !_

 . بخیر شب.  میاد خوابم طفق نیست الزم چیزی مامان نه☆

 وارد اتاقم شدم و پشت در نشستم . این بغض لعنتی داشت خفم میکرد .

 آبروم پیشه دوستم و برادرش رفته بود .

 این کاب*و*س کی تموم میشه ای خدآآآ ...

 ) گوشت را تیز نکن

 دلی که شکست صدا ندارد

 درد دارد .... درد 

 نوی ،،،اگر میخواهی صدای دل شکسته اش را بش

 چشمانت را باز کن

 آنهایی که از چشمش میریزد صدای شکسته شدن دلش است

 می شنوی ...!!!؟؟؟!!! (

 نعشه شعرم ولی ... دارم خماری میکشم

 گوشه دنج اتاقم ، بیقراری میکشم

 تکه های خاطراتم را کنارم چیده ام

 پشت عکس یادگاری میکشم

 روزگارم را اگر یک روز نقاشی کنم
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 با خاطرات یک قناری میکشمیک قفس 

➣〇〇〇〇〇〇〇〇ツ 

 صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم ...

 زمان و مکان یادم رفته بود ! حتی ... نمیدونستم کجا هستم !!!

ا چند دقیقه ای طول کشید که پی به وضعیتم بردم با همون لباس های بیرونی پشت در خوابم برده بود ! صدای زنگ گوشی هم دیگه قطع شد ت

 خواستم پاشم دوباره صدای تلفن همراهم بلند شد .

 چه رویی میتونستم جواب بدم ؟ با...  افتادم دیشب یاد یمیاڪبا دیدن اسم 

 سعید در مورد من چی فکر میکرد ؟

 سعی کردم به چیزی فکر نکنم و جوابش بدم .

 !؟ ےالو ... غزاله خوب_

 !؟ چطوری تو.  خوبم☆

دیشب چقدر به تلفنت زنگ زدم ؟؟؟ هیچ نگاه کردی ببینی چقدر بهت پیام دادم ؟؟؟ آخه دختر خوب از دیشب تا حاال منو ول کن ... میدونی از _

 چند بار مردم و زنده شدم .

 . میخوام معذرت من...  بود برده خوابم کی نمیدونم رسیدم خونه وقتی!  یمیاڪ منو ببخش☆

 ری نکرد ؟دیشب اتفاقی نیافتاد که ؟ اون دیوونه باهات کا_

 !؟ کاری چه☆

 نمیدونم ! نزد تو رو که ؟ من همش نگران بودم که نبره خونتون ._

 !!!؟ میدونست هم یمیاڪیعنی اینقدر دست رو من بلد کرده بود که 
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 میخواستم اون موقع زمین دهن باز میکرد و من رو می بلعید !!!

 الو ... غزاله تو اونجایی ؟ صدامو میشنوی ؟_

 . نکرد باهام هیچکاری نه...  یشنومم صداتو آره☆

 مطمئن باشم ؟_

 عزیزم آره☆

 پس چرا صدات اینطوریه ؟_

 یا بیست سوالی راه انداختی ؟! مثل اینکه االن از خواب بیدار شدم !کیم☆

 باشه ، باشه ! حاال عصبی نشو ...!!! حاال زنگ زدم بگم ساعت آموزشگاه یادت نرفته که ؟_

 . هست یادم نه☆

 جلوی آموزشگاه منتظرتم دیر نکنیا !!! 13ت پس ساع_

 ؟ نداری ای دیگه امر!  چشمممم باشه☆

 امر دیگه اینکه کی میای خواستگاریم ؟!_

 !!!؟ بابات و مامان دست رو موندی فهمیدی تازه اینکه مثل☆

ه ! عوضش ببین پام به دانشگاه برسه چه آره عزیزم ! به همین خاطر هست گیر دادم بیای منو بگیری !!! داداشم نداری که بیاد منو بگیر_

 پسرهایی تور کنم ، خوشگل و مامانی !

 یش میری فکر نکنم پات به دانشگاه برسه ، با همون آقای شمسی آبدارچی مدرسمون ازدواج میکنی !!!پ تو که اینطور☆

 !!! اومده شوهر ےمیدونی که ...؟! قحط

 تحویل میگیره ! یه بله بهش بده قال قضیه رو بکن ...!!!همینم از سرت زیاده ...!!! خیلی هم که تو رو 
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 اومد در خط ور اون از یمیاڪداشتم تو ذهن خودم کیمیا و آقای شمسی رو کنار هم میگذاشتم که با صدای بلند خندیدم و صدای 

 عیبی نداره غزاله خانووم !!! بخند وقتی تو رو برای بابا بزرگم گرفتم بیشتر میخندی !!!_

یخوری و از این هیکل الغر مردنی در م گوشت روز هر که اینه خوبیش!!!  بگیرم کوچه سر قصاب برای رو تو بیا ببخشید!!!  تسلیمم من باشه☆ 

 میای !

 با جیغی که کیمیا کشید گوشی رو از گوشم دور کردم همین طور داشتم به حرص خوردنش میخندیدم که گفت :_

 بود آبحی فدات شم تو اگه بگی من زن اکبر سیرابی فروشی هم میشم !غزاله دلم برای خنده هات تنگ شده _

 جان فشانی کنی !!! همون دانشگاه بتونی یکی رو تور کنی خوبه !!! من بخاطر نمیخواد دیگه نه☆

 حاال ببین چه جیگر هایی رو تور میکنم !!!_

 . کنم عوض لباسامو پاشم بدی اجازه اگه!  کنیم تعریف و ببینیم حاال☆

 پاشو یه 12نه دیگه نمیخواد ! ساعت _

 چبزی بخور و بیا .

 ؟ برم میدید اجازه حاال...  باشه☆

 ...! ہبــــــــــل_

 ! میده بله داره عاقد به اینکه مثل دیوونه☆

 اونم ان شا ء اهلل ...!_

 ...! اهلل ء شا ان☆

 منتظرتم خداحافظ . 12غزاله جون ، من برم دیگه ! ساعت _

 خداحافظ☆
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 تم تو اتاق دور خودم میگشتم که صدای مامان اومد .داش

 غزاله جان مامان ؟_

 ؟ مامان بله☆

 دخترم نمیخوای صبحونه بخوری ؟_

 . میام دارم!  چرا☆

 مشغول خوردن صبحونه بودم که مامان وارد آشپز خونه شد .

 کالس داری غزاله ؟_

 آره چطور ؟

 تا چند کالس داری ؟_

 بعد از ظهر  5 تا☆

 مادر فقط از اونجا بیا خونه داییت اینا باشه ،باشه _

 ؟ مامان شده چیزی ؟ طور چه☆

 نه عزیزم . زن داییت شام دعوتمون کرده ._

 . چشم باشه☆

خرید بعد خوردن صبحانه دنبال لباس بودم که چشمم خورد به مانتوی کاربنی که یاشار به زور برام خریده بود ، اون روز رو خوب یادم بود برای 

 همراه کیمیا و میترا و دختر عموش ) نازی ( بیرون رفته بودیم میترا به زور خواسته بود همراهیش کنم عجب روزی بود ، به خاطر خریدن یک به

 پیراهن چهار ساعت عالف بودیم میترا مشکل پسند بود و صدای ما رو هم در آورده بود !

 . خونه گردم بر میخوام من هستن که نازی و اکیمی میشه نگران مامان کردم دیر االن من میترا ببین☆

 غزاله به خدا اگه بگذارم ! اون چند تا مغازه آخری رو هم ببینیم بعد بریم ._
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به ناچار تسلیم حرفش شدم در این بین چیزی که فکرم رو به خودش مشغول کرده بود بازی میترا با تلفن همراهش بود ، میدیدم که تند تند 

 حتی کیمیا هم شک کرده بود . چیزی تایپ میکنه ،

 میترا تو مثال داری لباس انتخاب میکنی ؟-

 خواهرم بود کیمیا ! میخواستم اطالع بدم دیر میام ، گفتم نگران نباشن ._

 داخل یکی از مغازه های مانتو فروشی شدیم که صدای کیمیا در اومد .

 نیم ؟میترا مگه تو پیراهن نمیخواستی بخری ؟ ما اینجا چیکار میک-

 چرا ... ولی از مانتو هاش خوشم اومده شاید یکی خریدم !_

 واقعا هم مانتو های شیک و خوبی تو مغازه وجود داشت .

 مانتو ها رو برانداز میکردم که صدای احوال پرسی یک مرد با صاحب مغازه و بعدش با میترا نظرم رو جلب کرد .

 سالم پسر خاله خوبی ؟ شما کجا اینجا کجا ؟_

 الم میترا ، این طرف ها کاری داشتم گفتم تا اینجا که اومدم یه حالی از شهرام بپرسم .س-

 خیرگی نگاهش باعث شد سرم رو پایین بندازم .

 نمیخوای خانما رو معرفی کنی ؟_ 

 . هست خالم پسر اریاش ها بچه راستی ; هست غزاله داره دستش تو مانتو که اونی و یمیاڪچرا ، نازی رو که میشناسی ؟ این دوستم -

 رو به جایی که من ایستاده بودم تغییر داد  حرکتش مسیر اون بعد و کرد خوشبختی اظهار و رفت یمیاڪیاشار اول به سمت 

 نگاه خیره اش اذیتم میکرد ، سعی کردم نگاهمو ازش بگیرم و به مانتویی که در دست داشتم بدم .

 سالم غزاله خانوم خوبید ؟_

 به دست دراز شدش افتاد . سالم آرومی کردم و دست دراز شدش رو نادیده گرفتم .زیر چشمی نگاهم 
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 متوجه شد که میلی به دست دادن باهاش ندارم .

 خب خوب هستین غزاله خانوم ؟ میترا خیلی از شما تعریف میکنه ._

 داره لطف میترا☆

 من مطمئنم این مانتو به شما میاد چرا امتحانش نمیکنید ؟!_

 . نمیکردم نگاه خرید قصد به ، نیست کردن امتحان به ینیاز نه☆

 حتی اگه کادویی باشه از طرف یه دوست ؟!_

 اه غزاله یاشار درست میگه دیگه یک امتحان کن ببینم .-

 . بخرم نمیخوام که گفتم میترا نه☆

 منم نمیگم بخر فقط یه امتحان کن .-

 میترا به زور منو وارد اتاق پرو کرد .

 نمیگم هیچی خالت پسر جلوی من هی ، بخرم نمیخوام گفتم که من ؟ میکنی اینجوری چرا میترا اه☆

 غزاله ،جان من امتحان کن ، اگه نخواستی در میاری همین !-

 ! تو دست از☆

ه از طرف یک دوست به حرف یاشار فکر میکردم که گفته بود اگه یه کادو باش ;درست بود خودم از مانتو خوشم اومده بود ولی قصد خرید نداشتم 

 ! منظورش از این حرف چی بود ...؟!

هم  از اتاق پرو بیرون اومدم که همه سر ها به طرفم چرخید نگاه تحسین آمیز همشون باعث شد جلوی آینه قدی که تو مغازه بود بایستم ، واقعا

 خیلی بهم میومد .

ستش رو به حالت متفکرانه زیر چانه اش گذاشته بود نگاهم رو که متوجه خودش داشتم تو آینه به خودم نگاه میکردم که چشمم به یاشار افتاد ، د

 دید چشمکی زد که از دیدم پنهان نموند .
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 وای غزاله خیلی بهت میاد مبارکت باشه !-

 ! ندارم خرید قصد که گفتم...  ولی ، ممنون☆

 لی معذرت خواهی از دوست یاشار از مغازه بیرون زدم .منتظر جوابش نشدم و به اتاق پرو رفته و مانتو رو در آوردم بعد هم با ک

 صدای یاشار رو که با میترا صحبت میکرد به گوشم رسید که می گفت خودم همتون رو میرسونم بشینید تو ماشین تا من بیام .

 خب بچه ها بیاید بریم .-

 . میریم هم با هم ما برید شما هست یکی کیمیا منو مسیر☆

 ر چی گفت ؟ اگه بیاد ببینه رفتید ناراحت میشه .غزاله نشنیدی یاشا_

 نازی که تا اون لحظه حرفی نزده بود باالخره روزه سکوت رو شکست و گفت :

 آره غزاله جان با هم بریم بهتره .-

 نگاهمو به کیمیا دوختم که با سر اشاره کرد براش فرقی نمیکنه .

 بریم باشه☆

 ی شدیم که میترا گفت ماشین یاشار هست .چند دقیقه ای بود که سوار زانتیای سیاه

 کیمیا مثل همیشه کنجکاو بود و به همین خاطر نمیتونست جلوی خودشو بگیره !

 میترا ، یاشار چکارست ؟-

 شرکت باباش کار میکنه ._

 اونوقت کارش چیه تو شرکت ؟-

 همه کاره ، هیچکاره !_

 . شد پیداش هم یاشار میترا و یمیاڪبین صحبت های 
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 خانوما از اینکه افتخار دادید خیلی ممنونم ، االن چیکار کنیم ؟خب _

 هیچی ! ما رو برسون خونمون .-

 فکر کنم مسیر نازی خانوم نزدیک تر باشه ، درست میگم ؟_

 من عجله ای ندارم آقا یاشار هر طور شما راحتید .-

 پس اونوقت اول شما رو میرسونیم ._

 مه خونه میرسه ناراحت شده چون بالفاصله اخم هاش تو هم رفت .معلوم بود نازی از اینکه اول از ه

 یاشار منم با نازی میرم دستت درد نکنه ._ 

 یاشار با تکون دادن سرش باشه ای گفت ، در طول تمام مسیر نگاه خیره اش رو از آینه جلویی رو خودم حس می کردم .

نشنیده بگیرم که  کردم سعی ، بشینم جلو تا خواست من از کیمیا رسوندن بعد.  فتگر هم رو یمیاڪبعد رفتن نازی و میترا یاشار آدرس خونه 

 دوباره حرفش رو تکرار کرد .

 غزاله خانوم اگه میشه جلو بشینید ، اینجوری حس میکنم راننده آژانس هستم !_

 و شنیدم .در جلو رو باز کردم و نشستم ، سرم پایین بود و با دسته ی کیفم بازی میکردم ، که صداش ر

 میشه آدرس خونتون رو بدید ؟_

 ، سمت راست ، کوچه شبنم . بعدی راه چهار.  بله☆

 میخواستم در ماشین رو باز کنم که با احساس نشستن دستی روی دستم خشکم زد .

 غزاله خانوم میشه یکم وقتتون رو بگیرم ؟_

 بی نمیدم حرفش رو ادامه داد ...وقتی دید جوا ;از کاری که کرده بود شکه بودم و فقط نگاه میکردم 

ر یک نمیدونم از کجا شروع کنم . من برای اولین بار شما رو جلو در خونه ی دختر خالم میترا دیدم . یه سؤالی ازتون داشتم ... شما به عشق د_

 نگاه ایمان دارید ؟!
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 و بگذارم سد راهم شد .تا خواستم قدمی جل ;به سرعت دستمو از دستش بیرون کشیدم و از ماشین پیاده شدم 

 من هنوز حرفام تموم نشده ._

 ی به شنیدن بقیه حرفای شما ندارم .تمایل من☆

 غزاله خانوم فقط چند لحظه به حرفام گوش بدید ، اگه میشه بریم تو ماشین زیاد وقتتون رو نمیگیرم ._

 دستش فرار کرد .یاشار آدم سمجی بود از همون برخورد اول هم میشد فهمید به راحتی نمیشه از 

 برگشتم داخل ماشین ، انگار از کارم شکه شده بود چون ... چند لحظه همون طوری ایستاد و بعد برگشت تو ماشین .

 ممنون که این فرصت رو به من دادید ._

 . برم میخوام که بزنید زود دارید حرفی اگه هم االن.  بشه ریزی آبرو همسایه و در جلو نخواستم فقط ، ندادم شما به فرصتی من☆

 خواست خم بشه طرفم که چسبیدم به شیشه ماشین ، چند لحظه سرش رو همون طور نگه داشت و برگشت سر جاش .

 نترسید فقط میخواستم این کادو رو از طرف من قبول کنید . دیدم خیلی بهتون میاد ، دلم نیومد نخرمش ...!_

 ... کار این به الزم یاشار آقا☆

 رد نکنید ، این و از طرف یه دوست قبول کنید .لطفا دستم رو _

 سرم و باال گرفتم و چند لحظه نگاهش کردم آخر سرم برای اینکه زود تر از اونجا دور بشم قبول کردم و پیاده شدم . ولی موقع رفتن صداشو

 ;شنیدم 

 غزاله من با همون نگاه اول عاشقت شدم ، به همین راحتی ها ولت نمیکنم !_

 ول باید میفهمیدم که ابراز عالقش هم یک نوع تهدید محسوب میشه .از همون ا

 از فکر گذشته در اومدم و مانتو رو گذاشتم سر جاش .

 هیچ وقت مانتویی که برام خریده بود رو نپوشیدم .
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 ی نداشتم .به ساعت نگاه کردم مثل همیشه دیر کرده بودم سریع آماده شدم و از خونه بیرون زدم . تا آموزشگاه راه زیاد

 برای ماشینی دست تکون دادم و سوار شدم تو راه به این فکر میکردم که چند وقته دیگه کالس کنکور هم تمام میشه . موقع نگه داشتن ماشین

 هشب پشت از نبینه که طوری.  عصبانیه دستم از کردنم دیر بخاطر میدونستم ، میکنه چک و ساعتش داره که دیدم آموزشگاه جلو رو یمیاڪ

 . شدم نزدیک

 ــــــــــیمیــــــــــاااااااااڪ☆

 بیچاره کیمیا از ترس دو متر از جاش پرید . با دیدن این صحنه خندم گرفت .

 دختر روانی چته ؟! چرا داد میکشی ؟ نزدیک بود سکته کنم !_

 ! عزیزم نداره آفت بم بادمجون☆

 منو اینجا کاشتی !بادمجون بم خودتی روانی ! خجالت نمیکشی ؟ دو سـاعت _

 دقیقه دیر کردم ! 10 همش من!!! ؟ چیه ساعت دو کیمیا☆

 تو همیشه دیر میکنی دفعه اولت که نیست ._

 ! ببخشید رو ایندفعه حاال☆

خواهر  کیمیا چشم غره ای بهم رفت و از کنارم رد شد . بعضی وقت ها با خودم فکر میکنم اگه کیمیا رو نداشتم چیکار میکردم ؟ همیشه مثل یک

 برام بود .

 مربی تست زنی آقای رئیسی کالس رو به اتمام رسوند و برای تک ، تک ما آرزوی موفقیت کرد . 5درست رأس ساعت 

 ؟ یمیاڪ☆

 بله ؟_

 ! بری تنهایی باید امروز☆

 چرا ؟_
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 . دعوتیم داییم خونه☆

 اه باشه پس ، خوش بگذره ، از طرف من پسر داییت و بب*و*س !_

 . س*و*بب خودت بیا سم*و*بب من چرا☆

 میترسم دیر بشه مامان اینا نگران بشن وگرنه خودم میومدم میب*و*سیدمش ._

 طوری همین یمیاڪجلو در آموزشگاه بودیم که دیدم ماشینی داره بهم چراغ میده ، وقتی دقیق تر نگاه کردم پراید علی پسر داییم رو شناختم 

 ! داره دوست کیمیا بگو بهش و کن بغلش من عوض میگفت و میزد حرف خودش برای داشت

 داشتم میخندیدم که حرفش رو قطع کرد .

 غزاله برای چی میخندی ؟ مثل اینکه دارم حرف میزنم !!!_

 علی از ماشین پیاده شده بود و به سمت ما می آمد ولی چون پشت کیمیا بهش بود فقط من متوجه اومدنش بودم .

 اگه میخوای همین فردا برم خواستگاریش ؟! اه غزاله میگم واسه چی میخندی ؟_

 سالم خواستگاری کی ؟!!!-

 با صدای علی کیمیا پشت سرشو نگاه کرد . دهن کیمیا از تعجب باز مونده بود .

 با دیدن وضعیت کیمیا نتونستم جلو خودم رو نگه دارم فقط میخندیدم . 

 ره خواستگاریش ...؟؟؟!!!کیمیا خانوم اون مرد خوشانس کیه ؟! که بانویی مثل شما می-

 دهن کیمیا باز و بسته میشد و نمیتونست حرفی بزنه کنار گوشش گفتم :

 ( فردا هم میام خواستگاریت !!! i love you)  بگو و سش*و*بب و بغلش برو حاال میده سبز چراغ داره خودش آقا بفرما☆

 صورت کیمیا از شرم سرخ شده بود

 او...م....من......خداحافظ ._
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 لی داشت با تعجب به رفتنش نگاه میکرد و من فقط میخندیدم .ع

 غزاله این دوستت چش بود ؟!_

 !!! بود شده خٌل هیچی...  خنده از مردم علی وای☆

 عاشق شده ؟_

 !؟ کیمیا! ؟ کی☆

 آره ! مگه نمیگفت میخواد بره خواستگاریش ؟!!!_

 !!! شاید...  نمیدونم☆

 خدا عقل بده !!!_

 ر میکنه .فرا ببینه و علی بازم اگه حتما یمیاڪین شدیم ، بیچاره با هم سوار ماش

 ! میومدم خودم ؟ کشیدی زحمت چرا ؟ خوبی علی راستی☆

 زحمتی نبود . گفتم از سر کار که میام تو رو هم تو راه بر میدارم ._

 ؟ خبر چه خب.  ممنون خیلی☆

 بت نام کردی ؟سالمتی . از تو چه خبر ؟ کالس ها تموم شده ؟ کنکور چی ث_

 میدیم . امتحانات داریم شده تموم ها کالس آره☆

 بسالمتی ان شاء اهلل ..._

 ؟ بگیری زن نمیخوای میشی پیر داری علی میگم.  ممنون☆

 آخه کی میاد زن من بشه ._

 . باشه خداشون از اه☆
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 تو خودت حاضر میشی زن من شی ؟!_

 دی نمیگرفتم .به شوخی های علی عادت داشتم ، زیاد حرفاش رو ج

 ولی ... نمیدونم این دفعه چرا لحن کالمش شبیه شوخی نبود .

 ؟ علی داره ربطی چه اه☆

 چرا جواب سوالم و نمیدی ؟ تو حاضری زن من بشی ؟!_

 !!! بگیری زن بزرگ مامان همسن باید تو!!! ؟ بشم پیر تو زن بیام من☆

 تم به حرفم میخندیدم که صداش بلند شد .ماشین رو کنار خیابون نگه داشت و برگشت سمتم ... داش

 غزاله میشه نخندی ؟ من کامال جدی بودم !_

 برق از سرم پرید ، علی که من میشناختم صداش بلند نمیشد ، مثل مسخ شده ها داشتم نگاه میکردم که دوباره به حرف افتاد .

 چند سالته غزاله ؟!_

 ؟ میگی چی داری هست معلوم هیچ علی☆

سال !!! تو حق داری بگی باید با یکی ازدواج کنم که هم سن مادر بزرگم باشه ! چرا چون صبر  32 گه نه ؟ میدونی من چند سالمه ؟سالته م 18_

 کردم تا تو بزرگ شی !

 !؟ خوبه حالت علی☆

عطل نمیکنم ، حاضری نه حالم خوب نیست چند وقتی میشد که میخواستم باهات صحبت کنم ولی فرصت نمی شد االنم که فرصت شده دیگه م_

 با منی که از بچگی دوست داشتم ازدواج کنی ؟

ر کنم فقط تو اون لحظه به این فکر میکردم که چرا همه ی ابراز عالقه ها به من تو لحظه ای اتفاق میافته که انتظارش رو ندارم نمیتونستم باو

 به زیری بود .علی به من عالقه داره ، تا جایی که من میشناختمش پسری تو دار و سر 
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غزاله چرا هیچی نمیگی ؟ میدونم فرصت خوبی نبود تا حرف دلم رو بهت بگم ولی بیشتر از این دیگه نمیتونستم تحمل کنم با مامان صحبت _

 کردم قرار امشب به مامانت بگه ، خواستم نظر خودت رو اولین کسی باشم که میپرسم . نظرت چیه در مورد من ؟

 ... من ولی هستی خوبی خیلی پسر تو ؟ علی بگم چی من☆

 ولی چی ؟_

 به چشم برادر نگاه میکردم االنم فکر میکنم با من شوخی میکنی ! تو به من☆

 من کامال جدی هستم ! به من فرصت بده غزاله ._

م . و هیچ وقت خواست دستامو بگیره که از کارش منصرف شد . میدونستم داره با خودش کلنجار میره ولی من هیچ احساسی بهش نداشت

 نمیتونستم به عنوان شوهر قبولش کنم . نمیخواستم امیدوارش کنم برای همین تصمیمم رو گرفتم .

 .....احـ هیچ من چون کنم قبول شوهرم عنوان به رو تو نمیتونم من علی ببین☆

وقت بگی صبر میکنم فقط تو رو خدا االن چیزی نگو غزاله تو رو خدا االن هیچی نگو ! فقط بذار امیدوار باشم تو هم فکرات رو خوب بکن تا هر _

!... 

 تمام طول راه رو به حرفاش فکر کردم .

زیر چشمی نگاهم بهش بود اما اون حواسش اونجا نبود .سعی میکرد به اعصابش حاکم باشه ولی از جویدن و کندن پوست ل*ب*ش معلوم بود 

 که زیاد موفق نیست .

 اشت خواستم از ماشین پیاده شم که دستمو گرفت .ماشین رو جلوی در خونشون نگه د

 ببین غزاله میدونم کارم اشتباهه ولی ازت میخوام زود تصمیم نگیری من همه ی سعیم رو میکنم که خوشبختت کنم ._

گم که امیدوار نباش دیگه نمیتونستم هوای ماشین رو تحمل کنم از اینکه می خواست امیدوار باشه عذاب و جدان داشتم . خواستم دوباره بهش ب

 که از ماشین پیاده شد و در خونه رو باز کرد و منتظر بود منم از ماشین پیاده شم اما این عذاب و جدان منو میکشت .



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      n4u.iRwWw.Roma 

 

 
 

اون شب با عروس گلم گفتن های زندایی و خنده های مامان و مزه پرونی های حسام برادر علی برام زهر مار شد . با هر بار عروس گلم گفتن 

زندایی علی چشمش به من می افتاد همش دنبال این بود که ببینه من از این حرف خوشم میاد یا نه ؟!!! ولی اون که می دونست حرف دل های 

 من چیه ، پس چرا خودشو گول میزد ؟

 دل گر به کسی دادم دیگر ندهم بر کس" 

 بر من بدهی گر دل بر کس بدهی دیگر

 دل دادن و بگرفتن کاریست بسی آسان

 "ر پای دل ایستادن شرط است به آن بنگرب

 صبح بعد خیلی زود از خواب بیدار شدم ، چون دیشب بخاطر خراب کاری کیمیا بهش پیام دادم میام خونشون . 

 هنوز از جام پا نشده بودم ، چهره علی یک آن از جلو چشمام نمیرفت .

 نفهمیده بودم .به این فکر میکردم که چرا من هیچوقت احساسش رو نسبت به خودم 

 چرا من به اون به چشم برادری نگاه میکردم ؟

جوابش سخت نبود چون من تک فرزند خانواده بودم و هیچ خواهر و برادری نداشتم علی هم خواهری نداشت ولی دید ما نسبت به هم خیلی 

 متفاوت بود اون همه ی این سال ها منتظر بزرگ شدن من بود و من از احساس اون غافل ...

 برای این که صداشون رو بهتر بشنوم در اتاقم رو باز کردم . ;تازه توجام نشسته بودم که صدای صحبت کردن بابا و مامان نظرمو جلب کرد 

 ببین محمد ، علی پسر خوبیه چرا من نباید در موردش با غزاله صحبت کنم ؟_

 کنکور بده چرا میخوای فکرش رو مشغول کنی ؟خانوم ، دختر من هنوز بچه هست میدونی که به همین زودیا میخواد _

مریم میگفت : علی با ادامه تحصیل غزاله مشکلی نداره چه عیبی داره به هم محرم شن ؟! اینطوری ما هم راحت میشیم . من به علی خیلی _

 ؟!اعتماد دارم کی رو میتونم پیدا کنم که مثل اون مورد اعتماد باشه و دست دخترم رو بگذارم تو دستش 
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حرف خودت رو میزنی ، بسه من همین یک دخترو دارم چه عجله ای هست به ازدواجش ؟!!! این دختر همش  ےفاطمه من هر چی بگم باز تو دار_

 سالشه ! چون طرف برادر زاده تو هست و آدم قابل اعتمادیه دلیل نمیشه من دخترم رو بدم بره ! 18

 ببین محمد چرا نمیگذاری ازش نظرشو بپرسم ؟_

 بحث با تو بی فایدست خانوم . اون دارو های منو بیار قل*ب*م داره درد میکنه ._

خبر نتونستم دیگه تحمل کنم به همین دلیل وارد سالن شدم . دست بابا رو قل*ب*ش بود و مامان دنبال داروهاش ، مامان قبل بابا از حضورم با 

 شد .

 د شده .غزاله مامان یه لیوان آب میاری حال بابات باز ب_

 سریع سمت آشپزخونه رفتم ، لیوانو پر آب کردم و خواستم لیوانو به بابا بدم که بابا با کشیدن دستم از من خواست تا کنارش بشینم .

ندفعه یدکتر گفته بود که استرس و دعوا برای بابا مثل سَم میمونه به همین خاطر از ما خواسته بود از این طور محیط ها دورش کنیم ولی مامان ا

 زیاده روی کرده بود ، چشم های نگران مامان به بابا بود که حالش بهتر بشه .

 فکر کنم دخترم غزاله صحبت های من و مامانت رو شنیدی ؟ میدونی که زنداییت تو رو برای پسرش خواستگاری کرده ؟_

 همین خاطر با تکون دادن سرم حرفش رو تایید کردم .از خجالت سرم و پایین انداخته بودم ، دیدم که بابا منتظر جواب از طرف منه به 

 خب دخترم تو دیگه بزرگ شدی میتوتی برای آیندت تصمیم بگیری ؟ بنظرت میتونی با علی خوشبخت بشی ؟_

 دیگه نتونستم ساکت بمونم و برگشتم سمت مامان ...

 ؟ موافقید ازدواجم با که شدید خسته من دست از اینهمه شما یعنی☆

 دخترم این چه حرفیه که میزنی ؟ من فقط میخوام که تو خوشبخت بشی همین ! نه ، نه_

 !!!؟ میشم خوشبخت کنم ازدواج میکردم نگاه بهش برادری چشم به االن تا که کسی با اگه من یعنی☆

 جلو چشمای متعجب بابا و مامان رفتم تو اتاقم .قبل بستن در اتاقم شنیدم که بابا به مامان گفت :
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خانوم راحت شدی ؟!!! جوابتو گرفتی ؟!!! از امروز نمیخوام در مورد این مسئله یک کلمه هم بشنوم به برادر زادتم بگو فکر غزاله رو از بفرما _

 سرش بیرون کنه .

 بدون خوردن صبحانه حاضر شدم برم خونه کیمیا ، که مامان وارد اتاقم شد . 

 غزاله مامان نمیخوای چیزی بخوری ؟_

 قول دادم برم خونشون . کیمیا به گفتم که دیشب.  ندارم یلم مامان نه☆

 ! شی خوشبخت ےعل با میتونی میکردم فکر من ;از دست من ناراحتی دخترم ؟ باور کن آرزوی هر مادری خوشبختی دخترش هست _

 . باشم خوشبخت نمیتونم دیدم برادر چشم به سال همه این که کسی با من مامان نه☆

ان من به علی میگم منتظر تو نباشه آخه مریم زن داییت میگفت : علی این همه سال منتظر تو بوده و به اصرار های اونا برای باشه ، باشه مام_

 ازدواجش اهمیت نمیداده .

 . بکشید رو زحمت این اگه میشم ممنون خیلی☆

 .باشه ، فقط بگو ببینم از دست مادرت که ناراحت نیستی ؟ میدونی که منظوری نداشتم _

 پسر خوب و مورد اعتمادی هست ولی من تا حاال به ازدواج فکر نکردم . علی میدم حق شما به من مامان نه☆

 حاال آشتی هستی با مادرت ؟! منو نگاه کن غزاله ._

 مامان بغلم کرد و ب*و*سید "آشتی  "من هیچوقت نمیتونستم با مادرم قهر باشم با گفتن 

 ا و مادرشم سالم برسونبرو مادر خدا به همرات به کیمی_

 داحافظ .خ چشم باشه☆

 . رفت میشد هم پیاده پای با ، نبود زیاد کیمیا با ما ے خونه ےاز خونه بیرون اومدم . فاصله 

چند روزی میشد که از یاشار خبری نبود به این غیب شدن های چند روزش عادت داشتم میدونستم که از طرف شرکت پدرش برای ماموریت ، به 

 های مختلف میرفت .شهر 
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 . بود خوبی فرصت نداشتم رو دیدنش چشم ہک ےمن ےاین چند روز برا

 جلو در خونشون ماشین سعید پارک بود از اینکه بخواد موضوع اون روز رو پیش بکشه خجالت میکشیدم .

 داشتم منصرف میشدم از رفتن به خونشون که سعید در خونشون رو باز کرد و اومد بیرون .

 ؟ وایستادی اینجا چرا ہلاه غزا_

 وبی سعید ؟خ.  سالم☆

 ؟ خوبی تو ممنون ، سالم!  شدم شکه دیدم در ےای بابا ببخشید وقتی تو رو جلو_

 ؟ است خونه کیمیا ، ممنون بله☆

 آره خونه است ._

 . داخل برم من اجازتون با پس☆

 بله بفرمایید خانوم ._

رسیدم به همین خاطر هم زود وارد حیاط بزرگ خونشون شدم و کیمیا رو صدا زدم که مادرش در از اینکه بخواد بحث اون روز رو پیش بکشه میت

 و برام باز کرد .

 غزاله مادر بیا تو ، کیمیا باالست ._

 ؟ خاله خوبید سالم☆

 سالمت باشی دخترم . تو خودت خوبی ؟_

 ؟ باال برم میتونم.  ممنون بله☆

 ن از حموم بیرون اومده باشه .آره عزیزم . کیمیا هم فکر کنم تا اال_

طر ممنونی گفتم و پله ها رو باال رفتم ، پشت در اتاق کیمیا ایستادم اول خواستم در بزنم ولی بعد منصرف شدم خواستم بترسونمش به همین خا

 در یک چشم به هم زدن درو باز کردم از صحنه ای که دیدم زود در و بستم .
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 داد کیمیا در اومده بود

 به تو یاد ندادن در بزنی هان ؟ بیشعور_

 ! بزنم در ایندفعه میدم قول ؟ تو بیام میتونم!  نخور حرص!!!  که ندیدم چیزی آجی ببخشید وای☆

 در زدن االنت به چه دردم میخوره دیوونه ؟ تو که همه جای منو دیدی بیا تو دیگه !_

 ! ببندم زود و در نمیدم قول دیگه دفعه ولی جات همه نه ، سالم☆

 بالشی که بهش تکیه داده بود رو به طرفم پرت کرد که تو هوا گرفتم .

 !!! عزیزم نخور حرص زیاد بگیرم رو تو خودم میدم قول...  و ای نشده توکشف بخدا!  دختر تو هستی ای تیکه عجب ها خودمونیم ولی☆

 ه من رفتم ؟ غزاله پا میشم سیاه و کبودت میکنما !!! وای غزاله اون روز چی شد بعد اینک_

 تا یاد اون روز افتادم خندم گرفت .

 ؟ بشه میخواستی چی هیچی☆

 علی بعد من چی گفت ؟_

 . همین.  بده شفاش خدا:  گفت اونم!  شده خُل تازگیا اون!  نه:  گفتم منم ؟ شده عاشق کیمیا:  گفت☆

 همین ؟! یعنی چیز دیگه ای در مورد من نگفت ؟_

 ! چرا خودش مورد در ولی نه تو مورد در☆

 دختر نکنه عاشقم شده باشه ؟!!!_

 !!! چرا دیگه یکی شقعا...  نه که تو عاشق☆

 غزاله میشه برای یک بار هم شده مثل آدم حرف بزنی ؟ جون بکن دیگه ..._

 !!! کرد خواستگاری ازم☆
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 برگشتم تاثیر حرفم رو ببینم که با دیدن دهن بازش نتونستم جلوی خندمو بگیرم .

 تعجب پیدا میکنی ؟ موقع بار هر هست ای قیافه چه ینا دختر☆

 غزاله بگو جان من راست میگی ؟_

 ! میگم راست تو جان ؟ دارم شوخی تو با من مگه☆

 وای غزاله یعنی علی عاشقت شده ؟_

 هستند خواه خود اطرافم های مرد همه یمیاڪ میبینی!  آیندش همسر منو اونم میدونستم خودم برادر اونو من...!!!  بچگی از اونم!  بوده عاشقم☆

 دیوونه علی که پسر خوبیه !_

 ؟ میگم چی میفهمی.  سعید مثل میبینم نداشتم برادر چشم به رو علی میگم من ؟ چرا دیگه تو یمیاڪ☆

 اونوقت بیچاره ضربه بدی میخوره اینطوری ! گفتی که احساسی بهش نداری ؟_

 نمیخوام فکر کنه جای امیدواری وجود داره ... دارم وجدان و عذاب یمیاڪ.  کنب و فکرات بازم گفت نگذاشت بگم میخواستم☆

 آجی خودت رو اذیت نکن تو تقصیری نداری که . راستی فهمیدی کالس ها کال تعطیل شد ؟_ 

 ؟ فهمیدی کجا از تو ، نه☆

ضر نشن تعطیل میکنیم تا بهتر به امتحانات برسند هیچی خانوم موسوی گفته بود اگه همه دانش آموز ها هفته ی آخری و سر کالس هاشون حا_ 

. 

 . نمیریم پس!  خوب چه ؟ واقعا☆

 برای هفته آینده برنامت چیه ؟_

 . ها کتاب دوره برای میشینم ؟ ای برنامه چه☆

 با هم باشیم بیشتر میچسبه نه ؟_
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 . بهتره نبینیم رو همدیگه هفته یک اون باشه من به اگه.  بخونم درس نمیتونم تو با من کن ول کیمیا خدا رو تو☆

 . بخونیم هم با خونتون میام خودم ےخیلی نامردی غزاله ! من اگه تو رو نبینم میمیرم ! اگه تو نیا_

 ؟ فهمیدی.  نمیشی من خوندن درس مزاحم فقط...  ےراحت طور هر☆

ار پیدا شد ، البته برای شما که پارتیتون کلفته پیدا یک جور حرف میزنی انگار میخوای دکتر بشی ؟! تهش میخوای حسابدار شی اونم اگه ک_

 میشه ، آخر سر من بدبخت باید شوهر کنم حساب یکی ، دو تا کردن کهنه بچه باشم !

 ...!!! بشی موفق امیدوارم میشه محسوب شغل خودش هم داری خونه!  عزیزم نداره عیبی☆

 غزاله این صدای شکمت که داره میاد ؟_

 د آخرش تو فهمیدی !نیا در صداش تو میدم و شکمم مهه این کیمیا وای☆

 دختر شکمت داره سمفونی میزنه ،! میخوای نشنوم ؟!!!_

 قاشق چند از بیشتر نتونستم علی نگاهای و زندایی های گفتن گلم عروس با اینا علی خونه هم شب بیرون زدم خونه از صبحونه خوردن بدون☆

 بخورم ؟!!! خونتون میشه پیدا چیزی.  موتم به رو گشنگی از هم االن.  بخورم غذا

 بین صحبت های من کیمیا از خنده رو زمین پهن شده بود .

 نه ، نه غزاله ول کن شکمتو تا صداشو بشنوم ،! فکر کن تو دانشگاه جلوی همکالسی ها صدای شکمت اینطوری در بیاد عجب آبرو ریزی شه !!!_

 !!!؟ میخندی نشستی تو گشنگی از میمیرم دارم میگم نخند دیوونه پاشو☆

باشه بریم پایین ببینیم نهار آماده هست ؟ ولی تو رو خدا یک لحظه تصور کن غزاله یکی از همکالسی های پسر جلو تو بگیره و بخواد ازت _

 تم !!!سوال بپرسه و تو هم نتونی جوابش رو بدی در همین حین صدای شکمت بلند شه و اونم بگه خیلی ممنون من جوابمو گرف

 از حرف های کیمیا منم خندم گرفته بود . واقعا اگر اینطوری میشد باید قید دانشگاه رو میزدم .

 داشتیم از پله ها پایین میومدیم که صدای سعید رو شنیدیم

 به به همیشه به خنده . برای چی دارید میخندید ؟ نکنه برای اینکه از وقت شوهر کردنتون گذشته دیوونه شدید ؟!_
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 ه سعید نمیدونی که چی شده !!! دو ساعته دارم صدای شکم این خانوم رو میشنوم و به روش نمیارم بیچاره چند روز غذا بهش نرسیده !ن-

با چشم بهش اشاره کردم که بعدا خدمتت میرسم اونم در  ;داشت آبروم رو پیش برادرش میبرد از بازوش نیشگونی گرفتم که آخش در اومد 

 گوشم گفت :

 عوض اون دیشب ، بی حساب شدیم گلم .  این_

 بعدشم با خنده مادرشو صدا زد .

 مامان کجایی ؟ _

 آشپزخونم دخترم ، بیاید اینجا .-

تپخت مامان ، چیزی داری بدی این قار ، قارو بخوره ؟! یکم دیگه بگذره قول نمیدم مارو نخوره ها ...!!!این چند روز هیچی نخورده به هوای دس_

 شما !!!

 نطور نگو دخترم زشته ، اینجا هم مثل خونه خودش میمونه .ای-

 پس بده یک چیزی بخوره سردرد گرفتم از بس صدای شکمشو شنیدم ._

 چشم غره ای بهش رفتم و خط و نشون کشیدم که اگر دستم بهش برسه میدونم باهاش چیکار کنم .

و من از این ناراحت بودم که بخواد براش چیزی رو توضیح بدم که خودم همه سر میز غذا خوری نشسته بودیم ، اون روز سعید هم خونه بود 

 هنوز توضیحی براش نداشتم .

انقدر گرسنه بودم که دو بشقاب غذا خوردم طوری که دیگه نفسم باال نمیومد قاشق رو داخل بشقاب گرفتم و سرم رو باال بردم تا از مامان 

 . ندشد من به خیره همگی دیدم که کنم تشکر یمیاڪ

 سعید و مادرش میخندیدند اما کیمیا باز اون حالت مسخره رو به خودش گرفته بود .

 ! خوردم غذا زیاد اینکه مثل ببخشید☆

 اه دخترم این چه حرفیه که میزنی نمیدونی چقدر خوشحال میشم همه از سر سفرم با شکم سیر پا میشند ._
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 نطوری دیدم !وااله مامان اشتهای منم باز شد وقتی غزاله رو ای-

 غزاله مطمئنی تو از دیشب گرسنه بودی ؟ گرسنه های آفریقا اینطوری به جون غذا نمی افتادند که تو افتاده بودی ._

 اه کیمیا مامان اذیتش نکن ._

 ذای منو هم بخور !مامان چی میگی اگه ته قابلمه رو نمیدید هنوز داشت میخورد ، ببین غزاله یه موقع خجالت نکشیا !!! اگه میخوای بیا غ_

 را که نه !چ...  آره☆

 بعدش بشقاب رو از جلوی کیمیا برداشتم و شروع کردم به خوردن ، کیمیا دهنش از تعجب باز مونده بود .

 ! چسبید بهم خیلی آخری بشقاب این بمونه خودمون بین ولی!  شد تموم باالخره آخیش☆

 !کوفتت بشه ، معلوم نیست اون شکمه یا سطل آشغال _

 کیمیا بسه دیگه دخترم پاشید برید باال براتون چایی میارم ، غزاله جان مادر نوش جانت خوشحالم کردی .-

 پختش دست بخاطر شاید بدید یاد هم کیمیا به کردید فرصت وقت هر فقط!  نداشت حرف همیشه مثل پختتون دست.  خاله میکنم خواهش☆

 !!! دستتون رو میمونه هبر پیش اینطوری اگه واال گرفتش شد پیدا کسی

ر غذا تو به فکر خودت باش ! بدبخت اونی که میخواد تو رو بگیره برای دو نفر باید خرج چهار نفر رو بده . نمیدونه که زنش به اندازه ی سه نف_ 

 میخوره ! آخر سال هم نکشیده بیچاره ورشکست میشه !

 براتون چای میارم ، برید دیگه ... از دست تو دختر . پاشید با هم برید باال میزو جمع کنم-

 . کنیم کمک بگذار زشته خاله آخه☆

 نه عزیزم کمک نمیخوام شما دخترا برید استراحت کنید .-

کنی  آره بیا دو تا وسیله میخوای جا به جا کنی بعد باز گرسنت میشه ایندفعه دیگه چیزی نداریم بدیم بخوری ! بیا بریم باال نمیخواد تو کمک_

 ! گودزیال

 گفتی چی شنیدم☆
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 خب منم طوری گفتم که بشنوی !_

  دیوونه☆

 تازه تو اتاق کیمیا نشسته بودیم که تقه ای به در خورد

 آبجی میتونم بیام داخل ؟-

: چته وای صدای سعید بود ... آخرش از چیزی که فرار میکردم سرم اومد . نمیدونم حالت صورتم چجوری بود که کیمیا با چشم و ابرو اشاره کرد 

 ؟ نتونستم چیزی بهش بگم چون دوباره صدای سعید اومد .

 آبجی من بیام داخل ؟_

 بیا داداش ...-

 سعید با گفتن یااهلل وارد اتاق شد نگاهش رو اول به کیمیا بعد به من دوخت . مثل اینکه می خواست پی به حال آشفتم ببره .

 ی داشتم .ببخشید که مزاحم خلوت دو نفرتون شدم ، ولی کار مهم_

 نه داداش تو که غریبه نیستی این چه حرفیه ...؟!-

ی چشم های سردرگمم به دهن سعید و کیمیا در حال چرخش بود . از خدا میخواستم یک اتفاقی بیافته تا از این خونه برم . تو فکر و خیال واه

 ;خودم بودم که شنیدم یکی صدام میزنه 

 غزاله ، غزاله حواست به من هست ؟_

 ؟ سعید آقا بفرمایید بله ، هبل☆

 فکرت پیشه اون نامرده نه ؟_

جوابی  بدون هیچ مقدمه ای رفته بود سر اصل مطلب ، از حرفش جا خوردم نتونستم کلمات و جمالت رو کنار هم بچینم . به تته ، پته افتاده بودم .

 برای گفتن نداشتم .
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. اون پسر ، آدم معقولی نبود ! من از آینده تو میترسم . به فکر  بدم انجام بگو میاد بر مدست از کمکی اگه میمونی من برای یمیاڪغزاله تو مثل _

 آینده خودت هستی ؟

ه سرم رو تا جایی که امکان داشت پایین انداخته بودم انگشت های دستم رو اونقدر فشار داده بودم که به سفیدی میزد . دنبال جوابی بودم ک

 خواهر و برادر دوباره برگردونم .بشه آبروی رفته رو پیش این 

 داداش چیز زیادی نیست . غزاله خودش حل میکنه ! شما نگران نباشید .-

 تمام تنهایی به بشه که نیست حسابداری مسئله زندگی...  کنه حلش تنهایی به نمیتونه غزاله ، دیدم روز اون من که آدمی اون یمیاڪ_

 نت باشند وگرنه به زمین میخوری .پشتیبا و حامی تا باشند هم کسانی باید وقتا بعضی کرد حل رو مشکالتش

 با سنگینی نگاهی سرمو بلند کردم ، نگاه نگران کیمیا بود . میدونستم میخواست از سعید کمک بگیرم چون حرفش رو چند باری پیش کشیده بود

دن ولی اینو خوب میدونستم که هیچکس نمیتونه کمکم کنه ! ولی من هیچوقت حاضر به این کار نبودم . نمیدونستم از کجا شروع کنم به حرف ز

 تنها کسی که یاشار رو خوب شناخته بود خودم بودم .

 ! نیست مشکلی واقعا ولی ، ممنونم کنید برادری حقم در میخواید اینکه از!  سعید آقا نداره وجود خاصی مشکل☆

 نم ؟ بگذار باهاش صحبت کنم !غزاله چرا نمیخوای با من حرف بزنی ؟ چرا نمیخوای کمکت ک_

 ! نکنید کارو این خدا رو تو!  سعید آقا نیست نیازی نه ، نه☆

 از استرس زیاد حالم بد شده بود . دیگه نتونستم بشینم ، زود پا شدم حاضر شم برم که حرف سعید شوکم کرد .

 چه آتویی ازت داره ؟!_

 . دیگه نمیتونستم تحمل کنم حالت تهوع و سرگیجه گرفته بودم .دهنم خشک شد . مثل اینکه راه تنفسم رو گرفته بودند 

 . خداحافظ.  شدم مزاحمتون ببخشید☆

 غزاله صبر کن . حرفهام تموم نشده ، منظوری نداشتم بخدا ._

 . بدید انجام کاری من برای نمیتونید شما بدونید اینو فقط.  سعید آقا کنار برید☆
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 من میخوام کمکت کنم . غزاله ، از دست من ناراحت نشو ._ 

 غزاله ، به سعید اعتماد کن بگذار باهاش صحبت کنه !-

 . میکنم درستش خودم ندارم دعوا و جنگ ی حوصله من ؟ کرد چیکار ندیدی پیش روز چند مگه! ؟ چرا دیگه تو کیمیا☆

 آقای یاشار مستوفی ، فرزند ارشد همایون مستوفی . تا اینجا درست گفتم نه ؟_

 ؟ کردی تحقیق موردش در وت ، سعید☆

البته . پدرشون شرکت متالوژی مستوفی رو دارند و کار پسرش هم تو شرکتشون مفت خوری میشه . و اینکه یه شغل دیگه هم این یاشار خان _

 دارند میخوای اونم بگم ؟ شغل شریف دختر بازی !

 بسه سعید تمومش کن .-

 . رو یعوض این بشناسه بگذار.  یمیاڪکجا تمومش کنم _

 بهتر از همه میشناسم ، لطفا دخالت نکنید .! رو عوضی اون من☆

 غزاله دوسش داری ؟_

 ؟ میکنه هم فرقی مگه ؟ سعید میپرسی چی برای☆

 آره ! اینبار مطمئنم میشم که داره تهدیدت میکنه ._

گفتم و از پله ها پایین اومدم . از مادر کیمیا هم  سعید از همه چی خبر داشت حتی بیشتر از خودم . جوابی برای سواالتش نداشتم . خداحافظی

 خداحافظی کردم . صدای سعید و کیمیا که میخواستند منتظرشون بمونم ، نشنیده گرفتم .

 جـــز خـودم  

 ےهیچکســـــ                           

 مـن ےدر غـم تنهـــــایـ

 مثــل فـــواره  
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 ... فـتنگـر دامــان ہســـرِ گـریـــــه بـ

به  چند روزی بود به تماس های کیمیا جواب نمیدادم . مطمئن بودم به بهونه درس خوندن سراغی از من میگیره . به همین دلیل چند روز تعطیل ، 

 خونه ی مادر بزرگم رفتم .

مه ی مادربزرگم چیزی نفهمیده بودم مثل خونه ی با صفایی که بیشتر خاطرات کودکیم رو در اونجا گذرانده بودم . شاید اگه هیچ وقت از وصیت نا

 گذشته ها این خونه برای من مامن آرامش بود .

موقع  جلو در خونه ی مادر بزرگ چشمم به نوشته ای روی در افتاد ، نوشته ای که با هر بار آمدن به اینجا ثبت میشد . آخرین تاریخ دو سال پیش

 فوت مادر بزرگ و خواندن وصیت نامه اش بود .

 دو سال پیش تاریخ و ساعت آمدنم رو بر روی در نوشتم . مثل

 کلید و چرخوندم ، مثل همیشه باغ سرسبز و تمیز مادر بزرگ جلوی چشمانم نمایان شد . صدای شاد بچه ها و قربان صدقه رفتن های مادر بزرگ

... 

 غزاله دخترم تو کی اومدی ؟_

 ود .با صدای خاله به عقب برگشتم چقدر شبیه مادربزرگ ب

 االن رسیدم . خوبی ؟ همین ، خاله سالم☆

 آره عزیزم . بیا جلو تر ببینمت ... ماشاءاهلل چقدر بزرگ شدی ، هر روز بیشتر شبیه الله میشی ._

 چشم های خاله بارونی شده بود مثل دل من که چند وقتی بود آفتابی نشده بود .

 پیشت بمونم ؟ روزی چند اگه نمیشم حممزا خاله.  رو ها مروارید اون کن پاک ؟ داشتیم خاله☆

 دخترم تو که میدونی این خونه مال تو هست و کسی که مزاحمه منم که این چند سال اجازه موندن دادی ._

 ؟ باشه ، بشنوم نمیخوام دیگه ؟ حرفیه چه این خاله☆

 باشه عزیز دلم حاال بیا تو برات چای بریزم ._
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، عکس دو نفره من و مادر بزرگ روی دیوار مثل همیشه خود نمایی میکرد ، چقدر تو عکس خوشحال بود  چقدر دلم برای مادربزرگ تنگ شده بود

. 

 دل تو هم مثل من براش تنگ شده ، نه ؟_

 ؟ بزرگ مامان اتاق برم میشه ، خاله آره☆

 آره عزیزم . به هیچ چیز دست نزدم مثل سابق سر جاشه همه چیز ._

 . ممنون☆

 چه خبر ؟ چه کار میکنی ؟بیا بشین عزیزم . _

 شده تنگ مادربزرگمه به مربوط که چیز هر و اینجا و شما برای دلم ، بمونم وقتی چند اینجا بیام بشه تموم ها امتحان منتظرم هیچی ، سالمتی☆

. 

 آره عزیزم بیا چند وقتی پیش من بمون ، اینطوری منم از تنهایی در میام ._

 ؟ ایران نمیاد ؟ خبر چه اشکان از خاله راستی☆

 نه هنوز عزیزم ترمی که برداشته هنوز تموم نشده ._

 . خاله ارزه می بودنش دکتر به ، نداره عیبی☆

آره قربون قد و باالش بشم ، پسر تُخسم برای خودش مردی شده ، نمیدونی غزاله جان وقتی آقا دکتر صداش میکنم چقدر بهش افتخار میکنم _

! 

 تخار کنید . دلم برای شوخی هاش تنگ شده !اف بهش بایدم ، بود میلفا افتخار همیشه اشکان خب☆

 دل منم براش تنگ شده . پسرم از اینکه خونه رو برای مخارج دانشگاهش فروختم سر شکسته شده ..._

 . میخره خونه براتون میکنه کار ایران میاد اهلل ء شا ان ؟ خاله حرفیه چه این☆

 دهکارم . اگه اجازه نمیداد مادرم تو خونه ی مادر بزرگ بمونه من اینجا راحت نبودم .همیشه میگه من به غزاله خیلی ب_
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 . شماست مال خونه این خاله اه☆

کنم  نه دخترم ، مادر بزرگ این خونه رو به اسم تو کرده ، این خونه دیگه متعلق به خودته ، اگه هم این چند وقت رو اجازه دادی اینجا زندگی_

 حقم کردی . لطف بزرگی رو در

و میده اگه شما از اینجا برید منم دیگه اینجا نمیام . این خونه خاطرات منه ، من تا هر وقتی که شما این جا باشید بوی مادر بزرگ خونه این☆

 هیچوقت اینجا رو نمیفروشم .

 و بخور عزیزم .قربون دل مهربون دخترم بشم . حاال بیا چاییت_

این خونه به اسم من بود . ولی من حاضر به فروش خونه نبودم به همین خاطر از خاله خواستم بیاد اینجا زندگی  طبق وصیت نامه ی مادر بزرگ 

کنه . اون مدت خاله دنبال خونه برای اجاره بود و مخارج باالی اشکان به ادامه تحصیل در خارج از کشور باعث شده بود خاله خونه اش رو 

 بفروشه .

 نه رو به اسم من کرده بود بلکه حساب بانکی برای من باز کرده بود تا بتونم راحت به ادامه تحصیلم برسم .مادر بزرگ نه تنها خو

 ؟ ندارید من با کاری ، بزرگ مامان اتاق باال میرم من خاله☆

 نه عزیزم ، برای نهار صدات میکنم ._

 ؟ گم می درست میاد سبزی قرمه بوی ، نکنه درد دستتون☆

 و ! برای نهار قرمه سبزی بار گذاشتم .بله خانوم شکم_

 ! بنده این شکم کنه کیفی چه☆

با یه چشمک پله ها رو باال رفتم . پشت در اتاق مامان بزرگ ایستادم دلم میخواست مثل همیشه در بزنم و صدای جانم گفتن مامان بزرگ رو 

 بشنوم ، چقدر دلم برای صداش تنگ شده بود .

 و میداد .شدم . هوای اتاق هنوز هم مثل قدیم بوی مامان بزرگ در و باز کردم و وارد اتاق
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سجاده ی بزرگش هنوز هم وسط اتاق پهن بود . خیره ی سجاده نماز شده بودم که صدای اذان حواسم رو پرت کرد . وضو گرفتم و چادر سفید 

 اول وقت خونده بشه . "نماز  "و به سر کردم . چقدر دوست داشت رنگ مامان بزرگ

عد نماز سراغ صندوقچه ی بزرگ گوشه اتاق رفتم ، صندوقچه ی سبزی که کلیدش بعد فوت مادر بزرگ به من رسید . صندوقچه ای که ب

وط شناسنامه ی من بود ، دنبال آلبوم عکس ها بودم و لباس های داخل صندوقچه رو کنار زدم . باالخره آلبوم رو پیدایش کردم ، صفحه اول مرب

نار مرد قد بلندی بود . چشم های زن از خوشحالی میخندید ولی مرد با ابهت خاصی به لنز دوربین چشم دوخته بود . چقدر این مرد به زنی حامله ک

 خشک و مغرور بود .

صفحه ی دوم باز هم عکس همان مرد و زن بود . با این تفاوت که چشم در چشم هم بودند . صفحه سوم زن روی صندلی نشسته بود و مرد 

او قرار گرفته بود ولی این عکس تفاوت زیادی با عکس های قبلی داشت ، پسر بچه ای در بغل آن زن بود . چقدر چشم های مرد مغرور  پشت

 میخندید .

 غزاله دخترم نمیای ..._

 صدای ناگهانی خاله باعث ترسم شد ، آنقدر غرقه در چشمهای آن زن و مرد بودم که آمدنش را نفهمیدم .

 ت میخوام ترسوندمت ، ولی من در زدم نشنیدی به همین خاطر فکر کردم خوابیدی .دخترم معذر_

 . داخل بفرمایید نداره ایرادی جان خاله نه☆

 کنارم روی تخت نشست دست مهربانش مثل همیشه روی موهای بلندم میلغزید سرم رو به شانه اش تکیه دادم .

 بازم دنبال آلبوم رفتی ؟_

 ؟ میرفتم نباید☆

 ... تو باید از همه چی خبر داشته باشی این حقته .چرا _

 صفحه ی بعدی عکس پسر بچه ای پنج ساله بود که شیطنت از تمامی صورتش میبارید .

 دلت براش تنگ شده ؟_
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 . اصال نه☆

 تر به نظر میرسید .صفحه ی آخر دست مامان بزرگ در دست آن پسر بچه بود که کمی بزرگ

 باز هم حامله . و در کنارشان آن زن بود و

 ا عکس های این آلبوم کمه ؟چر☆

 چون بیشترش سوزونده شده !_

 ؟ سوزونده کی☆

الله . چون مشکل اعصاب داشت . یعنی افسرده شد و مشکل عصبی پیدا کرد ، بیشتر کار هاش دست خودش نبود .میبینی چقدر شبیه الله _

 ت .غزاله مادرت تو رو خیلی دوست داشت ولی عمرش به دنیا نبود دخترم .شدی ؟ امروز فکر کردم کسی که تو حیاط وایستاده الله هس

 ؟ کرد فوت چطوری☆

 کی ؟ مادرت ؟_

 الله☆

 چرا بهش نمیگی مادر ؟_

 . میدونم خودم مادر رو فاطمه خاله من چون☆

 عزیزم درسته فاطمه برای تو مادری کرده ولی الله هم کسی بود که تو رو به دنیا آورد ._

ه ق دختر بچه بود وقتی آریا به دنیا اومد ناراحت این بود که چرا بچش دختر نبود . ولی وقتی تو رو به دنیا آورد با اینکه مریض و افسردالله عاش

 بود ، با این همه حال تو براش تنها دلیل زندگی شدی .

 ؟ شد افسرده چرا☆

 دخترم چرا میخوای اینا رو بدونی ؟_
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 ر بشم .متنف مغرور مرد اون از بیشتر روز هر میخوام چون☆

 غزاله اون پدرته ، تو نباید در موردش اینطوری صحبت کنی ._ 

 . پدر گذاشت نمیشه رو اسمش باشه خبر بی دخترش از االن تا که پدری☆

 اون همیشه از تو خبر داشت ، ولی ... پنهانی !_

 ؟ نبودم دخترش من مگه ؟ پنهانی چرا☆

فاطمه سر پرستی تو رو به عهده گرفتند پدرت نمیخواست با گرفتن تو ضربه ای به اونا بزنه . خودت که میدونی  چرا عزیزم . ولی وقتی محمد و_

 اونا صاحب اوالد نمیشدند و بعد مرگ مادرت خواستار نگه داری تو شدند .

 . کرد و کار این عشقش بخاطر ، نکرد و کار این اونا خاطر به پدرم☆

 ازدواج کرد . عزیزم پدرت بعد مرگ مادرت_

 و گذاشت و رفت ؟ چرا آریا رو با خودش برد ؟ بگذار بگم چرا ، چون عاشق پسر بچه بود بر عکس مادرم .را مادرمچ پس☆

 نه غزاله دخترم ، تو داری اشتباه میکنی ._

 دوخته شده بود رو باز کردم . آلبوم بسته شده رو دوباره باز کردم ، صفحه ای که چشم های مرد مغرور خوش حال و خندان به پسر کوچکش

 . هست پدرم مرد این بگم تا میخوام رو ها نگاه این من.  میکنه نگاه پسرش به چطوری ببینید ، خوشحاله چطوری خاله ببینید☆

 پرسی .عزیز دلم پدرت مرد خوبی بود ولی دیگه نتونست به زندگی با الله ادامه بده . بهتره بقیه سواالت رو وقتی پدرت رو دیدی ب_

 تم ببینمش !نیس حاضر من☆

 غزاله پدرت چند بار بعد مرگ مادر بزرگ به ایران اومده بود تا تو رو ببینه ، چرا نمیخوای ببینیش ؟_

بزرگ روزی رو که از سر مزار مادر بزرگ بر میگشتم هیچ وقت یادم نمیره ، اون روز وصیت نامه ی مادر بزرگ خونده شد . وصیت نامه ای که مادر 

 از دامادش محمد خواسته بود تا همه چیز رو درباره ی گذشته ی من بیان کنه ...

 غزاله دخترم میشه با هم بریم باال اتاق مادر بزرگ ؟_ 
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 ؟ بفرمایید بله☆

 مثل همیشه محمد از من خواست تا در کنارش بشینم .

 تغییری نکنه .غزاله دخترم ازت میخوام بعد شنیدن این حرفهام ، نگاهت نسبت به من هیچ _

 شده بابا ؟ دارید نگرانم میکنید . چیزی☆

نه عزیز دلم ، فقط میخوام در مورد گذشته باهات صحبت کنم . در مورد خودم ، در مورد فاطمه و تموم چیز هایی که مربوط به گذشته ی تو _

 میشه ، آماده ای ؟

چشمهاش نهفته ، سمی بیش نبود . مثل همیشه با سر حرفش رو تایید  میدونستم محمد نا راحتی قلبی داره و این همه ترس و استرش که در

 کردم و منتظر ادامه ی حرفش شدم .

اهر و چند سال بعد ازدواجم با فاطمه فهمیدم که نمیتونم بچه ای از خودم داشته باشم . فاطمه عاشق بچه بود . اینو از برخوردش با بچه های خو_

آریا پسر الله خونه ما بود . فاطمه عاشق آریا شده بود و با هر گریه آریا گریه میکرد و با هر خنده اش میخندید برادرش میفهمیدم . بیشتر روز ها 

اره و من نمیتونستم از خودم به فاطمه بچه ای رو هدیه کنم به همین خاطر تصمیم گرفتم طالقش بدم تا بتونه ازدواج کنه و بچه دار بشه . درب

ار در آغوش گرفتن بچه ها می گرفتم بهش گفتم ، ازش خواستم با نظر من که طالقش بود موافقت کنه ولی فاطمه از عذاب وجدانی که با هر ب

 این حرفم شکه شد و گفت دیگه آریا رو خونه نمیاره و هیچوقت نگاهی به بچه ای نمیندازه .

ق شروع شده بود ، ولی فاطمه با اصرار های خودش مانع از جدایی ولی ... من اینو نمیخواستم . من عاشق فاطمه بودم و ازدواج من با اون با عش

از شد . چند سال بعد الله ، خواهر فاطمه دوباره حامله شد . دکتر بخاطر بیماری که الله داشت سقط جنین رو خواسته بود ولی جنین بزرگ تر 

ین باعث شد بیماریش تشدید پیدا کنه . طوری که تا به دنیا اومدن اونی بود که بشه سقط کرد . به همین خاطر الله دیگه دارو مصرف نمیکرد و ا

 بچه اش تو بیمارستان روانی بستری شد !

ازه کار هایی که الله انجام میداد دست خودش نبود امکان اینکه به جنین داخل بطنش ضرری برسونه زیاد بود . بعد رفتن الله به تیمارستان اج

م ، تا با خیال راحت به زن و کارش برسه . آریا چند ماهی با ما زندگی کرد تا موقعی که دختر الله به دنیا اومد ، نگه داری آریا رو از پدرش گرفت

شده وقتی فاطمه دختر الله رو بغلم داد نتونستم جلوی اشکامو بگیرم یه حسی شبیه پدر بودن درونم زنده شده بود اونقدر محو صورت زیبای بچه 
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رگ که از من میخواست اسم بچه رو انتخاب کنم نشنیده بودم . اولش قبول نکردم چون این حق پدر و مادرش بود اسم بودم که صدای مادر بز

 بچه رو انتخاب کنند ولی با اسرار مادر بزرگ اسم بچه رو گذاشتم غزاله .

گاه می کردم . منتظر ادامه حرفهاش بودم در اون لحظه احساس آدمی رو داشتم که زیر پاهایش خالی شده بود ، گیج و مات به صورت محمد ن

 که چشم هایش رو بست و شروع به حرف زدن کرد .

 چند روز بعد خبر بستری شدن آریا رو تو بیمارستان شنیدم نمیدونم چطوری خودم رو به بیمارستان رسوندم . ولی ... وقتی حال زار حمید رو_

 یده بود که آریا زیر دستان مادرت در حال جان دادن بود .دیدم پی به عمق فاجعه بردم . حمید وقتی به خونه رس

حمید از من خواست تا چند روزی نگهداری دخترش رو به عهده بگیرم تا خودش بهتر به آریا برسه و مادرت هم بعد ترخیص به خاطر اسرار  

 های مادر بزرگ به خانه او رفت .

که با آرامشبخش میتونستند نگهش دارند . چند روز بعدش من و فاطمه برای دیدن الله  غزاله دخترم حال مادرت اون روز ها خیلی بد بود طوری

 به خونه مادر بزرگ رفتیم .

 تو بغلم خوابیده بودی . فاطمه از من خواست تا تو رو پیش مادرت الله ببره تا شاید با دیدن تو فرقی به حال مادرت بشه

از فاطمه خواستم قبل بیدار شدن الله ساکتت کنه . ولی ... جیغ و فریاد فاطمه باعث شد خودمو به  وقتی صدای گریه ی تو رو از اتاق باال شنیدم

.  اتاق باال برسونم . از دیدن صحنه ی رو به روم حسابی شکه شدم . الله سعی داشت تو رو بخاطر گریه کردنت از طبقه باال به پایین بندازه

ه و گریه های مادر بزرگ کالفه ام کرده بود . سعی کردم با صحبت کردن الله رو آروم کنم ، ولی الله نمیدونستم چیکار کنم ، التماس های فاطم

 صدامو نمیشنید با هر قدمی که به الله نزدیک تر میشدم دستهای الله شل تر میشد فقط صدای یا حسین فاطمه رو شنیدم ، وقتی چشمام رو باز

الله بد تر از قبل شده بود و نگهداری الله تو خونه دیگه ممکن نبود . به همین خاطر الله رو به  کردم تو ، تو بغلم بودی . وضعیت بیماری

ا آسایشگاه روانی منتقل کردند و پدرت از طرف شرکتی که در اون کار میکرد به ترکیه منتقل شد . قبل رفتنش از من خواست سر پرستی تو رو ت

تو رو هم درست کنه نمیدونی اون روز ها بخاطر اومدنت تو خونه چقدر من و فاطمه خوش حال بودیم یک مدتی به عهده بگیرم تا کار های رفتن 

، چند وقت بعد هم مادرت تو آسایشگاه خود کشی کرد . علت خودکشی الله رو هیچ کس نفهمید دکتر ها میگفتند الله شب و روز با خودش حرف 

رای مراسم خاکسپاری الله به ایران اومد ترس اینکه تو رو بخواد با خودش ببره مثل خوره به میزد دیگه هیچکدوم از ما رو نمیشناخت . پدرت ب

ه . جونم افتاده بود . طوری که فاطمه هم پی به ترس من برد ، ازش خواستم با مادر بزرگت صحبت کنه تا اجازه ی نگهداری تو رو از پدرت بگیر
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هم صحبت کنیم تو مسیری که برای قرار گذاشته بود به این فکر میکردم نکنه تو رو از من بگیره  مراسم سوم الله بود که حمید خواست تنهایی با

 ولی حمید با این موضوع موافقت کرده بود . گفت که دیده چقدر به تو عالقه پیدا کردم از من خواست در حقت پدری کنم اون شب من تو رو از

 ل زندگی و پایان حسرت چند ساله ی من .خدا هدیه گرفتم . تو شدی دختر من ، تنها دلی

دنش بعد اون روز پدرم فهمید که من از کل ماجرا با خبر شدم خواستار دیدنم شد ولی من با تهدید هایی که به خاله ، دایی و محمد کردم از دی 

 سر باز زدم .

 قبول کنم . محمد کسی بود که من به عنوان پدر شناخته بودم کسی دیگه رو نمیتونستم به جای پدر

 !!! روزگـار ےآهـــــا 

 ! ےبـزنـ بـرایم تـا ےا کـرده ڪبرایـم مشخـص کــن ایـن بـار کـدام سـازت کــو

 میخــواهم ر*ق*صـم را بـا سـازت همـاهنگ کنـم تـا اشکـم یـادم رود ...

 ا لنگ ظهر بخوابهصبح با صدا زدن کسی از خواب بیدار شدم . میدونستم خاله تحمل نداره کسی تو خونه ت 

 غزاله دخترم بیا یکی پشت تلفن باهات کار داره ._

 با چشم های نیمه باز پله ها رو پایین رفتم . با دیدن چهره ی شاد و سر حال خاله تعجب کردم . با سر اشاره ای کردم که پشت تلفن کیه ؟

 نمیدونم بیا خودت ببین ._

 ؟ بفرمایید الو☆

 سالم خانوم مارپل !_

 غی که از سر خوش حالی کشیدم خوابم از سرم پرید ...با جی

 ؟ خودتی اشکان☆

نه عمومه ! دختر تا این وقت صبح هم آدم میخوابه ؟! فردا خواستی شوهر کنی اون بیچاره فکر میکنه زن گرفته ! بدبخت نمیدونه که خرس _

 ا آدمی ؟گرفته ! غذا خوردنش مثل خرسه ! خوابیدنش مثل خرسه ! اصال ببینم تو واقع
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 صبحه ! ببینم حاال کی خواست شوهر کنه ؟! 9ن ساعت اشکا إ☆

 آره واال ! حاال کی میاد تو رو بگیره ! باید سر یکی به جایی خورده باشه که بیاد تو رو بگیره !_

 ؟ کنی تور رو یکی خارجی خوشگل دخترای اون از نتونستی ، اشکان آقا ببینم بگو حاال☆

 آقا دکتر ! بگو عادت کنی !اوال آقا اشکان نه ! _

 !؟ دکتر میگه زن آمپول یه به کی آخه☆

 همونی که به منشی میگه حسابدار !_

 دکتررر آقا نمیرم کار سر من که حاال☆

 آفرین حاال شد قول میدم وقتی مریض شدی با دارو خوبت کنم نه با آمپول !_

 !؟ میاری هم خارجیا دختر اون از اومدنت موقع نگفتی حاال☆

 نه بابا . اینا تا منو میبینند فرار میکنن ! فکر کنم بیام از همون ایران زن بگیرم ._

 ! میشه پیدا ایران تو فقط که برق چراغ تیر!  کنن فرار بایدم دیگه آره☆

 آی...آی...آی...به پسر من میگی تیر چراغ برق ؟!-

 تونسته دکتر بشه ! چطوری این موندم من!  ندارن عقل ها دراز که میگن ، درازه که بس از!  خاله آره☆

 خانوم مارپل من استثنام ولی برای تو صدق میکنه ، میدونی که عقل درست و حسابی نداری ؟_

 ؟ ایران میارید تشریف کی شما!  کل عقل آقای بله☆

 معلوم نیست ولی دلم براتون تنگ شده سعی میکنم زود بیام ._

 ه خاله ؟ب بدم رو گوشی یندار کاری من با اگه.  منتظریم باشه☆ 

 ظب خودت باش .نه فقط موا_
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 . حافظ خدا.  باش خودت مواظب هم تو.  حتما☆

 خدا حافظ ._

که با  گوشی رو به خاله دادم و رفتم آبی به سر و صورتم بزنم . بعد خوردن صبحانه برگشتم اتاق مادر بزرگ . دفتر خاطرات مادرم تنها چیزی بود

روزگار خودم فراموشم می شد . دفتر پاره ای که از آن چند صفحه ای بیش نمانده بود ، از درد و دل های مادرم در  خواندن آن همیشه تلخی

م در زمانی که هنوز به جنون نرسیده بود . تمام جواب سوال هایم را در آن چند صفحه کاغذ پاره پیدا کردم ، کاغذ هایی که قطره اشک های مادر

 تک جمالتش فرود آمده بود . دستم مثل همیشه بر روی جمله اول نامه ثابت ماند . هنگام نوشتن بر روی تک

 کلمه ای که مادرم بخاطر آن به جنون رسید . تمام نامه ، حاکی از خ*ی*ا*ن*ت کار بودن پدرم داشت . "خیـــــانـت  "

 پدری که با خواندن این نامه بیشتر از پیش از او متنفر میشدم .

 متعلق به برادرم آریا بود . نامه ی بعدی ،

م تنگ بود . از مادرم در این نامه ، پشیمانی خود را نسبت به رفتاری که با آریا داشت ابراز کرده بود . دلم برای برادری که تا حاال او را ندیده بود

از دیدن او محروم کرده بود ، در او هم اینکه چرا او هیچ رغبتی برای دیدن من نداشت متعجب بودم . شاید غروری که طی این چند سال مرا 

 وجود داشت . همیشه چهره آریا رو چهره ای شبیه به خودم در ذهنم مجسم می کردم . آریا ... برادر من ...

صدای خاله باعث شد همه ی کاغذ هایی که پخش زمین بودند را جمع کنم و دوباره داخل صندوقچه بگذارم . با صدای تقه ی در ، جلوی چند 

 قطره اشکی را که ناخواسته روی گونه هایم جاری شده بود را گرفتم .

 غزاله دخترم ، میتونم بیام داخل_

 ؟ بفرمایید بله ، خاله حرفیه چه این☆

 مزاحم که نشدم ؟_

 . نمیکردم خاصی کار ، نه☆

 راستش یکی اومده پایین ، منتظرته ..._
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 ؟ خاله کی☆

 بیا پایین خودت ببین ._

و پشت سر خاله پله ها رو پایین رفتم انتظار دیدن کسی رو که روی مبل نشسته بود رو نداشتم ، با دیدن من از روی مبل بلند شد و  باشه ای گفتم

 با سر سالمی داد ، مثل اینکه متوجه تعجبم شده بود که بالفاصله لبخندی روی ل*ب*ش اومد .

 سالم_

 ؟ خوبی ، سالم☆

 آره من خوبم ، تو چطوری ؟_

 . خوبم منم.  نممنو☆

 ببخشید که بی خبر اومدم . رفتم خونتون عمه گفت اینجایی که یک سره اومدم اینجا ._

 ؟ علی شده چیزی☆

 نه چیزی نشده ، فقط میتونم باهات تنهایی صحبت کنم ؟_

 برگشتم طرف خاله که دیدم با ابرو اشاره میکنه برید باال .

  باال بریم باشه☆

 باال رفتم که صدای علی رو پشت سرم شنیدم . جلو تر از علی از پله ها

 عمه دستت درد نکنه . ان شاء اهلل عروسی اشکان جبران کنم ._

 برو پسر اینهمه مزه نریز .-

 خنده ی بلند علی باعث تعجبم شده بود ، یعنی چیزی شده بود که من خبر نداشتم ؟

 :در رو باز کردم و با سر اشاره ای به داخل کردم که علی گفت 
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 نه خانوما مقدم ترند ، بفرمایید خانوم ._

 با هر جمله ای که از دهن علی بیرون میومد تعجبم بیشتر میشد ...

 چرا داری اینطوری منو نگاه میکنی ؟_

 ! میشم نگران دارم! ؟ علی شده چیزی☆

 نه چیزی نشده ، فقط داری از دست من راحت میشی !_

 ؟ بری جایی قرار مگه ؟ چی یعنی☆

 ایی که نمیرم یا شاید میشه گفت : میخوام برم جایی !نه ج_

 ! نمیفهمم رو منظورت ؟ بزنی حرف درست میشه☆

 باز هم صدای خنده ی بلند علی ...

 . شده چی ببینم بزن حرف ، نخند علی إ☆

 یادته تو ماشین من حرف میزدم تو میخندیدی ؟!!! این به اون در ..._

 !!! چه من به اصال بخند ، دیوونه☆

 بابا قهر نکن ، میخوام زن بگیرم ! میای خواستگاریم خواهر کوچولو ؟!_

و به عنوان خواهر خودش قبول کنه ؟ ماتم برده بود . چشمام رو به دهنش دوخته بودم تا دوباره برق از سرم پرید ، یعنی علی تونسته بود من

 حرفی رو که زده تکرار کنه ...

 گام میکنی ...؟!!! ای بابا ، نفس بکش االن خفه میشی !چیه دختر ؟ چرا مثل دیوونه ها ن_

 ؟ کنی ازدواج میخوای تو...  تو☆

 اه باالخره هاردت باال آورد ؟! چیه بهم نمیاد ازدواج کنم ؟ باید تا آخر عمرم حسرت به دل بمونم ؟_

http://www.roman4u.ir/


 

 
67 

 

 ؟ کنی ازدواج میخوای تو واقعا ، علی☆

 ی بری برام خواستگاری ؟آره دیوونه دارم میگم میخوام ازدواج کنم میا_

 ؟ هست کی خوشبخت دختر این حاال!  نه که چرا آره☆

 همکارم_

 ؟ شده همکارت تازه ؟ واقعا☆

نه خیلی وقته همکارمه ، ولی من از عالقه ای که اون نسبت به من داشت بی خبر بودم . دوستم حسینی پیشنهادش رو بهم داد منم وقتی صبح _

 اعالم کرد . باهاش صحبت کردم موافقتش رو

 . شی خوشبخت که اهلل شاء ان ، شدم خوشحال خیلی☆ 

و بهم گفت ، منم قبول کردم اگه تو هیچ حسی به من نداری منم سعی میکنم تمام ممنونم ، دیروز با عمه فاطمه صحبت کردم تمام حرفهات_

 قبول کنی ؟و به عنوان برادرت حسی که بهت داشتم رو به پای برادری بگذارم ، تو حاضری من

 من همیشه تو رو برادر خودم میدونستم از االن به بعد هم همینطور ...☆

 پس خواهر کوچولو آماده شو که چند روز دیگه میخوایم بریم خواستگاری . االنم اگه کاری نداری برم خونه که نگران میشند ._

 . باش خودت مواظب ، ندارم کاری نه☆

 ممنون ، تو هم همینطور_

 راه افتادم که جلوی در ایستاد . پشت سرش

 غزاله ؟_

 ؟ بله☆

 آرزو میکنم با کسی ازدواج کنی که لیاقتت رو داشته باشه ._
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و با دنیایی پر از تعجب پشت در تنها گذاشت . مردی که غرورش را برای گفتن احساسش نادیده گرفته بود برخورد هایی مثل علی رفت و من

 االن از او بعید نبود .

 را آن ےدیـد 

 یـارتـرین جهـان بـه ےکـه تـو خـواند

 عشقـش از ےسینـه را سـاختـ

 ســرشـار تـرین

 : گفـت مـی ہآنـک

 منـم مهـر تـو غـم خـوار تـرین

 چـه دل آزار تـرین شـد چـه دل آزار تـرین

 گوشی اول بوق صدای با.  بود شده تنگ بازیاش دیوونه ےبرا دلم کنم قرار بر یمیاڪبعد چند روز بی خبری باالخره رضایت دادم تا تماسی با  

 . برداشت رو

هیچ معلوم هست کجا غیبت زده ؟ غزاله به خدا دستم بهت برسه میدونم چیکارت کنم ! یعنی خدا شاهده اون مو های بلندت رو قیچی میکنم تا _

 زحمتت به باد بره ، اصال خفت میکنم ، میکشمت !

 ؟ کو سالمت بعدشم ، بزن حرف بعد کن تازه نفس دختر اَه☆

یدیم سالم میخوای آره ؟!!! اینطوری که نمیتونم سالم بدم ! بگو کجایی بیام از نزدیک سالم بدم ! هر چی باشه چند روز میشه که همدیگه رو ند_

 اینطوری بیشتر میچسبه !

 ! بزرگم مادر ی خونه بیا ، باشه خب ؟ نه بزنی ومن خوای می☆

 ونجا غیبت زده ، من بدبختم زنگ میزدم خونتون کسی جواب نمیداد .این چند روز بگو پس ا_

 ؟ اینجا میارید تشریف حاال.  نده رو تلفنش جواب گفتم منم بگم دروغ نمیتونم من گفت مامان ، بودم سپرده من چون☆
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 یعنی غزاله دستم بهت برسه کشتمت ._

تم اگه بیاد اینجا غوغایی به پا میکنه بعد از ظهر صداش رو از طبقه پایین شنیدم دختر دیوونه تلفن رو بدون خداحافظی قطع کرده بود ، میدونس

 طوری که متوجه من نشه پشت سرش قرار گرفتم داشت با خاله صحبت میکرد .

انش بودم . و بگو نگرخاله شهین شما بگید من چیکار کنم از دست این خواهر زادتون ؟ یهو غیب میشه ، خبری ازش پیدا نمیشه ، من بدبخت_

 به خونشون هم که زنگ میزدم کسی جواب نمیداد ، امروز فهمیدم خانوم خودش سپرده کسی جواب تلفنش رو نده .

 دستام رو از پشت دور گردنش قالب کردم که جیغ بلندی کشید .

 و بترسونی ؟دختره ی دیوونه تو نمی تونی مثل آدم اعالم وجود کنی ؟ همیشه باید من_

 ؟ باال بریم خب...  همینه به مزش آخه ، ہبعـل☆

 بریم که باهات خیلی کار دارم ._

 دخترم کیمیا برای شام پیشمون میمونی ؟-

 بله خاله شهین ، اگه شب هم تحمل کنید میخوام اینجا بمونم !_

 شب اینجا نمون که فردا امتحان دارم میخوام خوب بخوابم ! خودی بی☆

 مت و صبح زود هم بیدارت کنم ، فقط تو بیا بریم باال بگم من .خب منم برای این اومدم شب بخوابون_

ال اشاره کرد که زود با به و رفت بهم ای غره چشم که بردم باال تسلیم نشونه به رو دستام ، بود شکار دستم از حسابی میدیدم من که یمیاییڪ

 باش برو باال .

 . باشم مادهآ جانبش از ای حمله هر از تا رفتم باال یمیاڪزود تر از 

 با دیدن حالت چهره ی کیمیا ، نیشم تا بنا گوش شل شد ... 

 خوبه بخند ، میرسه روزی که منم به تو بخندم ._

 خلوت کنم . خودم با روزی چند میخواستم ، نبود خوب حالم خدا به کیمیا☆
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 که این طور ، اگه االن مزاحمت شدم میتونم برگردم ._

 ! برگردی میتونی میخوای اگه البته.  دارم مهمی یخبرا برات نکن اذیت کیمیا إ☆

 چه خبرایی ناقال ؟!_

 ! برگردی میخواستی پیش دقیقه چند که تو.  کردی عوض رنگ زود چه☆

 غزاله میام یکی میزنم تو سرتا ، بگو مردم از فضولی ! چه خبر تازه ای داری ؟_

 !؟ کنی عوض و لباسات نمیخوای☆

 میکنم .و عوض تو بگو منم لباسام_

 !؟ بگم مقدمه یا مطلب اصل سر برم☆

 غزاله کشتی منو برو سر اصل مطلب ._

 . میکنه ازدواج داره علی☆

 مثل برق گرفته ها خشکش زده بود . نمیدونم چرا این دختر وقتی تعجب میکنه اینطوری میشه .

 ! یشیم هاچل و خل شبیه! ؟ میکنی پیدا خودت به ای قیافه چه این خدا رو تو کیمیا☆

 یه بار تکرار کن ببینم چی گفتی ؟_

 ! میکنه ازدواج داره علی:  گفتم☆

 یعنی تو بله رو بهش دادی ؟_

 ش ازدواج میکنه .همکار با داره میگم!!!  میگی چی تو دختر میگم چی من!  چلی و خل واقعا نه☆

دوست من اشتباه کرده الکی عشوه خرکی اومده شما ببخش خاک تو سرت غزاله نتونستی نگهش داری ؟ میخوای تا دیر نشده بهش بگم : آقا _

 و بیا بگیرش !
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 ! میگی چرت چرا کیمیا إ☆

 ای بابا از تو که بخاری بلند نمیشه ، برم بگم چرا راه دور میری بیا منو بگیر ! هان چی میگی ؟!_

 ... دیوونه دختر...  بگو برو پاشو آره☆

ترسم تو دانشگاه هم یکی خر نشه بیاد ما رو بگیره ! اون وقت چیکار کنیم ؟ من آرزو دارم ظرف بشورم ، غزاله آخه کی میاد مارو بگیره ؟! من می_

 کهنه بچه عوض کنم ...!!!

رف رو االن موقع شام زحمت میکشی میشوری ولی کهنه ی بچه رو باید عجله کنی . ظ...  دیوونه دختره... تو دست از کنم چیکار من وای☆

 مسی منتظر یک اشاره هست تا یه کاری کنه کهنه بچه رو هم بشوری ! هان چی میگی ؟!میدونی که آقای ش

 ! مغزاله دیوونه میدونی من بدم میاد از این آقای شمسی ، تو هم هی اسمشو بیار ... من برم زن آبدار چی مدرسه بشم ؟ اونم چی سن پدر بزرگ_

 ! نمیکنی پیدا اینم بگذره دیگه یکم حاال☆

 ... راستی چیزی خوندی برای امتحان فردا ؟ من که فقط خوابیدم ! برو بابا_

 . خوندم چیزایی یه☆

 خوشبحالت ..._

 ؟ باشه ، شیم بلند باید زود صبح فردا کیمیا☆

 ظهر شروع میشه . 12برای چی آخه ؟ امتحان که ساعت _

 نی یاشار بهتر از من ساعت امتحانات رو بلده .اونجا باشیم . نمیخوام یاشار رو ببینم ، خودت که میدو 12 از تر زود باید☆

 آهان ... باشه . فقط بعد امتحان چی ؟ اگه بیرون منتظر باشه ، بیرون بیای چی ؟_

 . خونه برگردم ، بره تا میشم منتظر☆

 پس دوباره بازی دزد و پلیس شروع شده ._

 . کن فکر اینطور تو...  آره☆
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 امن همان شاعر مستم که شبی باخت تو ر 

 با دلی غمزده یک جرعه غزل ساخت تو را

 تا تو نوشش بکنی وقت خداحافظ شد

 من هستم وای ... غریبانه بنواخت تو را

  صبح بعد خداحافظی از خاله شهین از خونه بیرون زدیم . نزدیکای مدرسه از راننده تاکسی خواستم نگه داره تا مطمئن شم که هنوز نیومده . 

 ومده باشه ، بیا زود تر بریم داخل تا پیداش نشده .غزاله فکر کنم هنوز نی_

 . کنه خراب برام رو امروز نمیخوام ، کیمیا بریم☆

وقتی رسیدیم مدرسه نفسی از سر آسودگی کشیدم . سر امتحان هر چه قدر می تونستم برگه ی امتحانی رو دیر تر دادم تا اگه اومده باشه 

 میا خواستم نگاهی بیرون بندازه تا اگه رفته باشه برم خونه .منصرف شه و برگرده . پشت در مدرسه از کی

وقتی خیالم از نبودنش راحت شد برای اولین تاکسی که جلو در مدرسه بود دست تکون دادم . موش و گربه بازی دوباره شروع شده بود و من  

 م ...خوب میدونستم که اگه تو دام گربه بیفتم به این راحتی ها جان سالم به در نمیبر

 دسته کلید رو از تو کیفم در آوردم و در رو باز کردم .

یون مثل همیشه صدای بلند گوینده ی اخبار تلویزیون همه ی خونه رو پر کرده بود و محمد یکی از کسانی بود که هر چه قدر اخبار تکراری تلویز

ا رخ میده که بی خبر از آن نباشه به همین خاطر تمام خبر های رو گوش میداد خسته نمیشد همیشه در صدد این بود که چه تغییراتی در کل دنی

 داغ و دسته اول از دهن محمد شنیده میشد .

 وارد سالن خانه شدم و با صدای بلندی سالم دادم اما صدای بلند تلویزیون مانع از شنیدن صدام شد کمی جلو تر رفتم و تلویزیون رو خاموش

 کردم ، صدای شاکی محمد بلند شد

 ه خانوم این تلویزیون رو کی خاموش کرد ؟اَ_

 ... من☆
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 با صدای من محمد نگاهی به پشت سرش انداخت .

 اَه پدر سوخته تو اومدی ؟ چرا بیصدا دخترم ؟_

 و بشنوید ؟ نیم ساعته که دارم سالم میدم .صدای من میگذاره تلویزیون بلند صدای مگه☆

 علیک سالم ، بیا بشین اینجا_

 ای به پیش خودش کرد ، بعد نشستم دستشو انداخت دور گردنم و شروع به حرف زدن کرد .با دست اشاره 

 خب بگو ببینم وروجک ، این چند روز خوش گذشت ؟_

 . خالی جاتون آره☆

 فاطمه چند تا چای بردار بیار غزاله اومده ._

 محمد بلند شم .چند دقیقه بعد فاطمه با سینی چای وارد سالن شد با سر اشاره ای کرد از کنار 

 ! نمیشم بلند...  نوووووچ☆

تا بعد  اَ خانوم . باز شما برای نشستن دعوا داری ؟! من چند بار بگم جای شما همیشه رو سر بنده هست ، حاال این دفعه بیا کنار این بنده بشین_

... 

حبتی که فاطمه و محمد نسبت به من داشتند هیجوقت بعد نشستن فاطمه ، محمد دستانش را تنگ تر کرد و سرم را به شانه اش تکیه دادم . م

 قابل جبران نبود .

 خب غزاله خانوم ، از دست برادر زاده منم خالص شدی ! خبر داری که میخواد ازدواج کنه ؟-

 خبرش رو از خودش شنیدم . مبارک باشه . پیش روز چند ، بله☆

 ی گذاشته ، علی هم سپرده تو هم باید باشی ، میای که ؟امروز زنداییت زنگ زده بود برای پس فردا قرار خواستگار-

 . حتما بله☆

 پس دخترم پس فردا بعد امتحانت خودم میام دنبالت منتظرم بمون ._
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 چشم باشه☆

 .از اینکه دلیلی برای فرار کردن از دست یاشار داشتم خوشحال شدم مطمئن بودم اگه محمد کنارم باشه جرأت نزدیک شدن به من رو نداره 

روز خواستگاری علی ، بعد دادن امتحان اصول حسابداری از کیمیا خواستم تا از آمدن محمد مطمئن شود نمیخواستم جلوی در مدرسه منتظرش 

 بمانم چون امکان رو در رو شدن با یاشار بیشتر بود .

 غزاله ، یاشار اون طرف خیابون ایستاده ._

 ؟ اومده چی بابا☆

 یاشاری که من دیدم االنه که پیداش شه . آره ، بیا زود تر بریم ._

همراه کیمیا سوار ماشین محمد شدیم . لحظه آخر نگاهم به طرف دیگر خیابون کشیده شد . چهره ی بر افروخته از خشم یاشار از دیدم پنهان 

 نماند لگدی که به الستیک ماشینش زد و خط و نشانی که با دستش برایم کشید خبر از جنگ بزرگ میداد .

نگاه های مشکوک محمد از آینه به عقب باعث شد بر گردم درست حدس زده بودم یاشار از وقتی که سوار ماشین شده بودم در حال تعقیب بود 

. 

 این کیه مثل سایه پشت سرمون داره میاد ؟_

 ؟ کی☆

 زانتیا رو میگم ._

 . میاد ما دنبال داره اون که نمیشه دلیل باشه یکی ما با مسیرش شاید نمیدونم☆

 نه بگذار ماشین رو بکشم کنار ببینم بازم دنبالمون میاد ._

و کنار خیابون نگه داشت و منتظر شد تا یاشار از جلو ماشین ما رد بشه وقتی ماشین یاشار رو دیدم با چشم و ابرو خواهش کردم محمد ماشین

 دست از تعقیب کردن بکشه ولی اون جلو تر از ماشین ما نگه داشت .

 رس و استرس کف دستهام عرق کرده بود . ضربان قل*ب*م هر لحظه باال تر می رفت .از ت
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 اینطوری نمیشه ، برم ببینم این مرتیکه چی میخواد ._

 ودش میاد .خ باشه داشته کاری اگه ، نشید پیاده شما نه☆

 چی میگی غزاله ؟ بگذار ببینم حرف حسابش چیه ._

شین یاشار رفت ، دست و پاهام شروع به لرزیدن کرده بود . اگه اسمی از من میبرد مطمئن بودم حال محمد از ماشین پیاده شد و به طرف ما

 محمد تو همچین روز خوبی بهم میخورد . در ماشین یاشار هم باز شد بعد خودش پیاده شد . نمیدونستم به هم چی میگفتند ولی لحظه آخر نگاه

 فی نزنه پوزخندی که یاشار به من زد باعث تبدیل شدن شکم به یقین شد .یاشار باعث شد با دستام ازش التماس کنم حر

 و بگیرم .محمد برگشت و سوار ماشین شد . نمیتونستم جلوی لرزش دستام 

 چشمام رو بستم و خودم رو برای هر توبیخی آماده کردم .

ری ؟ میگه : ببخشید سو ء تفاهم شده ! من هیچکاری با شما عجب آدمی پیدا میشه ، پسر احمق دو ساعت افتاده دنبالمون ، میگم : چیکار دا_

 ندارم ...!

 ؟ نگفت ای دیگه چیز ؟ چی یعنی☆

 چرا گفت خیابون ها رو گم کردم دنبال آدرسم ._

 ؟ بریم ، کردیم دیر باشه☆

 بریم دخترم از کار این مردم نمیشه سر در آورد ._

 و تا دم مرگ میبرد و میاورد و از این کارش لذت میبرد .! که همیشه من نفس آسوده ای کشیدم ، یاشار یک بیمار روانی بود

 نزدیک خونه ی دایی به علت نبودن جای پارک , کنار خیابان پارک کردیم . محمد از من خواست تا بقیه راه رو با پای پیاده طی کنیم .

 خب چطور شدم ؟_

یی میکرد انداختم ، محمد یکی از خوش پوش ترین و خوش اندام ترین مرد های نگاهی به کت و شلوار مشکی که به تن مردونه اش خود نما

 فامیل بود .
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 . میسوخت داماد برای یکم دلتون کاش ای فقط...  ےعـــــال...  اووووووو☆

 داماد و ول کن دخترم اون دیگه پیر شده پدرو بچسب عزیزم چه خوشگل شده ...!!!_

 ! هکرد گل که شعرتونم طبع...  اوووو☆

 بله لیدی اگه افتخار بدید و بازوی این بتده ی حقیر رو بگیرید که میخوام امشب بترکونم !_

 ه ! میدونید که کی رو میگم ؟الکاتبین کرام با حسابتون موقع اون چون خونه میگردید بر شب که باشید اینم فکر☆

 اگه تو آتیش نسوزونی چیزی نمیشه وروجک ._

 ... میکنم سعی که اون بله☆

 صدای بوق ماشین باعث شد نگاهی به خیابان بیندازیم . علی بود که از ماشین پیاده می شد .

 به سالم فک و فامیل خوب هستید ؟-

به سالم آقا دوماد ، شاخ شمشاد ، بله خوب هستیم ولی به حال خوب تو که نمی رسیم پیرمرد ! باالخره می خوای قاطی مرغ ها بشی از االن _

 زن ذلیل ها رو بهت تبریک میگم امیدوارم چند سال دیگه هم این شکلی ببینمت ...! ورود به وادی

 محمد چشمکی زد که باعث خنده ی بلند علی شد .

 شوهر عمه شما هم آره ؟-

 آره پسر من فردای عروسی فهمیدم چه خبطی کردم امیدوارم تو یکی پشیمون نشی !_

 بگو ان شا ء اهلل ...-

 ان شا ء اهلل ._

 گه نرید توخونه به حد کافی دیر شده بگذارید من خبر بدم شما هم اومدید بیاندی-

 بریم دیگه .
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 باشه پس غزاله تو و فاطمه هم منتظر باشید تا من ماشین و بیارم ._

 به رفتن محمد بود که با صدای علی به پشت سرم برگشتم مثل همیشه چهره اش شاد و خندان بود ... نگاهم.  چشم باشه☆

 اله ممنونم که اومدی .غز_

 . کنه شرکت برادرش خواستگاری تو داره وظیفه خواهری هر که نکردم کاری کنم می خواهش☆

 بدون اینکه جوابی داده باشه زنگ خونه رو به صدا در آورد ، صدای شاکی دایی باعث تعجب علی شد .

 چیه پسرم هفت ماهه به دنیا اومدی هی زنگ میزنی ، آمدیم دیگه .-

 بابا من که االن زنگ خونه رو زدم ؟ اه_

 اینو گفتم که دیگه زنگ نزنی چون مادرت از صبح از جلو آیینه تکون نخورده .-

 بابا زشته تو رو خدا دیر کردیم بیاین دیگه ._

 بگذار برم ببینم مادرت بالخره رضایت میده .-

 انتخابم چه طوره ؟ باشه . ببین تو رو خدا تو چه گیری افتادیم راستی غزاله بیا ببین_

 از تو جیب کتش جعبه ی سبزی در آورد و به دستم داد با سر اشاره کرد تا جعبه رو باز کنم داخل جعبه انگشتر طالی زرد رنگی با نگین های

 ریزی خود نمایی می کرد ، واقعا که سلیقه علی تحسین برانگیز بود .

 ؟ بود چی شاسم راستی ، میاد دستش به حتما عالیه انتخابت علی☆

 سارا ..._

 با صدای بوق محمد و قربان صدقه های زندایی حرفی نزدم و جعبه رو به دستش دادم . 

جب و سارا از قشر متوسط جامعه بود ، خانواده ای که در همان برخورد اول به خون گرم بودن و متانتشان میشد پی برد ، دختر ریز نقشی که با ح

 ا در گوشه ای نظار گر بود نگاه های با شرمش به علی حاکی از دلبستگی بزرگی بود ،حیا و سر به زیری تمام مجلس ر

 بعد صحبت های بزرگتر ها و صحبت های دو نفره علی و سارا قرار عقد به آخر هفته گذاشته شد .
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 شب به یاد ماندنی بود مخصوصا زمانی که علی مرا در بدو ورود خواهر خود خواند .

➣〇〇〇〇〇〇〇〇〇ツ 

زی با کمک کیمیا تونستم از دست یاشار فرار کنم اما با هر بار توصیف حاالت چهره ی یاشار توسط کیمیا به سرم میزد چند روزی را که به چند رو

 شت .پایان امتحاناتم باقی مانده بود از محمد خواهش کنم به دنبالم بیاید ، اما ... ساعات امتحانات من با ساعت کاری محمد تداخل زیادی دا

وز پنجشنبه برای آزمون امتحانی آمار راهی مدرسه شدم مثل همیشه چند ساعتی زود تر از وقت امتحان به مدرسه رسیدم ولی نزدیک مدرسه ر

 با شنیدن صدای یاشار زیر پایم خالی شد توان تکان دادن پاهایم را نداشتم صدای پای دویدن یاشار باعث شد به عقب برگردم فاصله ی زیادی

دن به من داشت ، لحظه ی آخر صورت سرخ شده از خشم یاشار باعث به وجود آمدن ترسی در من شد تا هر چه نیرو در توان داشتم برای رسی

 به پاهایم منتقل کنم و مسیر باقی مانده تا مدرسه را با سرعت زیادی طی کنم .

 صدای فریاد یاشار پشت سرم حکم مرگم را امضا کرد .

 می کشمت ...!غزاله به خداوندی خدا _

 سر جلسه امتحان کنترل لرزش دستهایم را نداشتم به همین خاطر توجه ناظر امتحانی را به خودم جلب کردم .

 خانوم پناهی اتفاقی افتاده ؟ مثل اینکه حالتون خوب نیست ._

 . ممنون خوبه حالم نه ، نه☆

 می خواهید آبی ، چیزی بیارم ؟ رنگتون خیلی پریده !_

 . میدم تحویل دیگه دقیقه چند تا دادم جواب برگه سواالت ی همه به.  خوبه حالم که گفتم آقایی خانوم ممنون☆

 باشه دخترم بازم اگه مشکلی بود من همینجام ._

 . لطفتون از ممنون خیلی☆

ره با تایید سرم بلند شدم و برگه و دور کالس چرخوندم به کیمیا رسیدم که به حالت نیم خیز اشاره کرد که قصد دادن برگه امتحانی رو دانگاهم

 ی امتحانی رو تحویل ناظر کالس دادم .
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 ؟ رفته ببین بنداز مدرسه در جلوی به نگاهی برو کیمیا☆

 غزاله تو آخرش منو میکشی , باشه هول نکن برم ببینم رفته یا نه ._

 م شد .پشت در مدرسه با دسته کیفم بازی می کردم که کیمیا با رنگ و رویی پریده نزدیک

 ؟ پریده رنگت چرا ؟ شده چی کیمیا چیه☆

 غزاله بدبخت شدیم ، فهمید دارم دید میزنم داره میاد داخل مدرسه ، خیلی عصبی بود حاال چیکار کنیم ؟_

 ومد بگو غزاله خیلی وقته با پدرش رفته ، باشه ؟ا دستشویی میرم من هیچی☆

 باشه برو دیگه االن میرسه ._

 بودم که با شنیدن صداش قل*ب*م از تپیدن ایستاد .چند قدمی بر نداشته 

 تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد دستی که بازم و در چنگ خودش گرفتار کرد و صدای نحسی که کنار گوشم زمزمه می کرد .

 مثل بچه ی آدم بر میگردی و با من سوار ماشین میشی صداتم در نمیاد . شنیدی که چی گفتم ؟_

 و تایید کردم .حرفشبا تکون دادن سرم 

 خب االنم راه بیفت بریم ._

 سعی کردم بازوم و از چنگش در بیاورم که محکم تر از قبل گرفت و با صدای آرومی کنار گوشم زمزمه کرد ... 

 یه بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر تو دستی ملخک ._

 مقاومت در برابر آدم روانی مثل یاشار فایده ای نداشت .

 ثل یک بچه ی حرف شنو تسلیم خواستش شدم . مقابل چشم های بارونی کیمیا از مدرسه خارج شدم .م

 می خواستم در عقب و باز کنم که مانع شد و با دست دیگرش در جلو ماشین رو باز کرد .

 من نوکرت نیستم بیا جلو بشین ._
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 س می کردم .سوار صندلی جلو شدم سرم پایین بود و نگاه خیره اش رو خودم احسا

 پس داری از دستم فرار میکنی !؟_

اهمیتی به حرفش ندادم و سرم و پایین گرفتم که با صدای فریادش به طرفش برگشتم ، چشم هاش شبیه دو کاسه خون شده بود میدونستم از 

 اینکه کسی سرکارش بگذاره بدش میاد و من هم بیشتر از یک هفته بود که سرکارش گذاشته بودم .

 و بدهداری نگاه میکنی !؟ جواب سوالم به چی_

 . متنفرم ازت چقدر اینکه به☆

 میگم چرا از من فرار میکنی ؟ هـــــان !_

 و گرفتم . با دستش بازوم و گرفت و به طرف خودش چرخوند .و آنقدر بلند فریاد کشید که با دستام جلو گوشهامجمله ی آخرش

 چرا ؟ میگم چرا ؟_

 ؟ باشم خودم حال به نمیگذاری چرا! ؟ کنی نمی ولم چرا ، روانی میاد بدم ازت بگم بار چند☆

 خفه شو حرف نزن ، غزاله فقط حرف نزن ._

 ماشین و کنار خیابان نگه داشت ، بعد به طرفم چرخید و دستش و دراز کرد و از روی صندلی عقب ماشین پاکتی برداشت .

 ؟! چیه این☆

 ا رو نگاه کن ...عجله نکن االن میفهمی ، بگیر این ه_

 و یاشار بود .و به دستم داد ، داخل پاکت چند تا عکس دو نفره از منپاکت

 ؟ کنی ثابت رو چی خوای می کارت این با ، آشغال عوضیه☆

 رو رد میکنه ؟خودت که بهتر میدونی ، تو که نمی خوای اینا رو نشون بابات بدم ؟! بنظرت اگه اینا رو ببینه اون قلب ضعیفش یه سکته کوچولو _

  روانیییییی...  روانی...  روانی☆
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و تفی که به صورتش انداختم باعث شد که چشمهاشو رو هم بگذاره و وقتی به خودم اومدم که نصف صورتم داغ ، داغ بود نتونستم جلوی اشکام

وقتی هم افسار من از دستش در میرفت دستش و خوب میدونست و بگیرم . اشک هایی که از سر ناچاری و درماندگی بود . یاشار نقطه ضعف من

 رو درست روی نقطه ضعفم میگذاشت . آبروم ، خانوادم و از همه مهم تر بیماری محمد ...

 خب خرگوش خانم باز هم میخوای از دستم فرار کنی ؟_

درست چشم تو چشم همدیگه بودیم و گرفت و به طرف خودش کشید با همه نفرتی که تو وجودم داشتم به چشمهاش زل زدم . با دستش چونم

. 

 دیگه فرار نمیکنی نه ؟_

 . عوضی کن ولم نه☆

 مواظب حرف زدنت باش ...! من همیشه مهربون نیستما !_

 . خونه ببر ومن☆

 باشه چشم ، امر دیگه ای نداری ؟ اصال میخوای بریم خونه ی من ؟!_

 ! ببری خودت با وجنازم اینکه مگه ، عمرا☆

 همیشه مایه ی عذابم بود . خنده های بلندش

 جنازت چرا ، خودت با پای خودت میای عزیزم !_

سر خیابون ماشین رو نگه داشت و به طرفم چرخید ، دستش رو کشید روی کشیده ای که تا چند لحظه پیش خورده بودم . سرم رو عقب کشیدم 

 تا مانع از برخورد دستش بشم .

از و نوازش کشیده ای بشه رو صورتت مهربونت ؟ حیف این صورت زیبا نیست که از من هر روز یه دختر چرا کاری میکنی که این دست عوض ن_

 کشیده بخوره هان ؟ سعی کن با من راه بیای ... یه کاری نکن کاری رو بکنم که اصال دلم نمی خواد .

 و بردم تا درو باز کنم که بازوم رو گرفت .دستم
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 !کجا ؟ هنوز حرفم باهات تموم نشده _

 . برم میخوام که بزن رو حرفهات زود☆

و پیچوندی که به این راحتیا از دستم فرار کنی ؟ یه بار دیگه هم میگم دوست ندارم کارت به تخت خوابم بکشه ، میدونی که اون این همه من_

 وقت تو باید بدوی و من ناز کنم ...!

 . نکشه اینجاها به کار تا میکشم وخودم روز اون☆

 ن زیاد بزرگ تر از دهنت حرف نزن ! راستی اون چند تا امتحانی که مونده خودم میام دنبالت ، باشه ؟برو پایی_

 . خداحافظ.  باشه☆

 خداحافظ عشق چموش من ..._

 عهـــــد و پیمـان تــو بـا مـا و 

 وفــا بـا دگـران ؟!                            

 تـو ے هـا قسـم ہسـاده دل مـن کـ

 بـاور کـــــردم !                               

 "شهـــــریار"

 جمعه صبح با سر و صدایی که فاطمه راه انداخته بود از خواب پا شدم . 

 میدونستم که امشب عروسی علی هست و فاطمه میخواد سنگ تموم بگذاره .

 ودم که فاطمه وارد آشپزخانه شد .وارد آشپزخانه شدم ، مثل همیشه میز صبحونه آماده بود . تازه شروع کرده ب

 سالم دخترم صبحت بخیر ._

 . بخیر هم شما صبح ، سالم☆
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 و بخور و بیا ، باشه ؟غزاله مادر من دارم میرم آرایشگاه تو هم اگر خواستی نهارت_

 ؟ نیست امری دیگه!  میدم هم رو شوهرتون غذای راحت خیالتون ، میشم حاضر خودم من برید شما☆ 

 مرسی ، فقط دیر نکنیا ... زود بیا .نه گلم _

 . چشم باشه☆

 بعد از ظهر به همراه محمد به جشن عروسی علی رفتیم . مهمونی که به خواست سارا ساده بر گزار شده بود .

 خطبه عقد خوانده شد و من هم به همراه بقیه مهمان ها برای عرض تبریک به پیش عروس و داماد رفتم .

 . شید پیر هم پای به اهلل ء شا ان میگم ڪریتب!  داماد آقا سالم☆

 إ سالم غزاله تویی ؟! خیلی خوش اومدی ، ممنونم ._

 وشبخت بشید .خ که امیدوارم میگم تبریک هم شما به خانوم عروس☆

 خیلی ممنون ، علی خیلی تعریف شما رو به من کردند ، ان شا ء اهلل عروسی شما ._

 ؟ عسل ماه برید میخوایید بعد ی هفته شنیدم ، ممنون داره لطف علی☆

 آره . گفتم دیگه پیر شدم بهتر زود تر برم سر خونه و زندگیم !_

 دیگه برم . من ندارید کاری من با اگه!  کردی خوبی فکر☆

 نه . هستی که هنوز ؟_

 ! جایی میرم نخورم رو تو عروسی شام من مگه...  هستم که معلومه☆

 باشه ، پس میبینمت فعال ._

 . حافظ خدا☆

 در طول مهمانی تمام حواسم جمع نگاه های سارا به علی بود . نگاه هایی که سرشار از عشق و محبت بود .
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شب بعد از خوردن شام ، محمد کادوی عروسی علی را که دو تا بلیط رفت و بر گشت به مشهد مقدس بود به دست سارا داد و برایشان آرزوی 

 خوشبختی کرد .
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 ر تهدید هایی که یاشار کرده بود مجبور شدم چند تا امتحان آخری رو همراهش مدرسه برم .به خاط

 بعد پر کردن آخرین برگه ی امتحانی با همه ی مسئولین مدرسه خدا حافظی کردم .

 . اومدند طرفم به دیدنم با نازی و میترا که شدم یمیاڪتو حیاط مدرسه منتظر 

 سالم غزاله خوبی ؟_

 ؟ خوبید شما ، نممنو سالم☆

 ما هم خوبیم . باالخره امتحانات تموم شد ، آماده ای که برای کنکور ؟_

 . ام آماده آره☆

 راستی یاشار بیرون منتظرته گفت اگه دیدمت بهت خبر بدم ._

 میدونم خیلی ممنون ولی من منتظر کیمیا هستم ._

 باز کرد . نازی که برای گفتن چیزی مردد بود باالخره طاقت نیاورد و دهن

 میگما غزاله تو که یاشارو دوست نداری چرا برای خالص شدن از دستش ازدواج نمیکنی ؟_

 نازی داری برای خودت چی میگی ؟ مگه یاشار میگذاره که ازدواج کنه ؟! چند روز پیش از مامان شنیدم که خاله اصرار زیادی داره تا یاشار-

 یدم که یاشار گفته یه دختری رو دوست داره و قرار با اون ازدواج کنه ولی االن نه .ازدواج کنه ولی یاشار قبول نمیکنه حتی شن

 غزاله قرار نیست بخاطر اشتباه یکی تن به ازدواج زورکی بده ._

نسبت به صدای کیمیا بود که از من طرفداری میکرد ، با چشمهام ازش خواستم تا یک جنگ اعصاب تازه با میترا راه نندازه چون از حس نفرتش 

 میترا با خبر بودم .
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 کیمیا ، من چه هیزم تری به تو فروختم ؟ تو چرا با من مشکل داری ؟-

م داره تو خودت بهتر میدونی که باعث و بانی بدبختی غزاله هستی ... ببینم چه گندی باال آوردی تو رو پاده خودش کرده !!! هان ؟ نکنه تو رو ه_

 تهدید میکنه ؟

 ند وگرنه خودم زحمتش و میکشم .کیمیا ، دهنتو بب-

 بیا ببنیم چیکار میخوای بکنی ؟_

من و نازی سعی کردیم جلوی دعوا رو بگیریم ولی قبل اینکه دست میترا به کیمیا برسه نازی پخش زمین شد . با صدای جیغ نازی همه به 

 طرفش بر گشتیم ، صورتش پر از خون شده بود !

سعی کردم بلندش کنم بر گشتم تا از کیمیا و میترا کمک بخوام که دیدم بهت زده نگاه میکنند با فریادی که  جلو تر از همه به سمت نازی رفتم و

 سر هر دو تاشون کشیدم به طرفم بر گشتند .

 کمک بیاد تا کن صدا یاشارو برو کیمیا...  بده حالش نمیبینید ؟ زده خشکتون چرا☆

 ش روی نازی خشک شده بود .کیمیا دنبال یاشار رفت ولی میترا هنوز نگاه

 ... بیار آب برو ؟ شکسته بینیش نمیبینی مگه کن کمک بیا ؟ میکنی نگاه چی به داری ، میترا☆

 غزاله ، من ... من ... نمیخواستم اینطوری بشه ... من فقط هولش دادم ... من_

 با صدای فریاد یاشار حرف میترا نا تمام موند .

 ای نازی چه اتفاقی افتاده ؟غزاله ، اینجا چه خبره ؟ بر_

 . بیمارستان ببریمش کن کمک ، شکسته نازی بینی یاشار☆

 آخه برای چی اینطوری شد ؟ میترا چرا خشکت زده ... میتـــــرا !!!_

 با فریادی که یاشار سر میترا کشید تکونی خورد و به سمتش هجوم آورد ... 

 ی راحت باشیم ؟ برو به جهنـــــم !نامرد ، عوضی همه اش تقصیر توئه ! چرا نمیگذار_
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ا ... مثل این که تمام عقده های میترا نسبت به یاشار سر باز کرده بودند و با مشت هایی که روی سینه یاشار فرود می آمدند خالی میشدند ، ام

 هوا خشک ماند . یاشار کسی نبود که در مقابل چنین حرکتی ساکت بمونه و با سیلی که به صورت میترا زد ، دستهایش در

 میتـرا گمشو تو ماشین بشین تا من بیام ... میدونم باهات چیکار کنم ._

 میترا سرشو پایین انداخت و با قدم های بلند از کنار مان دور شد .

 !!چشمم به رفتنش بود و اما ... ذهنم درگیر این بود که من تنها کسی نبودم که مورد نوازش دست یاشار قرار می گرفتم ...!

 غزاله به چی نگاه میکنی ؟ برو تو ماشین تا من نازی رو بیارم . باشه ای گفتم و با کیمیا جلو تر راه افتادم ._

 یاشار ، یکی از دستهاش زیر پای نازی انداخت و دست دیگرش رو زیر سرش و با یه حرکت از زمین بلندش کرد .

 ود .نمیدونم چرا حس میکردم نگاه های نازی به یاشار خاص ب

که در پشت ماشین رو باز کردم تا یاشار بتونه نازی رو روی صندلی عقب ماشین بخوابونه دنبال بهونه بودم تا بتونم از اون وضعیت فرار کنم 

 صدای یاشار حواسم رو پرت کرد .

 غزاله ، الزم نیست شما بیاید . برید خونتون ._

 . بگیرم ازت رو نازی خبر میزنم زنگ پس ، باشه☆

 و به معنی فهمیدن تکون داد و سوار ماشین شد .ار سرشیاش

 بر گشتم طرف کیمیا که دیدم با نگاه مشکوکش به ماشین یاشار چشم دوخته ...

 ؟ چرا اینطوری نگاه میکنی ؟ چیه☆

 غزاله نگو که ندیدی ، باورم نمیشه !_

 ؟ کیمیا میکنی صحبت چی از☆

 دیدی ...!!!؟؟؟!!! ندیدی چطور داشت قورتش میداد ؟!!!از نگاه های نازی به یاشار ... یعنی تو ن_

 غزاله ، غلط نکنم این دختره یاشارو دوست داره . وگرنه چرا باید بهت بگه ازدواج کن ؟
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 . خبره بی ذاتش از که میسوزه حالش به دلم باشه داشته دوستش اگه...  ولی ؟ میکنه فرقی چه من برای ، کیمیا☆

 خنک شد که میترا یه سیلی خورد ! ولش کن بابا ، ولی دلم_

 ؟ بودی ، نبودی جنس بد همه این که تو ، کیمیا☆

 غزاله ، درس زندگی نده ! حقش بود ، همه ی این اتفاق ها تقصیر این خانومه ._

 . خونه برم من نداری کاری اگه!  میزنی وخودت حرف تو بگم چی هر من ، کیمیا☆

 تون ندارم میتونید برید !نخیر خانوم مدافع حقوق بشر ، کاری_

 تازه خونه رسیده بودم میدونستم این موقع از روز کسی خونه پیدا نمیشه .

 برای زنگ زدن به یاشار مردد بودم ولی ... نگران حال نازی بودم . با اولین بوق یاشار به گوشی جواب داد .

 بله ، بفرمایید ؟_

 ؟ چطوره نازی ، سالم☆

 ... اگه حال نازی رو میپرسی باید بگم رفت اتاق عمل ! سالم من خیلی خوبم ! ولی_

 !؟ واقعا☆

زیبایی بله واقعا ، چون بینی خانوم شکسته بود ! البته خیلی هم بد نشد از اون دماغ افتضاحش راحت شد !!! فردا میتونه کالس بگذاره رفتم عمل _

 بال سرم اومد .! راستی من چند وقتی نیستم امروز میخواستم اینو بهت بگم که این 

 ! سالمتی به خب☆

 نمیخوای بدونی کجا میرم ؟_

 . نیست مهم برام نه☆

 چرا دیوونم میکنی یه کاری کنم برات مهم باشه ، هـــــان ؟_
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 ؟ برم من نداری کاری اگه ، یاشار☆

 نه فقط بدون ایران نیستم . اینم یادت باشه حواسم بهت هست !_

 . خداحافظ ، خوشبگذره ، باشه☆

 دون تو هیچ جا خوش نمیگذره .ب_

گوشی رو قطع کردم نمیخواستم بقیه حرف هاش رو بشنوم از رفتار های ضد و نقیضش دیگه خسته شده بودم . نمیدونستم تهدید هاشو باور 

 کنم یا دلتنگیاشو ... همین که برای یک مدتی نمیدیدمش خودش جای شکر داشت .
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و بر قرار کردم ، و نداشتم به همین خاطر با چشمان بسته دکمه ی اتصالز خواب بیدار شدم ، هنوز هوشیاری کاملصبح با صدای تلفن همراهم ا

 به محض نزدیک کردن تلفن به گوشم صدای جیغ پشت خط باعث شد خواب از سرم بپره .

 ا به خودم اومدم ...و زمان و مکان رو گم کرده بودم . که با صدای خنده ی بلند کیمیهنوز گیج ، منگ بودم

 دختره ی دیوونه خوابیدی ...؟؟؟!!! مگه نمیدونی امروز چه خبره ؟_

 و نمیتونی مثل یک آدم نرمال باشی ؟ت!  میلرزه داره پام و دست ، کیمیا مرگت خبر☆

 و خوشحال کنم !و باش زنگ زدم کینه نمیتونـــــم !!! من_

 !!!؟؟؟!!! شده چی ببینم بگو...  خب☆

 ، الکی که نمیشه ! باید شام بدی . بگو مهمونم میکنی تا بگم ؟ غزاله_

 !؟ مهمیه خبر حد این تا یعنی☆

 آره دیوونه ...! دختر من دارم به عقلت شک میکنما ؟!!!_

 ... بگـــــو باشه.  کن شک خـودت عقل به☆
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 دانشگـــــاه قبـــــول شـــــدیـم ... الو ... الـــــو ..._

و از دست داده بودم . اصال یادم رفته بود که امروز نتیجه های نم بند اومده بود . کیمیا راست میگفت این چند وقته من کال عقلماز خوشحالی زبو

 کنکور اعالم میشه . بی خدا حافظی گوشی رو قطع کردم ! سراسیمه از اتاق بیرون اومدم از خوشحالی کنترل کارام دست خودم نبود . با صدای

 و از آشپزخونه بیرون آورد .و فاطمه رو صدا میزدم که فاطمه سرشبلند محمد 

 غزاله ، مادر چه خبرته ؟ خونه رو گذاشتی رو سرت !_

 ؟ کجاست بابا☆

 رفته نون بگیره ، االن میاد . چیزی شده ؟_ 

 . شـــــدم قبـول دانشگـــــاه مــن☆

ه صورتش زدم . چشمهای فاطمه در حال باریدن بود که با سرم ازش خواستم گریه و تو بغل فاطمه جا دادم و ب*و*سه ای ببا دادن خبرم خودم

 نکنه .

 ... واشکات اون کن پاک...  نداشتیما گریه دیگه☆

 دست خودم نیست ، میدونی اگه بابات بشنوه چقدر خوشحال میشه ؟_

 از چی خوشحال میشم بنده ؟ از این ...-

 م با سرش به روزنامه ای که دستشه اشاره میکنه .با صدای محمد به طرفش بر گشتم که دید

 این خبرو من میخواستم اول به شما بدم ، کدوم خروسی اول صبحی خبرو به شما داده ؟-

 ... یمیاڪ☆

 دختره ی مردم آزار ...! خب غزاله خانوم نمیخوای از اون محبت هایی که خرج فاطمه کردی یکم هم برای ما خرج کنی ؟!-

 !!! داره خـرج...  ہنـــــ☆

 خرجش هر چی باشه میدم ، حاال بیا بغلم ببینم ..._
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بعضی وقت ها با خودم فکر میکنم مردی مثل محمد چرا باید از نعمت فرزندی محروم باشه ؟ داشتن پدری همچون محمد آرزوی هر دختری 

 میتونست باشه .

 ر گذاشتم .فردای اون روز برای کار های ثبت نامم با کیمیا جلوی دانشگاه قرا

 . رفتم کیمیا سمت به و دادم تکون سعید برای دستی شد پیاده سعید ماشین از هم یمیاڪبا رسیدن من 

 سالم ، دیر که نکردم ؟_

 . بریم بیا ، رسیدم تازه منم نه ، سالم☆

 و باال و پایین میرفتند .نشگاهروز اول ثبت نام دانشگاه پر از دختر و پسرای جوونی بود که هر کدام با برگه ای در دست پله های دا

تیم بعد یک ساعت باال و پایین کردن پله ها باالخره کار های ثبت نام رو تموم کردیم و به خواسته ی کیمیا روی صندلی های سالن دانشگاه نشس

. 

 غزاله ؟_

 ؟ چیه☆

 یه پسری هست که از وقتی اومدیم دانشگاه زل زده به تو ...!_

 ؟ کجاست ؟ کو☆

 نگرد دختر تابلو میشه . پشت سرته ، تکیه زده به دیوار ... اَه بر_

و خم کردم تا بتونم ببینمش . درست حدس زده بودم همون پسری بود که خودم هم متوجه رفتارش شده بودم ، مثل خودش بهش زل کمی سرم

 د یا شاید هم اصال من رو نمیدید !زدم تا بفهمه متوجه رفتار غیر عادیش شدم ولی ... مثل این که پررو تر از این حرفا بو

 و از دیوار گرفت .با حالت عصبی ازش پرسیدم که اتفاقی افتاده ولی بیچاره از رفتارم جا خورد و تکیه اش

 ! کنه کشف رو چیزی میخواد انگاری زده زل من به ساعت دو پررو پسره☆

 و اشتباهی اومده بنده خدا !لوار پوشیده مبخواد بره عروسی فقط مقصدشنگو تو رو خدا پسر مردم گ*ن*ا*ه داره ! نمیبینی بی چاره کت و ش_
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 اینجا عروسیه ! کرده فکر مرتیکه ، پوشیده شلواری و کت چه دیدی راستی ، آره☆

 عزیز من این کت و شلوار برای مخ زدنه !_

 ! زد هم مخی چه ، آره☆

 نفهمیدی ! اون بنده خدا دو ساعته داره چراغ سبز میده اما ... تو گاو_

 !!! سرتا تو میکوبم یکی کیف با میشم پا کیمیا☆

 اوه اوه ببخشید غلط کردم !!!_

 ... البته مهمون من گدا ! گشنگی از مردم بخوریم چیزی یه بریم پاشو☆

بگیرم ببرم ؟! چند روزیه تو رو خدا راست میگی ؟! بگذار زنگ بزنم اهل خونه هم بیان اینطوری از گلوم پایین نمیره ! اصال میشه سهمشون رو _

 غذا نخوردند بنده خدا ها !!! مخصوصا اون سعید بیچاره !

 نشدم منصرف تا نیار در بازی دیوونه کیمیا پاشو☆

 حاالکجامی خواییم بریم؟_ 

 *یه جایی هست محمدغذاهای اونجاروخیلی تعریف میکنه،بریم اونجا.

 باشه...بریم._

مغازه های کفش فروشی انداختیم...بعدگشتن یک ساعته بالخره کیمیایک جفت کفش پاشنه بلند به گفته بعدخوردن غذابه اسرارکیمیانگاهی به 

 ی خودش برادانشگاه خرید.

 *کیمیاباایناچه جوری می خوای راه بری؟سروته میشی تودانشگاه.

 مثل همه ادما...بعدشم مگه خودتونداری؟!_

 *چرا...ولی،نه دیگه به این بلندی.

 یمیاباعث شدحرفم وقطع کنم.نگاه متعجب ک
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 کیمیا چرااینطوری نگاه می کنی؟_

 غزاله اونی که من میبینم وتوهم میبینی؟!_

 *چی رومیبینی؟!

 اونجارونگاه کن..._

مسیرنگاه کیمیاپشت سرم بود...سرم وبرگردوندم عقب تااون چیزی روکه کیمیاباتعجب نگاه میکردوببینم...بادیدنش پوزخندصداداری زدم...پس 

 اومده بود...

 غزاله خودشه نه؟_

 *اره خودنامردشه.

 مگه ایران نبود،پس کی اومده!!_

 *حتماتازه رسیده دیگه.

 حتمااین عجوزه روهم ازاونجااورده!..شیطونه میگه برم هرچی ازدهنم درمیادبهش بگم._

 *بامن بیاکاردارم.

 غزاله می خوای چیکارکنی؟این دیوونه هستامن ازش میترسم بیابریم._

 *چه زودجازدی!االن می خواستی بری هرچی ازدهنت درمیومدوبهش بگی...چی شدپس؟!

 حاالمن یه چیزی گفتم توچراجدی می گیری...بابااین ادم روانیه،بیاوبی خیالش شو._

 *توکاریت نباشه....توفقط بامن بیا.

ون حرف هابودم...نزدیک شده بودم...دست دختره نگاهم به اون طرف خیابون بود،کیمیا سعی می کردتامنصرفم کنه ولی من سمج ترازا

 دوربازوش قفل بودوسرش روسینه اش...قبل اینکه داخل کافی شاپ بشندصداش کردم.

 *یاشار
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ازپشت سرهم نگاه متعجبش ومیتونستم حس کنم...دختره زودترازیاشاربه طرفمان برگشت...نگاهم وبه چهره ی پرازارایش دختردوخته بودم که 

 رسرم وبه طرفش برگردوندم.باصدای یاشا

 غزاله تواینجاچیکارمیکنی!؟_

 *سالم همون کاری که شمامی کنید.

نگاه دختره بین من ویاشاردرچرخش بود...همون پوزخندی که جلوی محمدبه من زده بودوبه خودش زدم.بهت وحیرت زده نگاهم 

یی که می خواستم بزنم وتوذهنم دسته بندی کردم وبرگشتم سمت میکرد...شایدهمچین حرکتی روازغزاله ترسویی انتظارنداشت،همه ی حرف ها

 دختره....

 *ببخشیدکه اشنایی مابایداینطوری اتفاق میفتاد،می دونیدکه پسرخاله ی من یکم ادم بی معرفتیه....

 برگشتم سمت یاشارودوباره شروع کردم...

ی من وتوکه مثل خواهروبرادربودیم،نبایدمی گفتی که ازیه دختری خوشت *اه یاشاربایدازخاله می شنیدم که قصدازدواج داری!!؟خیلی بی معرفت

 اومده...من بایدعروس خاله رواینجامی دیدم!!

صورتم وبه حالت قهرازش برگردوندم...هنوزهم توشک بود،سرم ودوباره برگردوندم طرف دختره دلم به حال خوشی که برای خودش پیداکرده 

 رمحکم ترکرد...سرش وبانازوغمزه به طرفم چرخوند.بودسوخت....دستش ودوربازوی یاشا

 خیلی ممنون عزیزدلم خانواده هاتوجریان بودندولی مانخواستیم به این زودی کسی ازرابطمون باخبربشه._

ختره پس خانوادش می خواستندبااین دختره ازدواج کنه...هی دل غافل من....باگوشه ی چشمم نگاهی بهش انداختم مثل اینکه ازحرف های د

 بیشترازحرف های من شکه شده بود...نگاهم وازش گرفتم ودستم وبه سمت دختره درازکردم.

 *خیلی ازاشناییتون خوشحال شدم ...ببخشیددیگه مادیرمون شده بهتره که بریم.

 منم همین طور.میشه اسمتون روبپرسم؟_

 لبخندی شبیه پوزخندبهش زدم ونگاهم وبه یاشاردادم

 .*غزاله... خدانگهدار
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 خدانگهدارغزاله جان._

 سرم وپایین انداختم ودست کیمیاروهمراه خودم کشوندم،لحظه ی اخرصدای یاشاروشنیدم که ازپشت سرصدام می کرد.

 عسل توبروبشین تامن بیام...غزاله....غزاله وایسا..._

ه دیدم تکون دادم بانگه داشتن ماشین به قدم هام سرعت بیشتری دادم،یابهترمیشه گفت داشتم می دویدم..دستم وبرااولین ماشینی ک

 کیمیاومن هم سوارشدیم،وقتی دیدکه نمیتونه به مابرسه فریادکشید...

 لعنتی...لعنتی..._

سرم وبه شیشه ماشین تکیه دادم وچشمهام وبستم...کیمیابه تمام خصوصیاتم اگاه بودبه همین خاطرهم درطول مسیرهیچ حرفی بینمون ردوبدل 

 نشد.

دکه یاشاربه خونه زنگ می زدولی هربارباشنیدن صدای فاطمه یامحمدتلفن وقطع می کرد،محمدازاین تماس هاکالفه شده چندروزی می ش

 بودوهربارموقع تماس فحش وتهدیدمی کردولی یاشارسمج ترازاون بودکه منصرف بشه.

ه برای اولین روزدانشگاه داشتم باعث شده برگزارمی شداماده باشم...شوروشوق خاصی ک۱۲صبح زودبلندشدم تابرااولین کالسم که ساعت

 بودتابراپوشیدن لباسهام دچاروسواس بشم.

 بعدبهم زدن کمدلباسم بالخره مانتوی بلندی که محمدبراتولدم خریده بودوپوشیدم...می خواستم ازخونه خارج شم که فاطمه صدام زد.. 

 غزاله مادرنروبیادوستت پشت خطه._

فاطمه پرسیدم کیه که اونم باحرکت سرش گفت نمیدونه،فاطمه گوشی روبه دستم دادوبرگشت اشپزخونه باشک واردسالن خونه شدم وباسرم از

 ودودلی جواب تلفن ودادم..

 *الو...بفرمایید.

 ...مجبورشدم زدم زنگ موقع ببخشیدبی…سالم غزاله خوبی؟میتراهستم_

 *سالم،ایرادی نداره،بگوکارت رو؟
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 ...من...غزاله..راستش من کاری نداشتم._

 االن؟ بری کجامیخواستی.بزنه زنگ بهت مجبورکردم من میتراروهم…الوسالم غزاله من باهات کارداشتم_

 بایدحدس می زدم یاشاراگه نتونه خبری ازم بگیره متوصل میترامیشه.

 *بیرون کاردارم.

 بیرون چه کاری داری؟نکنه دانشگاه قبول شدی...اره؟!_

 چون می دونستم دیریازودبالخره می فهمید.چاره ای جزگفتن حقیقت نداشتم 

 *اره کالس دارم...کارت وبگودیرم شده.

 تلفنی نمیشه بایدببینمت...منتظرم بمون االن میام دنبالت._

 *گفتم که دیرم شده،بمونه برایه وقت دیگه...خداحافظ.

 غزاله...غزاله قطع نکن...لعنتی._

 رسیدنش رفته باشم....بادیدن کیمیاجلودانشگاه به طرفش رفتم. تلفن وقطع کردم وزودترازخونه بیرون زدم تاقبل

 *سالم خوبی؟...خیلی وقته اینجایی!؟

 سالم،اره یه ساعت میشه که اومدم._

 ابروهام وباتعجب باالدادم که نیشش شل شد..

 *اخه براچی این همه زوداومدی؟

 وهرازاینجا فارق التحصیل شم،میشه!؟اومدم ببینم یه چیزخوب براتورکردن پیدامیشه....نمیشه که بدون ش_

 *دختره ی دیوونه....مثل اینکه بی شوهری بدجورداغونت کرده!؟

 ومی من غزاله...میاد فهمیدازاینجابوترشی می شماهم ببینم：اخ...ابجی دست رودلم نذارکه خونه...االن همین جاوایستاده بودم یکی ردشدگفت_

 ..احمق پسره گفت
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 ازش پرسیدم خندم گرفت وباحالت خنده

 *توبهش چی گفتی؟

هیچی،گفتم عمت بوترشی میده بیشعور...غزاله پسرای اینجاخیلی پررواندمیترسم حریفشون نشیم...همین روزاولی هرکدوم یه تیکه می _

 پروندند.

 *بیابریم..اخه کی به توگفته زودتربیای اینجا.!!

ه سرم گرفتم وباالاوردم بادیدنش دهنم بازموند...اونم داشت بهت زده نگاهم  حواسم پیش کیمیابودکه سرم به چیزسفتی برخوردکرد...دستم وب

می کرد...زودترازاون خودم وجمع وجورکردم ومعذرت خواهی کردم وازکنارش ردشدم....برگشتم عقب تاببینم رفته  یانه که دیدم خشک زده به 

 جای خالی من داره نگاه می کنه.

 *کیمیااین یه چیزیش میشه ها!.

 سرم بهش اشاره کردم...با

 *ببین هنوزوایستاده اونجا،بنظرت االن فکرمی کنه من هنوزاونجام.!؟

 ولش کن بدبخت چنددقیقه ای ازجامعه عقب مونده..._

بالخره بعدپرس وجوکردن تونستیم کالسمون روپیداکنیم...واردکالس شدیم که باشنیدن صدای اوووووو...وبعدش دست زدن وصوت کشیدن 

م،کیمیاکه فکرکرده بودکالس واشتباه اومدیم داشت برمی گشت،ولی من به طرفشون چرخیدم....چندتاپسرباهم یه گوشه ی کالس هول کردی

ست جمع شده بودندوبانگاه تحسین برامیزی ازسرتاپابه ماخیره شده بودند...هنوزازجامون تکون نخورده بودیم که دوباره صدای بلنداوووووو...د

دش صدای افتادن چیزی روزمین سرهامون به عقب برگشت...دختره ی بیچاره که ازصدای بلنددست وصوت زدن وصوت کشیدن وبع

 پسرهاحاخورده بودتعادلش وازدست داده بودوباسرپخش زمین شده بود...باشنیدن شلیک خنده ی پسرهادیگه نتونستم جلوخودم وبگیرم..

 *به چی می خندیدبزغاله ها...!؟
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الت کشیدم اماخودم ونباختم وبهشون زل زدم..مثل اینکه انتظارشنیدن این حرف ونداشتن چون دهن همشون اندازه ازحرفی که زدم خودم خج

غاربازمونده بود...نگاهی به هم انداختندودوباره باصدای بلندزدندزیرخنده...چشم غره ای بهشون رفتم وباکمک کیمیادخترروازروی زمین 

 بلندکردیم وروی صندلی نشوندیم...

 یزیت که نشده؟*چ

 نه...نه چیزی نیست فقط هول شدم...خیلی ممنون که کمکم کردید._

 خواهش می کنم عزیزم...اسم من غزاله هست...اسم دوستم هم کیمیا._

 منم شیرین هستم ازاشناییتون خوشبحتم._

 *ماهم همینطور.

ه درخوردسروصداهای کالس خوابید...مردمسن خوش پوشی باهمدیگه دست دادیم وبرگشتیم تکیه هامون ودادیم به صندلی...باتقه ای که ب

واردکالس شدوبعدازسالم واحوال پرسی خودش وبه عنوان استاداقتصادمعرفی کرد...دفتری که باخودش اورده بودبازکردوازهمه 

 دانشجوهاخواست تاباصداکردن اسمشون بلندشند.

 بعدصداکردن اسم چندنفرنوبت اسم من رسید.

 غزاله پناهی.._

 تم وبلندکردم وازجام بلندشدم..استادسرشوباالگرفت وباتکون دادن سرش ازم خواست تابشینم...دس

 نوبت اسم کیمیاشدباگندی که کیمیازدکل کالس منفجرشد...

 خانوم کیمیاتابنده._

 بله..._

بامزه پرونی خودشیرینی میکردساکت دختره ی دیوونه عوض ازجاپاشدن ودست بلندکردن بله بلندی داده بود.....پسری که ازاول شروع کالس  

 نموندوکالس ومنفجرکرد.
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 اه خانوم تابنده عجله چرا...!!میگذاشتیددفعه سوم بله می دادید..._

 کیمیازیرلب فحشی نثارش کردوچشم غره ای بهش رفت وسرشوبرگردوند اماپسره پررودرجوابش چشمکی بهش زد...

 به خوندن...جوکالس که اروم شداستادبقیه اسم هاروشروع کرد

ازاول کالس صدای گوسفندهمه روکالفه کرده بودحتی استادچندباری تذکرداده بودولی نمی دونستیم کارکیه...ولی من می دونستم سرحرف من 

 این کارومی کنند...سرم وخم کردم طرف کیمیاکه دیدم برگشته پشت سرش ونگاه می کنه...صداش کردم باسرازش پرسیدم چی شده.؟!

 م دنبال گوسفندمیگردم...صبرکن پیداش کردم..هیچی دار_

 شیرین ومن نگاهی به همدیگه کردیم وابروهامون وباالانداختیم...استاداسم پسری که ازاول کالس مزه پرونی می کردوصدازد.

 اقای رضاشریفی._

 بله..._

 شد..پسره ی بیشعورادای کیمیارودراورد...دوباره صدای خنده بلندشدامااین دفعه استادعصبی 

 پس شماخودشیرین کالس اقای شریفی هستید؟_

 کیمیاکه ازاول کالس دنبال موقعیت بودقبل اینکه پسره حرفی زده باشه جواب داد....

 نه استادایشون اقای بزغاله شریفی هستندکه ازاول کالس بابع...بع کردن اعالم حضورمی کردند._

 ：بعدش کیمیابرگشت طرف پسره باچشمک گفت

 شریفی... عجب بزغاله_

 دوباره صدای خنده ازکالس بلندشدامااین دفعه خوداستادهم می خندید.

 اقای شریفی مثل اینکه کارتون خیلی سخته من اگه جای شمابودم همین اول راتسلیم می شدم..._

ذاشت...کاغذوبازکردیم پسره که معلوم بودخیلی عصبی شده باچشم وابروبرای کیمیاخط ونشون کشیدوبعدش هم خم شدکاغذی روی میزکیمیاگ

 داخل کاغذنوشته شده بود...خانوم تابنده بابدکسی درافتادی کاری می کنم که دیگه نتابی.
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 .بزغاله هانیستی حرف این مال：کیمیاپوزخندی بهش زدوپشت کاغذنوشت

ندن کاغذ انقدترسناک شده هنوزهیچی نشده کیمیاداشت جنگ اعصاب راه مینداخت...کاغذوتاکردگذاشت رومیزش....چهره ی شریفی بعدخو

 بودکه برگشتم به کیمیاتشرزدم.

 *دختره ی دیوونه چرااین وجری ترش می کنی.!!نمیگی فردابرامون شرمیشه...هان!؟

 غزاله من چیکارکنم خودش شروع کردکه..._

 *خب بسه ولش کن،سربه سرش نذاردیگه.

داشتیم به همین خاطرتوحیاط دانشگاه منتظرشروع شدن کالس  بعدتموم شدن کالس فرصت نیم ساعته ای برای شروع شدن کالس بعدی

شدیم...شیرین که تازه به جمع سه نفره ماواردشده بودفرصت بیشتری برااشنایی پیداکرد...کیمیاوشیرین داشتندباهم صحبت می کردندولی 

 روخیال بودم که کیمیاصدام کرد.حواس من پی همون پسری بودکه روزاول دانشگاه دیده بودم رفتارش برام عجیب میومد...توفک

 غزاله مجسمه بازاومد._

 *چی میگی تو!؟

باچشم وابرواشاره به پشت سرم کرد...چندتاپسری دورش کرده بودندوباهم صحبت می کردندولی حواس اون کالپیش من بود...بایک حرکت 

 ام شدند...دست به کمرجلوش قرارگرفتم.اززمین بلندشدم وبه طرفش رفتم بانزدیک شدنم به جمعشون پسرهای دیگه هم متوجه 

 *یاشارفرستاده ات نه!؟...چقدرگرفتی پادوش باشی هان؟

 حالت چهره اش عوض شدواخم هاش توهم گره خورد...جلوتررفتم به چشمهاش زل زدم.

 .میمونه دلت به ارزوم：*بروبهش بگوتنفری که ازش دارم نمیگذاره به هیچ پسری فکرکنم،خیالش راحت باشه....بهش بگوغزاله گفت

 نگاهم وازش گرفتم وبرگشتم...کیمیا وشیرین که باحرکت انی من شکه شده بودندازروی زمین بلندشدند.

 غزاله چی گفتی بهش که اینطوری نگاه می کنه.!؟_

 پشت سرم ونگاه کردم دیگه ازچهره ی خونسردخبری نبود...دستهاشومشت کرده بودوبااخم غلیظی من ونگاه می کرد..
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 چی بیاییدبریم سرکالس.*هی

 مطمعن بودم اگه ازطرف یاشارباشه بالخره دیریازودمی فهمم.

 کردکه باسراشاره محمدهم…فردای اون روزمحمدقبل رفتن به محل کارش من وتادانشگاه رسوند،ازماشین پیاده شدم ودستی براش تکون دادم

 ...نکنه شک چیزی به که رفتارکنم جوری کردم بود،سعی من بهمحمد نگاه....شد خراب دنیاروسرم بابرگشتنم...دانشگاه داخل برم

 موقع ردشدن ازکنارش صداشوشنیدم... 

 من همین جامنتظرتم._

بادیدنش دست وپاهام می لرزیدوسرم گیج می رفت...تلوتلوخوران خودم وبه کالس رسوندم...ازکالس هایی که اون روزبرگزارشدهیچی 

ازدانشگاه بیرون اومدم،ولی یاشاربیرون دانشگاه منتظرم بود...بادیدن من تکیه اش روازماشین گرفت وبه نفهمیدم...هرچه قدرمیتونستم دیرتر

 ：سمتم اومد..کیمیاکه ازموضوع باخبرشدگفت

 …پس بگوازصبح چه مرگته!_

 شیرین که ازموضوع خبری نداشت بطرف کیمابرگشت...

 کیمیا این کیه...غزاله نامزدداره!؟_

 روانی،سادیسمی عزرایل...یه مریض_

یاشارنزدیکم شدوبدون گفتن هیچ کلمه ای دستم وگرفت وباخودش واداربه رفتن کرد...درجلوی ماشین وبازکردوباسرش اشاره 

کردتابشینم...سرم وخم کردم تابادخترهاخداحافظی کنم که بادیدن دوجفت چشم قرمزوفک منقبض به خودم لرزیدم...یاشارکه نگاه مات 

رنگاهم وگرفت...نگاهش بین من واون می چرخید...می دونستم که زرنگ ترازاون حرف هاست که ازاین نگاه هاچیزی ومبهودمن ودیدمسی

 نفهمه...

 غزاله این پسرکیه!؟_

 نگاهی عاقل اندرسفیحی بهش کردم وپوزخندی زدم...
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 *یعنی تونمیدونی کیه!!؟

 این مرتیکه کیه... ببین غزاله صددفعه بهت گفتم سوالم وباسوال جواب نده....گفتم_

 *پادوت که گذاشتی هرکاری می کنم بهت خبربده.

 اخم هاشوتوهم کشیدوهلم دادتوماشین بعدش نگاهی گذرابه پسرکردوسوارماشین شد.

 می فهمم کیه.._

 *اره حتمابفهم کیه شایدیادت رفته باشه.!!

 سرش وبه طرفم برگردوندوازبین دندون های کلیدشده اش غرید..

 من این پسررونمیشناسم،می فهمی!؟؟ غزاله میگم_

 ：بعددستی به چانه اش کشیدویکی ازابروهاش وباالدادگفت

 شایدهم خاطرتومیخواد،هان!؟_

 صورتم وبه طرف شیشه ماشین گرفتم تاازنگاه تیزش دورباشم...متنفربودم ازنگاه هایی که سرتاپای ادم وانالیزمی کردن..

 ع بدم که توصاحب داری...صاحبتم خودمم.ولی اگه اینطوری هم باشه بایدبهش اطال_

 می دونستم اگه این بحث ادامه پیداکنه اخرش جزجنگ ودعواچیزی نیست...فکری که به ذهنم رسیدوبه زبون اوردم.

 *خب قرارازدواجتون برای کیه ان شاهلل!!؟

ستفاده کردم وگوشی همراهم وخاموش باگوشه ی چشمش نگاهی بهم انداخت وماشین وکنارخیابان نگه داشت وپیاده شد...ازفرصت ا

 کردم...مدتی نگذشت که پیداش شد...

 بیابگیر.._

 *این چیه!؟

 ابمیوه.نترس توش زهرنریختم...بیابگیربخور._
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 *من ازت چیزی نخواسته بودم. این کارهاروبراعسل جونت می کردی.

 بیابگیربخور،می خوام درموردش باهات صحبت کنم._

تظرشدم تاحرفش وبزنه...تواین چندسالی که یاشارومی شناختم هیچوقت به این حال وروزندیده بودمش...نمی لیوان وازدستش گرفتم ومن

دونستم برای چی این همه کالفه هست...ولی می دونستم چیزمهمی هست که برای گفتنش این همه باخودش درگیره...دستهای مشت شده اش 

 روروی فرمون ماشین گذاشت وچشمهاش وبست..

 ه من مجبورم که باهاش ازدواج کنم.غزال_

 نگاهم بهش بودولی چشم های اون بسته،وقتی دیدچیزی نگفتم ادامه داد...

 به خاطراینده ی شرکت مجبورم باهاش ازدواج کنم...هرکاری کردم نشدچون شرط پدرش برای قراردادهمین بود._

 بود.دیگه چشمهاش بسته نبوداین مردی که جلوی من بودیک بازنده بیشترن

 …باکسی دیگه ای هست بایدیکی دیگه روتحمل کنی.!؟ دلت وقتی فهمی می غزاله…من مجبورم نقش عاشق وبراش بازی کنم می فهمی!؟_

سرش ونزدیک تراوردطوری که نفس های گرمش به صورتم برخوردمی کرد...چشمهاش پرازالتماس وخواهش بود.خوندن چشمهایی که 

سختی نبود...ولی هوای این چشم هااین روزهابدجوربارونی میزد...قطره اشکی که می رفت بیفته روبانوک  چندسال نگاهش به من بودکارخیلی

 انگشتش گرفت ودوباره چشمهاش وبست...شکستن غرورمردچیزکمی نبود...

 غزاله من.....من دوست دارم...._ 

 دستم وتودستش گرفت وادامه داد..

دوساله قراردادکه بسته شدهمه چی روبهم می زنم....دستم واززیردستش بیرون کشیدم...باخشمی که بهم قول بده که منتظرم میمونی....همش _

 ：کنترلش ازدستم خارج شده بودگفتم

 *توباخودت چی فکرکردی...فکرکردی پدرم من وبه کسی که یه بارقبالازدواج کرده میده!؟

 ضی میکنم.غزاله من همه چی روجبران میکنم بهت قول میدم....من پدرت ورا_
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 *یاشارفکرمن وازسرت بیرون کن...ازاولش هم رابطه ی من وتواشتباه بود...بروپی زندگیت.

 مشتی به فرمون زدوباصدای بلنددادکشید.

 زندگی من تویی لعنتی چرانمی فهمی.!_

 انگشتش وبه نشونه ی تهدیدجلوصورتم گرفت وازبین دندون های چفت شده اش غرید..

 سرت برمیدارم کورخوندی...تواخرش هم مال خودمی.اگه فکرمیکنی دست از_

 سرم وبین دستهام گرفتم وبه اشکهام اجازه باریدن دادم...دیگه تحمل این همه زورگفتن ونداشتم.

 *چرادست ازسرم برنمیداری!؟..میخوام اززندگیم بری بیرون می فهمی...می فهمی چی میگم!؟

 ：ه تاباالنره گفتبه طرفم خم شدوباصدایی که میخواست کنترلش کن

 نه نمی فهمم...خفه شو،فقط خفوشوغزاله تابرسونمت خونه.._

توراه هیچ حرفی نزدم زیرچشمی تمام حواسم بهش بودبه نقطه ای نامعلومی خیره شده بودورانندگی می کرد،ولی حواسش جای دیگه ای 

 ...وگرفت دستم که شم پیاده خواستم…بود..نزدیک خونه ماشین ونگه داشت

 له...همه چیزودرست می کنم بهت قول میدم..غزا_

 پوزخندی بهش زدم وسرم وتکون دادم..

 کنی؟ درست میتونی اونم…*ذاتت چی!؟

دستم واززیردست خشک شده اش بیرون کشیدم وازماشین پیاده شدم...موقعی که درخونه رومی بستم چشمم بهش افتادهنوزهمون 

 جابودوسرش وتکیه داده بودبه فرمون ماشین..

 بامن سخن بگوولی ازعشق دم نزن"

 لطفا عزیزحال خوشم رابه هم نزن

 ازمن عبورکن گل خوش خط وخال من
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 درپیش چشم همچومنی هم قدم نزن

 خوکرده ام به گوشه ی دنجی که ساختم

 یک ماجرای تازه به برایم رقم نزن

 بااینکه هرچه داشته راپای دلم گذاشتم

 محض مزاح هم سخن ازبیش وکم نزن

 عشق نیستی والف میزنی تواهل

 "ازانچه نیست بامن دلخسته دم نزن

******** 

 غزاله.....غزاله_

 *چیه کیمیا؟

 .پاشواستاداومده…دختره ی دیوونه شب نخوابیدی مگه!؟_

 سرم وازروی میزبلندکردم بادیدن مردجوانی که درحال تنظیم عینک اش بودجاخوردم.

 *کیمیامطمعنی استاداینه؟

 رکردیم یکی ازدانشجوهاست ولی مستقیم رفت نشست پشت میزاساتید.اره بابااولش فک_

 باصدای استادهمه ساکت شدند

سالم،من ارمیامفیدی مدرس ریاضی هستم...امیدوارم روزهای خوبی روباهم داشته باشیم،ازتون می خوام باخوندن اسمهاتون بلندشیدخودتون _

 ومعرفی کنید.

 میگم غزاله بنظرت مجرده؟_

 به توچه!؟*مجردباشه 
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 می خوام امیدوارباشم...خداروچه دیدی شایدزنش شدم._

 کیمیاباحرف های بی خودش حواسم وپرت کرده بودتابه خودم اومدم دیدم استادچندباری اسمم وصدازده وهمه منتظرمن هستند.

 *بله استاد...

 شماخانوم غزاله پناهی هستید!؟_

 *بله

م ل*ب*ش به خنده کش اومدولی خیلی زودسرش وپایین انداخت...بعداشنایی باتک،تک نگاه متفکری بهم کرد...نمیدونم چراحس کرد

دانشجوهابالفاصله تدریس وشروع کرد،چیزی ازکالس نگذشته بودکه باصدای زنگ تلفن همراه همه ی توجه هابه من جلب شد....بایاداوری 

ون کشیدم تاخاموش کنم ولی باشنیدن صدای سردوخشک کسی اینکه گوشی همراهم وخاموش نکرده بودم هل شدم...گوشی روازتوکیفم بیر

 باالی سرم دستم خشک شد.

 خانوم پناهی بفرماییدبیرون._ 

لعنت به من که همیشه خداحواسم پرته...ازخجالت ل*ب*م وبه دندون گرفتم سرم وبلندکردم...عینکش وازروی چشمهاش برداشته بود...نگاهم 

 کیفم بود.وبه چشمهاش دادم ولی نگاه اون به 

 *استادمن معذرت می خوام...دیگه...

 خانوم پناهی بفرماییدبیرون تادرس عبرتی باشه برای همه._

 کیفم وروی استینم تنظیم کردم وازجام بلندشدم...نگاه دلخورم بهش بودولی نگاه اون هنوزبندکیفم بودسریع ازکنارش ردشدم..

رم وبین دودستام گرفته بودم....باقرارگرفتن دوجفت کفش سیاه تمیزجلوی چشمهام روی یکی ازنیمکت های حیاط دانشگاه نشسته بودم وس

 سرم وباالگرفتم...مثل همیشه نگاه خیره اش روبهم دوخته بود....صبرم لبریزشدوازجام بایک حرکت بلندشدم ومقابلش قرارگرفتم.

 ؟!هان داره مشکل چشمهات…*اهای فلش بزن می سوزیا...ببینم دردت چیه!؟

 نه_
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 *چه خوب،فکرمی کردم کروالل باشی یاشایدم زبون ادمیزادنمی فهمی ولی مثل اینکه یه چیزایی می فهمی...

 اون پسری که دیروزباهاش رفتی یاشاربود؟_

 *به توچه که کی بودمگه تومفتشی!؟

 خواستم بهت بگم من همچین کسی رونمی شناسم._

 ی...بریدبه درک.*برام مهم نیست...همتون ازیه قماشید...یه مشت عوض

 سرش ونزدیک تراوردباپوزخندخاصی ادامه داد..

 چیه مثل اینکه خیلی بازیت داده!؟_

 *من وکسی نمیتونه به بازی بگیره.

 نیشخندی زدوسرش وعقب کشید.

 مطمعنی!؟...اونکه این ونمی گفت._

 باشنیدن این حرف برق ازسرم پرید...نزدیک ترشدم وباحالت متعجبی پرسیدم...

 تواون ودیدی!؟*مگه 

 چه فرقی میکنه مگه توفضولی!؟_

 نفسم وباحرص بیرون دادم...پسره ی زرنگ داشت تالفی می کرد...باحالت عصبی کیفم وازروی صندلی برداشتم برم که صداش متوقفم کرد.

 .خوادبکن می دلت هرکاری...ترسم نمی ازت：بهش بگوفرهادگفت_

 م...دست به سینه به تماشام ایستاده بود.روی پاشنه ی پام چرخی زدم وبه طرفش برگشت

 *چراخودت بهش نگفتی!؟

 پوزخندی زدوباسراشاره ای به مشت بسته شده اش کرد...فکری که به مغزم خطورکردوبه زبون اوردم.
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 *شماکتک کاری کردید؟

 چراازخودش نمی پرسی؟_

کردم....وقتی دیدتمام صورتش روازنظرمیگذرونم چندقدم رفته روبرگشتم...به همه جای صورتش دقیق شدم ولی جای زخمی پیدان

 ：خندیدوگفت

 .شده،همین جمع گشاداقایاشارتون کوچولودهن یه فقط...نشده چیزیم من…خیلی نگرانمی!؟_

 توافکارخودم غرق بودم که باسوال بعدیش غافلگیرم کرد.

 خیلی دوسش داری؟_

بهش نگاه کردم چیزی ازنگاه سردش نمی فهمیدم....سعی کردم به این بازی که این مردکی بودکه ازخط قرمزهاعبورمی کرد...بهت زده دوباره 

 شروع کرده بودخاتمه بدم.

*ببین این بازی وکه شروع کردی تمومش کن...من نمی دونم توکی هستی ومنظورت ازاین حرف هاچیه....من فقط یه چیزوخوب میدونم خسته 

 ترازاونی هستم که واردیه بازی دیگه بشم.

 وگرفتم وازش دورشدم... نگاهم

چیزی به تموم شدن کالس نمونده بودبه همین خاطرجلودرکالس منتظرشدم تاکیمیاوشیرین بیرون بیایند....باصدای بازشدن 

 ：درکنارایستادم...استادمفیدی جلوترازهمه ازکالس خارج شدووقتی منوجلودرکالس دیدباخنده گفت

 میشه.عیبی نداره خانوم پناهی دفعه دیگه تکرارن_

 نگاهم به رفتنش بودکه صدای کیمیانظرم وجلب کرد.

 به چی نگاه میکنی خانوم!؟نکنه اینم تورکردی؟_

 *بروبابادلت خوشه توهم...دارم به این فکرمیکنم که کجامن اینودیدم.!!!

 پسرمش حسن بقالی سرکوچه تون نیست احیانا!؟؟_
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 *کیمیاامروزاصالحوصله شوخی ندارم...بیخیال شو. 

 ه چشم...نگفتی ازکالس بیرون زدی کجارفتی؟باش_

 *هیچی بابابازم این پسررودیدم.

 کی مجسمه هه!؟_

 *اره اسمش فرهاد.

 .کنه تورونگاه نزده کردپلک چقدرتحمل…؟!رکودشکوند ایندفعه خب…واقعا!!_

 *نه ایندفعه حرف زد.

 اه چی گفت؟_

 *هیچی بایاشارصحبت کرده،یعنی بهتربگم دعواکردن.

 .داری سروسری باهاش حتمافکرکرده…ای بابا_

 .برنمیداره ازسرم دست بازم ولی…*اره.حاالخوبه که داره ازدواج میکنه

 کی !؟یاشار!؟_

 *اره باهمون دختری که اون روزدیدیم.

 واقعا!!خب خداروشکرراحت میشی ازدستش._

مضابشه بزنم زیرهمه چیز...تهدیدم کردکه حواسش بهم *اگه راحتم میذاشت که نمی رفت سراغ این پسره،گفته دوسال منتظرم بمون قراردادا

 هست.

 خب می خوای چیکارکنی؟_

 *هیچی دعامیکنم عاشق دختربشه ودست ازسرمن برداره.
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کیمیاسری تکون دادوباهم پله هاروپایین اومدیم چندپله پایین نیومده بودم که باگیرکردن پام به چیزی باسرزمین خوردم...باشنیدن صدای 

تازه به موقعیتم پی بردم...ازخجالت نمی تونستم حرکتی بکنم باقرارگرفتن دستی زیربازوم سرم وبلندکردم...کیمیابود،نگاهش وبه بلندخنده 

پشت سرش داده بود...باکج کردن سرم ازانچه دیدم به مرزجنون رسیدم...دست کیمیاروپس زدم وبلندشدم...چندپله ای که ازان افتاده بودم 

 ش قرارگرفتم.وباالرفتم ومقابل

 باسراشاره ای به کفشم که تودستش بودکرد.

 بفرماییدخانوم سیندرالکفشتون اینجاجامونده._

 کفشم وازدستش بیرون کشیدم وباخشمی که سرتاسروجودم ودربرگرفته بودفریادکشیدم.

 *توی عوضی باعث شدی من ازپله هاپرت شم پایین...توکی هستی دیوونه.

دشم من موندم نصف صورت توچشمه ولی بازم مثل اینکه مشکل بینایی داریدخانوم...من جای شما بودم حتما به من فرهاددادخواه هستم،بع_

 یک چشم پزشک مراجعه می کردم...وااله شماکه هیچیتون  نشدعوضش کفش من بیچاره پاره شد...ببینید!!

 ی که داشتم پاشوله کردم...درکمال تعجب من خم به ابرونیاورد.باسراشاره ای به کفشش کرد...پام وبلندکردم گذاشتم روکفشش وباتمام نیروی

 *االن فکرکنم نیازداشته باشید به یه جفت کفش براخودتون اقای فرهاددادخواه.

کفشم وپام کردم وباقدم های بلندپله هاروپایین اومدم...نگاه همه ی دانشجوها به مابود...فرارکردن اززیراون همه نگاه کاراسانی 

 وصاباافتضاحی که من باراوردم.نبودمخص

 *کیمیامن میرم خونه توهم میای؟

 اره دیگه کالس نداریم که بمونم واسه چی._

 *گفتم شایدبمونی برااضافه کاری ببینی چندتاازاین خل وچل هاروتورمیکنی.

 خیلی یکی این...میکنه نزده،عملی حرفی پسره...براخودت بمونه این...میلرزه تنم تهدیدهاش میفته یادم…برامن همون رضاشریفی کافیه_

 .میترسم ازش من ترسناکه

 *یه عمرازیکیشون توسری خوردم نمیذارم این یکی هرکاری دلش می خوادبکنه...حالشومی گیرم.
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 به صدایی که ازپشت سرم شنیدم اطمینان نکردم وحیرت زده به پشت سرم برگشتم بادیدن چهره ی خندان اشکان ماتم برد..

 ی خوای بگیری جوجه!؟حال کی روم_

 *اشکان تویی!؟

 نه پسرعممه.دخترتوکجایی دوساعته دارم دنبالت می گردم._

 ازخوشحالی روپاهام بندنبودم،اخرشم نتونستم خودم وکنترل کنم ودریک چشم برهم زدن خودم وتوبغلش پیداکردم. 

 اه دختره ی خل وچل بیاپایین گردنم شکست._

 برسه زمین زرافه.*نمی تونم اخه یکم خم شوپاهام 

 بیاپایین بچه...دلم برات تنگ شده بودغزاله._

 *منم همینطور...توکی رسیدی ایران؟

 دیشب.ازمحمدپرسیدم گفت دانشگاهی منم اومدم اینجاتابریم خونه مامان بزرگ._

دبه لب هایمان مهمان ازکیمیاخداحافظی کردم وبااشکان همراه شدم...تاخونه مادربزرگ بایاداوری خاطرات خوش کودکیمان لبخن

 شد...بخاطراسرارخاله واشکان شب وتوخونه مادربزرگ موندم.

صبح زودباصدای غزاله،غزاله کردن خاله ازخواب شیرین بلندشدم.کش وقوسی به بدنم دادم ومچ دستم وبلندکردم...وقت زیادی به شروع کالس 

 ：ن بادیدنم نگاه مشکوکی بهم انداخت وگفتهانمونده بود،سریع اماده شدم وازپله هاپایین اومدم...خاله شهی

 غزاله کجامیری خاله!؟_

 *سالم خاله زیادوقت ندارم تانیم ساعت دیگه کالس شروع میشه،اگه  شمابیدارم نمی کردیدحتماخواب می موندم.

 دخترم بیایه چیزی بخوربعدبرواینطوری نمیشه که._ 

 *نه خاله ممنون دیرم شده.

 دارم توروهم میرسونم.وایسامنم بیام،بیرون کار_
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باصدای اشکان نگاهم به باالی پله هاکشیده شد...بادیدن وضع اراسته اش ابروهام باالپرید،چشمهام وریزکردم وباحالت مشکوکی ازش 

 پرسیدم.

 *توکجامی خوای بری؟

 کتش وتودستش جابه جاکردوچندپله باقی مانده روپایبن اومد.

 ت دارم...اول تورومی رسونم بعدمیرم سرقرارم.بایکی ازرییس بیمارستان هاقرارمالقا_

 *پس می خوای بیای ایران؟

 چیزی به تموم شدن ترم نمونده می خوام وقتی ایران اومدم کارم اماده باشه._

 سری توهواتکون دادم وجلوترراه افتادم.خاله شهین که نتونست ماروازرفتن منصرف کنه خداحافظی دلخوری کردووارداشپزخونه شد.

انشگاه اشکان ازراننده تاکسی خواست ماشین وکناری نگه داره...همزمان باپیداه شدن من ازتاکسی سرشوازشیشه ماشین بیرون جلود

 ：اوردوگفت

 راستی غزاله این چندروزوپایه ای باهم بگردیم...میدونی که تنهایی بهم نمیچسبه._

 ام تکون دادوازراننده تاکسی خواست تاحرکت کنه.باتکون دادن سرم موافقتم واعالم کردم...اشکان هم دستی توهوابر

باصدای بوق بلندماشینی که پشت سرم زده شد،خودم رامیان زمین وهوایافتم...ازترس تمام بدنم یخ کرده بود...هنوزوضعیتم به حالت عادی 

بودبه عقب برگشتم...بادیدن چهره ی بازنگشته بودکه صدای بوق بعدی تمام تنم رالرزاند...باتمام خشمی که سرتاسروجودم رادربرگرفته 

خندانش خشمم دوچندان شد...باقدم های بلندنزدیک ماشین شدم...سرخم کردم ونگاه ملتهب ازخشمم روازشیشه ای که نصفه پایین بودبهش 

 دوختم.

 *تومثل اینکه تنت میخاره،اره!؟...تومشکلت بامن چیه؟

 دستی درموهای بورش کشیدوابرویی باالداد.

 ونیستم نکنه بازم الل شدی؟*مگه بات
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 چندتا،چندتا راه میندازی؟_

ازسوالی که پرسیدجاخوردم...توذهنم درگیرحالجی حرفش بودم که باشنیدن صدای بم مردانه اش کنارگوشم شکه شدم...نگاهم وبه چشمان 

 روشن ریزشده اش دادم وباحالت گیج ومنگی سری درهواتکان دادم.

 *منظورت ونمی فهمم.!!

 زدوتکیه اش روبه حالت اولیه به صندلی داد. نیشخندی

 منظورم این یکی کیست بود...چندتابعداین داری؟_

 ：بابستن چشمهایم جلوراه اشکی که بی موقع هوای باریدن کرده بودگرفتم...نفس عمیقی برای سرکوب کردن بغض پیداشده کشیدم وگفتم

رتباطی نیستم...من وقاطی اون ذهن مسمومت نکن،سعی کن جلوی زبونت وبگیری *ببین اقای به ظاهرمحترم من مثل ادمایی که باهاشون درا

 میدونی که چوب خداصدانداره.

 جلوی قطره اشکی که ازگوشه ی چشمم مسررانه درحال ریزش بودباکف دستم گرفتم وادامه دادم.

 کردی؟ چندنفربازی ی هتاحاالباایند ببینم.نظربدی درموردکسی میتونی چقدرراحت…چقدرراحت میتونی تهمت بزنی_

 پنهان کردن اشکهایی که بی محاباهوای باریدن داشتندکاراسانی نبود...سرم وازش برگرداندم وباقدم های تندخودم راداخل دانشگاه رساندم.

ارانچنین تهمتی سرکالس تمرکزم وازدست داده بودم وتوانایی سازماندهی افکارپریشانم رانداشتم...من چه رفتاراشتباهی کرده بودم که سزاو

 بودم.

 باتکان های دستی ازمیان افکاراشفته ام خارج وبه زمان حال بازگشتم...باحالت گیجی به طرف کیمیاسرچرخاندم.

 غزاله توچته ازاول کالس توفکری؟_

 *استادکوپس!؟

 کنی؟ فکرمی چی شنوی،به تونمی ولی میکنم صدات دارم ربع یه…غزاله حالت خوبه؟_

 ه بریم بیرون...دارم خفه میشم.*به هیچی کیمیامیش
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 باشه پاشوبریم...شیرین توهم بامامیای؟_

 اره._

حال خرابم ازچشم کسی پنهان نماند...کیمیامثل همیشه بامزه پرانی هایش سعی درخنداندن من میکردولی حال من خرابترازانی بودکه خنده 

که جلوترازماراه پیش گرفته بودانداختم....قبل انکه فرصت شناختن اوراداشته  مهمان لبهایم شود...نگاه بی تفاوتم رابااشاره دست کیمیابه پسری

 باشم کیمیا لب ازهم گشود.

 اه بچه هاپلنگ صورتی روداشته باشید._

بمیری "بابرگشتن سرش دست به پیشانی کشیده ولب به دندان گرفتم چرارنگ تیشرتش رابه یادنداشتم..بانزدیک شدنش یه

 ..دستی به صورت سه تیغ اش کشیدوابرویی باالداد.نثارکیمیاکردم."تویی

اه پس من شدم پلنگ صورتی،یه ساعت پیش خیلی خوب رل بازی کردی بایدبگم باورم شدکه توخوبی ولی شنیدی که میگن کرم _

 .کنم شروع جدیدی نمیادباتوبازی بدم هم همچین من...تابچرخیم بچرخ خانوم پس…ازخوددرخته.!

 ی زدوراه درپیش گرفت.به دنبال حرفش چشمک 

 چشم غره ای نثارکیمیارفتم وباخشمی که درمهارش ناتوان ماندم دادزدم.

*دختره ی احمق نمی تونستی دودقیقه جلوی اون زبونتوبگیری...بیاحاالدلت خنک شد...اقافکرکردکارمنه...کیمیامن حال وحوصله این یکی 

 روندارم...باگندی که زدی من چیکارکنم توبگو؟

 دمن ازپشت دیدم نشناختمش بخدابعدشم این مگه همیشه رسمی پوش نبود!چراامروزکارتونی شده؟ببخشی_

نکنه *کیمیاتوروخداحرف نزن...گندزدی...گند.من نمیدونم این چرابامن سرجنگ داره...دنبال بهونه است تابامن کل راه بندازه که توهم دستت درد

 بهونه رودادی دستش.

 میدم توناراحت نباش.ابجی هرحرفی زدمن جوابشو_

 ：باچرخش انی سرم تمام رگ های گردنم زیروروشد.اخی گفتم ودستی به گردنم کشیدم همان طورکه بادستم گردنم رومالش میدادم گفتم

 *چه طوری میخوای جان فشانی کنی موقعی که پاشوجلوراهت درازکردوباسرخوردی زمین یاموقعی که بهت بگه چندتاچندتاراه میندازی؟
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ابل چشمان بهت زده کیمیاوشیرین راهم وبه طرف محوطه ی دانشگاه کج کردم به صدای غزاله جان،غزاله جان کیمیااهمیتی ندادم درمق

ودورشدم....سردردعجیبی داشتم...دستی به سرم کشیدم...حال منقل*ب*م خرابترازاونی بودکه تعادلم روحفظ کنم دستم روحایل دیوارکردم 

 .باشنیدن صدایی چشم چرخاندم.تابه موقعیتم پی ببرم..

 خانوم شماحالتون خوبه؟_

 *بله.

 ببخشیدخانوم پناهی من میتونم چندلحظه وقتتون روبگیرم؟_

 نگاه متعجبم بهش بودوفکرم درپس ان که من ایااورامی شناسم...باسرجویای موضوع شدم.

 راستش من می خوام اگه امکانش هست باشمابیشتراشنابشم...._

 ک نه ای گفتم وازکنارش ردشدم...چندقدمی دورنشده بودم که جلوی راهم صدکرد.باحالت سردوخش

 خانوم یه فرصت که این همه نازوادانداره..._

 ：بادیدن لب کجش یکه خورده ابرویی باالدادم...باحالت عصبی دستی درهواتکان دادم وگفتم

 .*ببین اونی که توفکرمی کنی من نیستم پس راه توبکش وبرومزاحمم نشو

 منتظرجواب ازجانبش نشدم وسربرگرداندم که بادیدن صحنه ی روبروچشمانم ازفرط تعجب گشادشد.

روی صندلی نشسته ودستی زیرچانه اش گذاشته بودوبه همراه چندپسری نظارگرمابود...بادیدن حالت چهره ی من لبخنددندان نمایی زدکه 

 سفیدی خیره کننده ی دندانهایش ازچشمانم دورنماند...

 ببین خانوم خداروخوش میادکه این همه ادم منتظرت بمونند...یه بله ای بده وقال قضیه روبکن..._

 سرچرخاندم تاجواب گستاخی بیش ازاندازه ی پسرروبدم که باشنیدن صدایی دستم میان زمین وهوامعلق ماند.

 ؟!خبره اینجاچه…به…به_
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مردبینمان چرخیدودراخرباتکان دادن سرش ماروبه دفترحراست خواند...درلحظه بادیدن حراست دانشگاه دست وپاهام شل شد...نگاه مشکوک 

ی اخرباگوشه ی چشم نگاهش کردم...دست به سینه ای چشمکی حواله ام کردوخندید.بایدحدث میزدم تمام این اتفاق هاتقصیراون 

غیانش بودبه دنبالش گشتم ولی نبودکه نبود...سردردم باشه...بعدامضاکردن تعهدی ازاتاق حراست بیرون زدم...باعصبانیتی که هران امکان ط

عجیب اذیتم میکرد،باحالتی زاروخسته روی نیمکتی درحیاط دانشگاه نشستم...چشم بسته سرم ومیان دستام گرفتم...چیزی نگذشته بودکه 

 باشنیدن صداش سرچرخاندم...کنارم روی صندلی نشسته بودونگاه پرازتمسخرش روبهم دوخته بود.

 ال من بودی خاله سوسکه؟دنب_

 بامشت کردن دستهام سعی کردم به اعصاب بهم ریخته ام مسلط شم.

 *مواظب حرف زدنت باش...سوسک خودتی شعله زرد.

 ازتشبیه ام چهره اش جمع شدویکباره باصدای بلندخندید..

 واقعامن شبیه شعله زردم!؟_

 م یه چیزدیگه.*نه اگه مودبانه بگم شعله زردولی اگه بی ادبانه بخوام بگ

میان خنده اش ابروهاش بهم نزدیک شدمثل اینکه انتظارشنیدن این حرف رونداشت...باحالت عصبی ازمیان دندان های بهم قفل شده اش 

 ：غرید

 ببین جوجه یه کاری نکن اخالق سگیم وبهت نشون بدم...من امثال توروخوب میشناسم همتون تظاهربه پاکی می کنیدولی باطنتون خرابه._

 *توکی هستی؟درموردمن چی میدونی که اینطوری راحت داری قضاوت میکنی!؟

 من خیلی چیزادرموردت میدونم خانوم غزاله پناهی..._

توجنگل سرسبزپرازنفرت چشماش گم شده بودم که بارفتنش به نقطه ای نامعلوم خیره ماندم...هجوم سواالت بی جوابی که حال اشفته ام 

 رااشفته ترکرد.

 چشمان مناشک در"

 هراینه روبروی شعرم هستی
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 طوفان غم داردبه دل

 موضوع بگومگوی شعرم هستی

 خنده برلب میزنم

 درمرتع سبزچشمایت هرشب

 تاکس نداندرازدل

 چوپان دروغگوی شعرم هستی

 ************* 

 میگم غزاله این پسره فرهادفکرکنم اتش بس داده!!_

 بهم میخوره،چندروزدرست وحسابی نتونستم غذابخورم.*نمیدونم خداکنه...یادکارش که میفتم حالم 

ودیم بابه یاداوردن ماجرای چندروزپیش تمام محتویات معده ام به حالت اماده باش دراومد...روزی که برای صرف ناهاربه بوفه ی دانشگاه رفته ب

غذانامه ای روی میزقرارگرفت...سربلندکردم،همان  بااوردن دیس غذاهاتوسط پسری که چهره اش برام اشنابودبه فکرفرورفته بودم...میان صرف

پسری بودکه چهره اش برام زیادی اشنامی اومد...باخواندن متن نامه معده ام همچون اتشفشانی به حالت فوران دراومد.باهرچه نیرویی که 

ختکن زانوبغل کرده بودم که دردستشویی درتوانم بود خودم وبرای خالی کردن محتویات معده ام به دستشویی رساندم باحالت زاری گوشه ی ر

 ：باضرب محکمی بازشد...کیمیاوبعدشیرین واردشدند...کیمیاباسربه نامه اشاره کردوگفت

 به جون غزاله داخل غذاچیزی نبود،همه اش دروغه باورکن...من وشیرین دوساعت غذاروزیروروکردیم هیچی نبودبخدا._

 شته اخرش.*کیمیا کارخودشه نه!؟بخون ببینم اسمشم نو

 کیمیاسری درهواتکان دادونامه روخوند.

ه سالم خاله سوسکه عزیز...امیدوارم مهمان های ناخوانده راهم همراه غذانخورده باشی،البته اگرهم میل کرده باشیدموردی نداردحتم دارم مز_

 .انج نوش…ی بی نظیری به غذاخواهندداد،هرچنددلم برای ان دوسوسک کوچک میسوزدولی چاره چیست؟
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 عزاله بخداهیچی نبودتوغذا...اینطوری خواسته اذیتت کنه._

 *شیرین اگه خورده باشم چی!؟

بایاداوری موضوع اسیدمعده ام تحریک شدوعق زدم...بافکری که به ذهنم خطور کردبادوازدستشویی بیرون زدم میدونستم بایددانشگاه باشه 

 ین کردن پله هادست به زانوخم شدم که صداشوکنارگوشم شنیدم.جزاون کارهیچ کسی نمی تونست باشه...خسته ازباالوپای

 ؟!بود حیوون کدوم اسم…؟!بود چی……غزال…اهو…!!خانوم گوزن…چی بوداسمت!؟_

بانگاه خندان وحالت بی تفاوتش به من دهن کجی می کرد...سعی کردم باکشیدن نفس بلندی به نفس های مقطع وبریده،بریده ام سروسامانی 

 ببخشم.

 وبودنه؟*کارت

 ازدستپختم خوشت اومد!؟_

 !؟…*ازقیافم معلوم نیست

 ：نگاه عاقل اندرسفیحی کردوگفت

 .جان نوش...اومده خوشت خیلی که نظرمیرسه به…اووووچرا_

 نیشخندی زدم وباتکون دادن سرم ازکنارش ردشدم.

جهولش بودولی شناخت کسی که تابه حال ندیده نمی تونستم دلیلی برای کارهایی که می کنه پیداکنم...فکروذهنم درگیرشناخت شخصیت م

 بودمش کاراسانی نبود.

جلودانشگاه بادیدن ماشین پارک شده ی یاشارشکه شدم...چندقدمی عقب گردکردم تادوباره داخل دانشگاه شم که باشنیدن صداش پاهام روی 

 زمین خشک شد...چرخی زدومقابلم قرارگرفت.

 اینجامنتظرمی شدی تامن برم!؟.کجامی خواستی فرارکنی!؟بنظرت تاکی _

 ：نگاهی به دست باالامده اش کردم وگفتم
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 * توکه دیگه ازدواج کردی چیکاربامن داری!؟

 ：باسراشاره ای به حلقه ی دست چپش کردوگفت

 پسره بااون تیورف نگرفتی توجدی اینکه مثل ولی...دادم توضیح بهت بارکه یه...میدونی خوب است،توکه فرمالیته ایناهمش…این ومیگی!!؟_

 اونم مثل اینکه جدی نگرفته بود. ولی بودم اخطارداده بهش من.روهم ریختی

 باحرکت پاهاش به جلوچندقدمی عقب رفتم.

 بازبون خوش بهت میگم بروسوارماشین شووگرنه به زورسوارت میکنم._

 همزمان بابرخوردم به چیزسفت ومحکمی صدای بم مردانه اش روازپشت سرم شنیدم.

 ه باتوهیچ جانمیره...زورت ونشون من بده نه اون.غزال_

 فرهادبادست من وبه پشت سرش هل دادومقابل یاشارقرارگرفت.یاشارنگاه اتشینی به من دوخت وبافک منقبض شده ازخشم اش فریادزد.

 غزاله نشنیدی بهت چی گفتم...بروسوارماشین شوهمین االن._

ودرهم قفل کردم...باقرارگرفتن دستی روی دستم نگاهم وباالاوردم...فرهادباتکان دادن دست هایی که ازفرط ترس واسترس سرشده بودندر

 سرش خواست تاباهاش همراه شم.

 .؟!نیست زیادی برات بنظرت…مطمعنی دوسش داری؟؟؟_

 ：اوج خشم فرهادوبافشاری که به دستم واردمی کردحس می کردم...نگاهش وبه من دادوگفت

 اره دوسش دارم..._

 ت ومبهودم درنگاه عمیق اش گره خورد...مغزم درزمان حال متوقف شده بودودستورهیچ فرمانی نمیداد.نگاه ما

 چشم جلوی که شدی نمی هرروزمنتظرفرصتی که داشتی دوسش اگه…دروغ خوبی بود،ولی فکرنمی کنی من خبردارم اون توچی می گذره!!_ 

 کنی؟ خوردش همه
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ن های به هم کلید شده ی فرهادبود...یاشارچندقدمی جلواومدوازپشت سرفرهادکنارگوشش خم نگاهم به مشت های سفیدشده ازخشم ودندا

 ：شدوگفت

دیدی دروغ گفتی،تودوسش نداری...داری فقط نقش بازی می کنی...نگاه مرددفرهادبه من نزدیک ونزدیک ترمیشد...پاهایی که به زمین _

موقعیت یاریم کنند...بابرخوردنفس های داغش به صورتم دهن بازکردم حرفی بزنم که  چسبیده بودندناتوان ترازاونی بودندکه برای فرارازاین

 مهرخاموشی لبانش امان نداد.

نگاه گیج وسرگردانم بینشون می چرخیدکه بابرخوردمشتی به صورت فرهادثابت موند.باشنیدن صدای ناشنانگاه بارونیم وبه طرف 

ستاد...مشتی که به صورت فرهاداصابت کرده بودکاراستادمفیدی بود...بافریادبلنداستادمفیدی صدابرگرداندم.باشک بعدی قل*ب*م ازتپیدن وای

 جاخوردم.

 …قرارمااین نبودفرهاد...توچیکارکردی عوضی!؟؟_

فرهاددستی به لب پاره شده اش کشیدونگاهی به پشت سرش جایی که یاشارهاج وواج ایستاده بوددادباخیزبلندی مشت هایی بودکه 

رت یاشارمی بارید...چیزی نگذشت که همه برای جداکردنشان مداخله کردند...باصدازدن اسمم به طرف صداچرخیدم...استادمفیدی به برسروصو

 ماشینی اشاره کردوخواست تاسوارش بشم...چندقدمی برنداشته بودم که باصدای دادوفریادیاشارازحرکت ایستادم.

 کشمت...می کشمت لعنتی. غزاله به خداوندی خداقسم زندت نمیذارم...می_

 بامشتی که ازطرف فرهادبه صورتش خورد،حرفش نصفه موند...صدای فرهادازبین جمعیت به گوشم رسید.

 .برودیگه د……غزاله بروسوارماشین ارمیاشو...د برودیگه وایستادی چی رونگاه می کنی؟_

 کردم...باقرارگرفتن دستی زیربازوم نگاه بارونیم روبه کیمیادادم. بافریاداخرش تکانی به پاهای خشک شده ام دادم وبه طرف ماشین ارمیاحرکت

 …هستند؟ اصالایناکی…*کیمیااینجاچه خبره؟

 وبه ونگاهم دادم کیمیاتکیه ی شانه وبه سرسنگینم....کردتابشینم وبازکردوباسراشاره کیمیادرماشین. بیازودترسوارشیم…نمیدونم غزاله جان_

وابه فرمون ماشین می زد نیزنظرم وجلب نمی ه بی که هایی ارمیاومشت گفتن لعنتی...لعنتی صدای...شهردوختم شلوغ های خیابون

 کرد...انقدربین سواالت متفاوت ذهنم درگیربودم که توقف ماشین کنارخیابون روهم متوجه نشدم.
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 خانوم پناهی....خانوم پناهی._

 نگاهی بهش که به پشت سرش برگشته بوددادم.

 روبدید؟ خونتون ادرس میشه اگه…؟صدام ومی شنوید_

 ：نگاهی به مکانی که توقف کرده بودیم انداختم خیابون اشنابود...قبل اینکه لب ازلب بازکنم کیمیاپاسخ داد

 اقای مفیدی من همین جاپیاده میشم ولی زحمت بکشید غزاله جان رودوتاچهارراه پایین ترپیاده کنید._

مد...نزدیک خونه باگفتن خیلی ممنونم ماشین باصدای بدی متوقف شد...بدون خداحافظی قصدرفتن باخداحافظی کیمیاماشین به حرکت دراو

 کردم که باصدای ارمیابه عقب برگشتم.

 غزاله همه چی درست میشه...امروزوفراموش کن._

 .کنید می چراداریدکمکم…*اصالشماکی هستید...من چراشمارونمی شناسم!؟؟

 خداحافظ.خیلی زودهمه چی رومی فهمی..._

 باشنیدن این جمله بین تمام ابهامات مغذم پرت شدم....نگاهم وبه ته خیابونی که ماشینش هرلحظه محو...ومحوترمی شددوختم.

 ای غریبه ی اشنا"

 توکه هستی!؟که چشمانت سخن هاگویندبامن

 ای غریبه ی اشنا

 توکه هستی که ازدرددلم گویی بامن

 ای غریبه ی اشنا

 ن است که بیابد نشانی زتودربحرسرمقلب من رنجورترازا

 "ای غریبه ی اشنا
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 صبح باحال خراب ازخونه بیرون زدم...چندقدمی دورنشده بودم که صدای محمدمتوقفم کرد. 

 غزاله بیابشین خودم می رسونمت._

 سری درهواتکان دادم وسوارماشین شدم...نگاه های گوشه چشمی محمدباعث شدسرم روپایین بگیرم.

 وخونه چیزی بگم تافاطمه نگران نشه...غزاله چیزی شده که من ازش بیخبرم!؟نخواستم ت_

 *نه چیزی نشده.

 .هست چیزیت یه میری دانشگاه توازوقتی…اماقیافت که این ونشون نمیده!!_

 *چه چیزی مثال؟

 .کنی سیرمی دیگه عالمه یه دیدمت توخودتی،هروقت اش همه…نمی دونم_

 حتمابهتون خبرمیدادم.*نه چیزی نشده...اگه چیزی بود

 بانگه داشتن ماشین جلوی دانشگاه محمدبه طرفم چرخیدوادامه داد.

 من مطمعن باشم که راستش ومیگی!؟_

 *بله مطمعن باشید.

 سری به معنی خداحافظی تکون دادم وازماشین پیاده شدم...حال خرابم روی رفتاروحرکاتم تاثیرگذاشته بود.

یدن صدایی بی حرکت چشم بستم...چه طوربه خودش اجازه داده بود،بایاداوری حرکت بی شرم اش چندقدمی طی نکرده بودم که باشن

 تامرزجنون کشیده شدم.

 غزاله یه لحظه صبرکن،باهات کارواجبی دارم ...اگه میشه بیابریم یه جای بهترتاحرفام وبزنم._

 نگاهی سرتاپاکردم...جای چندزخم روی صورتش به شهوددیده می شد.

 شماکاری ندارم،لطفادیگه مزاحم نشید.*من با

 به خاطررفتاردیروزم ازت عذرمی خوام...باورکن نمی خواستم اینطوری بشه._
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 *حاالکه شده..من عذرتون ونمی خوام،فقط خواهش می کنم دیگه مزاحمم نشید.

بکنه...اون داره ازدواج می کنه تاچندوقت  من دیشب خیلی فکرکردم...این پسرادم خطرناکیه مخصوصااالن که زخم خورده است میتونه هرکاری_

 دیگه هم ازایران میره،میتونه تواین فاصله زهرش وبریزه.

 *ایناروخودم میدونم.

 بامن ازدواج کن..._

 باشنیدن حرفش برق ازسرم پریدباچشم های متعجب به طرفش برگشتم...تالشی برای حرف زدن کردم امابی نتیجه موندم.

انه ای زدم ولی باورکن به نفعته که بامن ازدواج کنی...من بهت قول میدم این یه بازی باشه بین من وتووهیچ کس هم ببین میدونم حرف احمق_

دم بویی نبره...وقتی اون پسرببینه توازدواج کردی برای همیشه بی خیالت میشه ومیره...اونوقت هم که ازایران رفت من بهت قول میدم طالقت ب

 زدواج کنی.وباهرکی هم که خواستی ا

 ؟!راحتیه این به مگه…*هیچ معلومه توداری چی میگی؟؟

 ببین غزاله به حرفهام خوب فکرکن،من قول میدم هیچ اتفاقی بینمون نیفته...بعدرفتنش ازهم جدامیشیم._

 ؟!متنفرنبودی توازمن مگه…*اصالتوچرابایداینکاروبرام بکنی!؟

 ：دستش وکالفه توموهاش کشیدوگفت

بازی می کنیم،ولی تواین بازی بازنده ای وجودنداره. بازنگ تلفن همراهش حرفش ونصفه گذاشت...نگاه کالفه ای به صفحه ی توفکرکن داریم _

 ：موبایلش انداخت وگفت

 خیلی خوب به حرفهام فکرکن،این هم شماره همراه منه...من منتظرجوابتم خداحافظ._

 النی شدوباتکون دادن سرش ازمن دورشد.باتردیدی که داشتم کاغذوازدستش گرفتم...نگاهش کمی طو

 ذهنم درگیر حالجی کردن گفته هاش بود...ترس ازاینده ی نامعلومی که درانتظارداشتم فکروذهنم ودرگیرکرده بود.

 غزاله مادرامروزچرازوداومدی خونه!؟_
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وزخونه بود. *سالم.کالس کنسل شدمنم اومدم باشنیدن صدای فاطمه ازپشت سرم لبی به دندان گرفتم وچشم بستم...برخالف انتظارم فاطمه هن

 خونه.

 ：نگاه مشکوکی کردوگفت

 گریه کردی؟_

 .بخوابم برم خوام می میاد،بااجازتون خوابم االن بخوابم نتونستم دیشب…*نه

جلوکردم ودراخرگوشه هیچوقت دروغ گوی خوبی نبودم...برای فرارکردن اززیرنگاه های تیزفاطمه به اتاقم پناه بردم...سردرگم چندقدمی عقب و

 اتاق سربه زانوگرفتم...ساعت هادرگوشه ی اتاق توفکروخیالم حل شدم...یک راه بیشترنداشتم،بایدتصمیم ومی گرفتم.

سالم فردابازی شروع "نصف شب باشک وتردیدپیام روفرستادم...چیزی نگذشته بودکه باصدای گوشی دست پاچه نگاهی به متن پیام انداختم...

 "باش این بازی بازنده ای ندارد.شب بخیر.میشه،مطمعن 

 قاصدک های پریشان راکه باخودبادبرد

 باخودم گفتم مراهم می توان ازیادبرد.

 باکاب*و*سی که دیدم ازخواب پریدم...گیج ومنگ نگاه سرگردانم دوراتاق می چرخیدکه باضربه ای که به درخوردبه زمان حال برگشتم.

 *بله بفرمایید.

 یس ازعرقم کشیدم وسربلندکردم...محمددست به سینه بانگاهی متعجبدستی به صورت خ

 ۴۲پارت 

 به درتکیه داده بود. 

 .پریده رنگت…غزاله خواب بددیدی!؟_

 ：سری درهواتکان دادم وگفتم

 *اره خواب بددیدم...چیزی شده؟
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 نه اومدم بپرسم امروزدانشگاه نمیری؟_

 *نه امروزکالس ندارم.

 م...لب به دندان گرفتم وزیرچشمی نگاهی به محمدکردم...محمدکه تردیدمن ودیدنزدیک تراومد.برای گفتن حرفی مرددبود

 غزاله موضوعی هست که بخوای بهم بگی!؟_

 نگاه لرزونم وبه گل های قالی دوختم وبرای باراخرتمام چیزهایی که براگفتن اماده کرده بودم مرورکردم.

 ...*راستش یه موضوعی هست که می خوام بگم ولی

 نگاهم وبه دست هایی که توهم قفل کرده بودم انداختم...ازخجالت چشم بستم که بااحساس دستی زیرچانه ام سربلندکردم.

 غزاله من قبل اینکه بخوام پدرت باشم دوستتم،پس بامن راحت باش دخترم._

 ：نفسی گرفتم ونگاه شرمسارم وبه دکمه های لباسش دوختم وگفتم

 ازم خواستگاری کرده...قراره بیادخواستگاریم.*یکی ازهم دانشگاهیام 

 ：محمدسر خم کردونگاه لرزونم وشکارکرد...قبل اینکه نگاهم وبدزدم خندیدوگفت

 قبولش داری؟_

 سری که ازخجالت پایین گرفته بودم وتکون دادم.

 به فاطمه میگم درجریان باشه._

 ：باحرکت انی ازجاش بلندشد...قبل رفتن پشت به من ایستادوگفت

 سعی می کنم مثل همه ی پدرهابرای خوشبختیت هرکاری کنم._

بعدرفتن محمدساعت هاتواتاق به فکرفرورفتم...فکراینکه پدرواقعی منم می تونست مثل محمدبرام پدری کنه...چه خوشبخت بودم که 

 محمدفرزندی نداشت.
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 ：فاطمه دست پاچه نگاهی به همه جای خونه انداخت وگفت

 ：له مادرتواماده ای؟ محمددست به کمرلبخندی زدوگفتاالن می رسند...غزا_

 چیه چقدرحولی...وقتی من اومدم خواستگاریت این همه دست پاچه نبودی...االن چی شده؟_

 دست خودم نیست محمد...ماکه نمیشناسیم شون...نمی خوام چیزی کم وکسرباشه._

 نترس چیزی کم وک...._

.بااشاره ی سرفاطمه راهی اشپزخونه شدم...بی هواشروع به قدم زدن کردم...تودلم غله غله به باصدای زنگ درحرف محمدنصفه ونیمه موند..

 پابود...باصدای فاطمه دست پاچه استکان هایی که ازقبل اماده بودندوپرکردم...دستی به چادرم کشیدم وواردسالن شدم.

عروس بایدطوری باشه که طرف دیگه لیوان دیده  نگاهم به استکان های قرمزرنگ پرازچایی بودبه قول مادربزرگ رنگ چایی

 نشه...بخاطراسترس زیادی جزسینی چایی به جایی نگاه نکردم...قصدنشستن داشتم که باصدای زنی که به گمانم مادرش بودبی حرکت موندم.

 خب اگه اجازه بدیدتابچه هاصحبت هاشون ومیکنندماهم باهم اشنابشیم._

 ：...لبخندی تحویل دادوگفتسربه زیرنگاهی به محمدانداختم

 ازنظرمن مشکلی نداره،فقط غزاله جان چایتونم برداریدبریدتواتاق صحبت کنید._

به تکون دادن سراکتفاکردم وسینی به دست جلوترراه افتادم...بعدبازکردن دراتاق کنارایستادم تاداخل بشه...چادری که ازاول مراسم بامن 

جداشدن چادرازسرم دست پاچه سینی روروی میزقراردادم وچنگی به چادری که روی زمین افتاده سرجنگ داشت اخرسرپیروزمیدان شد...با

 بودزدم ولی خیلی دیرشده بودنگاه تیزفرهادشکارکرده بود...نگاهم وازنگاه خیره اش دزدیدم وخواستم چادربه سرکنم که صداش غافلگیرم کرد.

 .داری دیبلن موهای…فکرنمی کنی برای دست جنبوندن دیرشده!؟_

 ：ازشرم گونه هام سرخ شد...نگاه طوالنی کردوگفت

 نمی خوای بشینی؟_

 ：جایی که ایستاده بودم نشستم.زیرچشمی نگاهم بهش بود...نگاهی به اطراف کردوگفت
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دارم وپدرم خب ازخودم بگم...من چندسالی میشه که تویه شرکتی به عنوان مدیرخریدکارمی کنم...یه خواهرویه برادردارکوچکترازخودم _ 

 سرهنگ بازنشسته ی نیروی انتظامی هست ومادرم هم بازنشسته ی اموزش وپرورش.

 *فکر نکنم نیازی به معرفی باشه چون ماباهم طبق قول وقراری ازدواج می کنیم.

 بله همین طوره._

 *من فقط یه شرطی داشتم.

 می شنوم._

 ：من بدید...سکوت طوالنی کردوگفت*برای اینکه خیالم راحت باشه،ازتون می خوام حق طالق وبه 

 نه نمیشه._

 ：باحرکت انی سرم وبلندکردم...نگاه طلبکارانه ای انداختم وگفتم

 *چرانمیشه!؟

باورکن همه شک می کنند،حتی پدرومادرخودمن...توخودت هیچ فکردکردی بااین تصمیم انی که گرفتی پدرومادرت بهت شک کردند،حاالباگفتن _

شون به یقین تبدیل میشه...من بهت قول دادم این یه بازی هست هروقتم تموم بشه ازهم جدامیشیم تااون موقع هم حق طالق باتوباشه شک 

 همه ی تقصیرهاروخودم گردن می گیرم،توفقط به من اعتمادکن.

 باحرف منطقی که زدجای هیچ اعتراضی  برای من نگذاشت.

 *باشه...فقط یادت باشه که قول دادی.

ادوچشم بست. تمام قرارمدارهابرااخرهفته گذاشته شده بود...گویا محمدازخانواده ی دادخواه تحقیق کرده بودودلش به این سری درهواتکان د

 وصلت راضی بود.

باصدای گوشیم ازتمام خیاالت ذهنم بیرون اومدم...نگاهی به صفحه ی روشن وخاموش موبایلم انداختم...می دونستم بعدچندروربی خبری حتما 

 ی گیره.سراغی م
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 *الو سالم.

 سالم.دخترهیچ معلوم هست کجایی؟بازکه مثل جن شدی. _

 .خونم…*کجامی خواستی باشم!؟

 .گرفت ومی سراغت استادمفیدی نرفته تایادم ؟راستی…چرانمیای دانشگاه_

 *دارم ازدواج می کنم.

 جرشه.صدای قطع شدن نفس هاشو پشت گوشی هم می شدحس کرد...منتظربودم مثل بمب ساعتی منف

 نههههه....دروغ میگی!!؟_

 *راستش وگفتم...حتی امروزم می خواستم زنگ بزنم برافردادعوتت کنم.

 بگوجان کیمیاراست میگم؟_

 *به جان کیمیاراست میگم

 ؟!بودم انقدرغریبه من یعنی…غزاله من هنگ کردم...دیوونه چرااالن به من میگی؟_

 کن یهویی شد.*چون می دونستم خودت زنگ میزنی...بعدشم باور

 من اونوقت وبگیره من خرمیشه هم یکی بالخره خانوم غزاله نداره عیبی باشه…دختره ی دیوونه حاالمن زنگ نزده بودم توخبری نمی گرفتی!؟_

 .گیرم ومی حالت

 سکوتی کردوبعدبالفاصله مثل اینکه چیزی یادش بیفته پرسید.

 راستی این بدبخت خان کی هستند!؟_

 اه.*اقای فرهاددادخو

 شک بعدی کارسازبودچون بالفاصله دادبلندی کشید.

 وااااای غزاله...االن میام می کشمت تومن وبه بازی گرفتی._
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 *یواش کیمیاگوشم کرشد...هرچی گفتم عین حقیقت بود.

 باورم نمیشه.ازجات تکون نخورکه اومدم._

می کردم واردسالن خونه شدم...بابازکردن پیامی ازطرف مجال خداحافظی ندادوگوشی روقطع کرد...همزمان که پیام های گوشی روچک 

 فرهادمسیرحرکتم وبه سمت اشپزخونه کج کردم.

 "سالم فرداصبح زودمیام دنبالت تابریم ارایشگاه."

 باشنیدن صدای فاطمه سربلندکردم.

 *بله

 حواست کجاست؟_

 ۴۴پارت 

 *ببخشیدداشتم پیام هاروچک می کردم. 

 خب چیزی می خواستی؟_

 گرسنمه چیزی هست که بخورم؟*اره 

 اره یکم بشین االن حاضرمیشه._

به صندلی تکیه دادم ونگاهی به سقف گچ بری شده ی اشپزخونه دوختم...چقدرمحمدبرای خریدن این خانه زحمت کشیده بود...چقدراصرارکرده 

 .باصدای زنگ خونه حواسم پرت شد.بودم برای صاف کردن اقساط خونه ازحساب پسندازمن استفاده کندواوهربارسرباززده بود..

 یعنی کی میتونه باشه!؟_

 *کیمیا

 خبرداشتی مگه مادر؟_

 *اره.
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 بذاربرم دروبازکنم.._

 دستی به شکم خالی ام کشیدم وبلندشدم می دونستم باامدن کیمیاغذاخوردن برام حرام می شه.

 ：تباصدای کیمیاواردسالن خونه شدم...چشم غره ای رفت ومخاطب به فاطمه گف

 داره ازدواج میکنه؟ گه می راست…خاله دخترتون چی میگه؟_

 ：فاطمه لبخندمهربانی زدوگفت

 اره دخترم انشاهلل خداقسمت توهم بکنه._

 *اخه کی خرمیشه اینوبگیره.

 ：کیمیانگاه اتشینی کردوگفت

 غزاله تویکی حرف نزن که ازدستت شاکیم._

 ：دست به کمرنگاه خبیسی کردوگفت

 بدبخت اقای فرهاددادخواه نیستند؟ احیانااین اقای_

 ：فاطمه نگاه کوتاهی کردوباخنده گفت

 اره دخترم خودشه.ماشاهلل جوون رعنایی هستش...من که همون اولش وقتی دیدمش به سلیقه غزاله جان افرین گفتم._

مه شنیده بودمتعجب خیره ام ماند.به طرف باچشم وابروخط ونشانی کشیدم وباسراشاره به اتاق خوابم کردم...کیمیاکه صدق حرف هایم روازفاط

 ：فاطمه برگشتم وگفتم

 *هروقت غذااماده شدماروصداکنید...مابریم فعال.

 ：باگرفتن دست کیمیاراهی اتاق خوابم شدیم...نگاهی به چهره ی متعجب کیمیاکردم وگفتم

 *کیمیاصددفعه گفتم اینطوری نگاه نکن...شبیه خل وچالشدی.

 اری بااون ازدواج می کنی!؟توواقعاد کرده هنگ مغزم غزاله…عاقلیم!؟به نظرت االن من فرد_
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 *اوال اون نه اوفرهاد...دومابله...خب االن کجاش ونفهمیدی تاتوضیح بدم.

 هیچ جاش و...مگه اون باتوسرجنگ نداشت...چه طورحاضرشدبیادخواستگاریت!؟_

 ：نگاهی به اطراف کردم وباصدای اروم گفتم

 .قرارشده برامدتی باهم ازدواج کنیم تایاشارازایران برای همیشه بره.*همه اش یه بازیه..

 ：چهره اش درهم شدوباصدای خفه ای گفت

 توسرایندت قمارکردی؟_

 *نه قمارنکردم...پیشنهادوخودش داد.

 تومعلوم هست داری چی میگی!؟_

 کالفه دورخودم چرخی زدم وروی تخت نشستم.

که نمی فهمی...کیمیامن مجبورم بفهم توکه ازوضعیت قلب محمدباخبری...میدونی که هراسترس وناراحتی *اره من میدونم دارم چی میگم توایی 

براش حکم سم وداره....یاشاروهم که می شناسی هرکاری ازدستش برمیادحاالازکجامعلوم االن پشت درکشیک واینستاده!؟....کیمیامن ازش 

 فرهادم….ایناروکسی نمیدونه...اگه محمدبفهمه ناراحت میشه..اگه چیزیش بشه چی!؟میترسم...عکس ها...این چندسالی که باهاش بودم..

 .بیفته بینمون اتفاقی اینکه جدابشیم،بدون ازهم بعدرفتنش که رسیدیم توافق به ماباهم بعدشم...باخبره چی ازهمه

 ：ردوگفتباقرارگرفتن دستی روی شانه ام نگاهم وباالاوردم....کیمیاخواهرانه نگاه مهربانی ک 

 انشاهلل که همه چی به خیروخوشی تموم میشه...االنم بازکن اون اخم هاروکه شب مهمونتم._

 ؟!یانه کنه تاکمکت باشه بایدهمراهت یکی……ببینم توکه نمی خوای فرداتنهایی ارایشگاه بری؟

 نزدیک ترشدم وباهمه ی وجودم تمام خواهرانگی های شیرین وتو اغوشم گرفتم.

 یی ازخواب بلندشدم...به زورالی چشم هام وبازکردم...بادیدن چهره ی درهم فاطمه نیم خیزشدم.صبح باتکان ها

 *سالم ساعت چنده؟
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 سالم مثل اینکه امروزعروسیتون هست...اگه زحمتی نیست بیدارشید...پسره مردم یک ساعته منتظره._

..هنوزکیمیامچاله شده روی زمین خوابیده بودسری تکان دادم باشنیدن حرفی که فاطمه زدخواب ازسرم پرید....نگاهی به اطراف کردم..

 وبلندشدم.

 بله بایدم تااین وقت صبح خواب بمونید....پنج صبح برانمازبیدارشدم دیدم چراغ اتاقت روشنه وصدای هرروکرتون هم خونه روبرداشته._

 دستی به صورتم کشیدم وکالفه دورخودم چرخی زدم وبه سمت فاطمه برگشتم.

 ن خیلی دیرشده؟*اال

 نه اگه زوداماده بشی._

 *پس تامن میرم دست وصورتم وبشورم شماکیمیاروبیدارکنید.

 باشه.زودباش._

دست پاچه دست وصورتم وشستم وبرگشتم...نگاهی به اتاقم کردم اماکیمیانبود...ازگرسنگی زیادسرم گیج می رفت...تکیه به دیوارنگاهم وبه 

 ساعت رودیواردادم.

به های ساعت چهره ام درهم شدبازهم فاطمه قصداذیت کردنم وداشت....عصبی واردسالن خونه شدم وقتی کسی روندیدم باصدای بادیدن عقر

 بلندغرغرکنان وارداشپزخونه شدم.

 د.*چراهمه دوست دارن منواذیت کنند....مگه من چه هیزم تری به شمافروختم.....دلتون خنک شد....حتماپسره مردم هم تشریف نیاوردن

 بادیدن فرهادپشت میزصبحانه داخل چهارچوب درخشکم زد....نگاه خندان همه به من بود.

 باصدای محمدنگاه متعجبم وبه سمتش دادم.

 بخوری؟ باماصبحونه نمیخوای…سالم صبح بخیردخترم...چرااونجاوایستادی!؟_

 باتکان دادن سراشاره ای به صندلی خالی کنارش که جایگاه همیشگی من بودکرد.

 زیرنگاه های شیطنک وارفرهادوکیمیابه زورچندلقمه ای نان خوردم....همزمان بابلندشدن فرهادازپشت میزنگاه هابه سمتش کشیده شد.
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 خیلی ممنون بابت صبحونه...اگه اجازه بدیدمن توماشین منتظرباشم._

 هرطورراحتی پسرم...دختراهم فکرکنم تاتوماشین وراه بندازی اماده شند._

 ه کوتاهی کردوسری تکون داد.فرهادنگا

بارفتن فرهادکیمیاومن سراسیمه وارداتاق شدیم...طولی نکشیدکه سوارماشین بودیم...بادیدن نگاه های گوشه چشمی فرهادنگاهم وبه خیابون 

 هادادم...حس وحال غریبی بود....حس مبهم.

********** 

 ：فرستادوگفت نگاه تحسین برانگیزکیمیاتمام صورتم وکاوید....ب*و*سه ای  

 غزاله ماه شدی دختر...ماه._

 *توهم خوشگل شدی خواهری.

 ：مرددنگاهی کردوگفت

 فقط غزاله جان من ازطرف کسی ماموریت دارم چشم هاتوببندم._

 *یعنی چی کیمیا!؟

 .فهمی می روخودت چی همه دیگه یکم…دیگه سوال نپرس_

 ：نگاه متعجبی کردم وگفتم

 کاراروکنی؟ این خواسته ازت کی…ببندی!؟و هام چرابایدچشم اخه…نیومده؟فرهاد مگه…*کیمیابازیت گرفته؟

 اه غزاله یه امروزوراه بیا.....زیادم سوال نپرس فقط بذارچشم هات وببندم بعدخودت میفهمی._

 ناچارتسلیم حرفش شدم. 

 دستی درهواتکون دادم تامسیرحرکتم وبدون خوردن به درودیوارپیداکنم.

 میخورم زمین ها. داره اینجاپله…وکجامیبری!؟ *کیمیابااین لباس من
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 غزاله نترس توبیااالن یکی میادبراکمک._

 باشنیدن صدای پایی گوش هام وتیزکردم...صدانزدیک ترشدولحظه ای قطع شد....باحس گرمی دستی روی دستم متعجب پرسیدم.

 …*فرهادتویی!؟

 وقتی صدایی نشنیدم دوباره پرسیدم.

 *کیمیااینجاچه خبره؟

 غزاله یه لحظه صبرکن االن خودت می فهمی....من دیگه رفتم._

 *کیمیاکجامیری؟

سنگینی سایه ای رومقابلم حس می کردم....خسته ازاین بازی دستی بردم چشم هام وبازکنم که باشنیدن صدایی دستم میان زمین وهواخشک 

 شد.

 نه بازنکن....می خوام خودم بازکنم._

 …م اشناست!؟*شماکی هستیدصداتون خیلی برا

 من یه بی معرفت....یه کسی که خیلی وقته ارزوی این لحظه روداره....یکی که خیلی دورامانزدیک بوده_

 ：مکثی کردوگفت

 من یه هم خونم._

 ：دهنم مزه ی شوری میداد....دیگه نتونستم تحمل کنم....باصدایی که خودم هم به زورشنیدم گفتم

 *تو.....تو....نه این امکان نداره.

 روبانی که دورچشم هام بسته شده بودوبایک حرکت بازکردم.

 پشت حاله ای ازاشک مردی رودیدم که این روزهاجواب تمام سواالت بی جوابم بود.

 چقدرخوشگل شدی خواهری..._
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به راهش  هق زدم برای برادری که این روزهاحضورش وباتمام وجودم حس کرده بودم....حل شدم تواغوش هم خونی که مدت هاقبل چشم

 بودم.

 *خیلی بی وفایی استاد....خیلی بدی...خیلی.

 می دونم خیلی بدبودم ولی برا همه ی بدی هام دلیل دارم عزیزدلم._

 ：نگاه غمگینی کردم وگفتم

 *خب حاالارمیاصدات کنیم یااریااستاد!؟

 ：لبخندی زدوگفت

درجلوی خودم وگرفتم همون روزاول جلوی همه ی دانشجوهاگریه من همون اریاپناهی،برادرغزاله پناهی هستم......غزاله نمیدونی چق_

دمت نکنم......چقدربزرگ شده بودی....میدونی وقتی دیدمت حس کردم مامان جلوم ایستاده.....غزاله خواهرم توخیلی شبیه مامانی.....وقتی میدی

 لم برات خیلی تنگ شده بودغزاله.دلم می خواست دادبزنم غزاله منم اریا....اریای بی معرفت....منم داداشت....د

خواهرگل من _تمومی نداشت اشک هایی حبس شده که حکم ازادی گرفته بودند....خسته نمی شدند چشم هایی که عطش دیدن برادروداشتند. 

 بسه دیگه امروزروزخوبیه براما....پاک کن اون اشک هات و....جون اریادیگه گریه نکن.

 وقت سراغی ازم نگرفتی!؟ *دست خودم نیست....چرااین همه

 گفتم که دلیل دارم براهمشون....بعدشم عزیزدلم حواسم همیشه بهت بود....االنم بیا بریم که دامادخان منتظره._

 داره؟ نسبتی اصالفرهادباتوچه……*فرهادکجاست؟

 خونه است...یه دوست قدیمی....حاالخودش همه چی روبرات توضیح میده._

 ：اریاچشمکی زدوگفت

 .بریم_

 *بریم.
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 تمام طول راه نگاهم به وجودی بودکه همه ی سال های عمرم عطش دیدارش روداشتم.

 سوالی که تمام ذهنم ودرگیرکرده بودوبه زبون اوردم.

 *اریا

 جانم._

 *باباکجاست؟

 نگاه غمگین اریاباعث شدشک زده بپرسم.

 *اریاباباچیزیش شده؟

 سم بریم پیشش....باباهم خیلی وقته منتظرته.باباهمین جاست خواهرگلم ولی اجازه بده بعدمرا_

 ：بانگه داشتن ماشین اریابه سمتم برگشت وگفت

 خب عروس خانوم سوال دیگه بسه...االن اون توهمه منتظرن....زودباش بریم که اقادومادصبرش تموم شده._

 لبخندپرمهری به روش زدم وبه کمک اش ازماشین پیاده شدم....باچشم دنبالش گشتم که

 ادیدنش تولباس دامادی ماتم برد.ب 

 باقدم های بلندنزدیک ترشد.

 ：اریانگاهی بینمان چرخاندوگفت

 خب اقادوماداینم عروستون.فقط یه چیزی..._

 ：نزدیک ترشدودستی روی شانه ی فرهادگذاشت وگفت

 م میدی؟من بهت ایمان دارم.من نتونستم ازخواهرم مراقبت کنم....ازت میخوام تااخرعمرت مراقبش باشی....فرهاداین قول به_

 فرهادنگاه طوالنی کردوچشم بست.
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 اره مردمن بهت قول میدم خوشبختش کنم._

 اریالبخندشیرینی زدودست دردست هم گذاشت وباچشمکی ترکمان کرد.

 نگاهم به رفتنش بودکه باصدای فرهادنگاهم وگرفتم.

 ：لبخندی زدوگفت

 خیلی خوشگل شدی._

 *توهم....خیلی خوشتیپ شدی.

 ：نگاه قدرمندانه ای کردوباسربه داخل اشاره کردوگفت

 بریم پیش مهمون ها؟_

 *بریم. 

********** 

 عروس خانوم برای باردوم می فرمایم بنده وکیلم.....

 رهابودم ازهمه ی بندهای دنیا.....راهی که درپیش گرفته بودم اخرنامعلومی داشت.....یابازنده یابرنده.....

 م شنیدم به زمان حال برگشتم.باصدایی که کنارگوش

 غزاله من تااخرش باهاتم._

 نگاهم به چهره ی ارام اش افتاد..لبخندی زدوسری درهواتکان داد.

 بازی شروع شد.....تمام بندهای بازی امضاشد.....بسته شدقراردادتفاوقی.... .

 ساراافتاد. گم شدم بین سیل تبریکات دوست واشنا...بانزدیک شدن علی نگاهم به شکم برامده

 باصدای علی نگاه فرهادبه سمتش رفت.
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 تبریک میگم._

 نگاه فرهادبه دست درازشده علی افتادونگاهی به من کرد.

 *معرفی میکنم پسرداییم علی.

 فرهادازجابلندشدودست داد.

 خیلی خوشبختم.ببخشیدجانیاوردم._

 نه اشکالی نداره.خیلی دلم میخواست این روزوببینم._

 ：االدادوگفتفرهادابرویی ب

 چرا؟_

 علی مکثی کردونگاهش وازمن گرفت.

 چون غزاله همیشه خواهان بهترین هابود....االن که شمارومیبینم به حسن سلیقه اش تبریک می گم._

 ：نگاه فرهادبینمان چرخیدوگفت

 ممنونم این نظرلطفتونه._

 یرنظارگربود.نگاهم به سارای ساکت وارام کشیده شد....دست درهم قفل کرده بودوسربه ز

 *منم بهتون تبریک میگم....هیچ فکرنمی کردم براپدرشدن این همه عجله داشته باشی.

 ：علی نگاه کوتاهی به ساراکردوگفت

دیدم اگه بخوام کالس بزارم چندسال دیگه بچه داربشم پیرمیشم...بچم هم به جای پدر،پدربزرگ میگه بهم....اینطوری شدکه دست به _

 کارشدم....

 ：مکی زدوگفتعلی چش
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البته دست خانوم هم دردنکنه همکاری کرد علی همیشه ادم شوخ طبعی بودشایدبخاطرهمین شوخ طبعیش من هیچ وقت پی به عالقه اش _

 نبرده بودم.

 بازی عشق ماحکم نیست" 

 که توامرکنی وببری وببازم

 قمارزندگی ی من است و

 من روی دلت شرط بسته ام

 "دل ندهی جان می دهم همین

 ************ 

اشوب دلم چندوقتی بودکه رسوای عالمم کرده بود.....ترس ازدیدن پدری که جزبه یدک کشیدن اسمی درشناسنامه چیزی ازاوندیده  

 بودم...باشنیدن صدای اریانگاه نگرانم به سمتش کشیده شد.

 کجایی غزاله؟_

 *همین جا.

 اماده ای؟_

 *اره.

 باسراشاره کردتاپیاده شم.

 *اریا

 نمجا_

 .!!نگفت چیزی شهینم خاله حتی…*چرااین چندوقت بهم نگفتین باباخونه ی مادربزرگه!؟

 ：اریاکالفه دستی به صورتش کشیدوگفت
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 عزیزم گفتم که منتظر بودیم مراسم تموم شه بعد....االنم بیاتوخودت همه چی رومی فهمی._

 سیاه وسفیدباغ به حرکت دراوردم....نگاهم بین اریاوخونه می چرخید. باسراشاره ای به داخل خونه کرد....پاهای لرزونم وروی کاشی های 

 بااحساس گرمی دستی پشت سرم نگاه مرددم وبهش دوختم...

 بیاباهم بریم....باباخیلی وقته که منتظره..._

 واردسالن خونه شده بودیم ازچیزی که دیدم شک زده به عقب جایی که اریاایستاده بودبرگشتم.

 غم گرفت....نزدیک ترشدم...نگاهی به چهره ی شکسته وموهای سفیدپدرم انداختم..نگاه اریارنگ 

 .غزاله دخترت منم…*سالم بابا....خوبی!؟

 ：نگاه پدرم روی تمام جزییات صورتم چرخیدوگفت

 .بودم منتظرت وقته خیلی…الله تواومدی!؟_

 شک زده نگاه بارونیم وبه اریایی که تکیه به دیوارداده بوددوختم.

 !!...الله میگه من به اریا…اریاباباچی میگه!؟*

 اریاباانگشت شصت جلوی اشک هایی که مردانه می ریختندوگرفت.

غزاله باباخیلی وقته حافظه اش وازدست داده....باباچهارده سال پیش توتصادفی هم پاهاش وازدست دادوهم حافظه اش....غزاله بابامنم نمی _

 شناسه.

 اهم وبرگردوندم.بااحساس دستی روی سرم نگ

 ؟!نری دیگه میشه....بود شده تنگ برات دلم…الله خوبی!؟_

 بریدم...بریدم ازهمه ی حس های بیست ساله ...ازحس تنفری که به وجوداورده بودم.

 هق زدم روی پاهای بی جون پدرم....پدری که مات نگاه عاشقانه اش بودم....چه ظالمانه قضاوت کرده بودم.

 رد!ای ظریف ترین د" 
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 که به سمت چپ سینه ام نشسته ای

 این چنین بی تفاوت نباش

 چیزی که اینجامی سوزد

 فانوس نیست

  "قلب من است

*************** 

 غزاله_ 

 باشنیدن صدای فرهادپوفی کشیدم وبابی تفاوتی به عقب برگشتم...

 ：نگاه متعجبی کردوگفت

 …کجا!؟_

 *کالسم تموم شده دارم میرم خونه.

 م میرسونمت.وایسا خود_

 ：نزدیک ترشدم وبالحن سردی گفتم

 *اقای دادخواه شماهیچ مسعولیتی نسبت به من ندارید.....مثل اینکه یادتون رفته ایناهمه اش یه بازیه...من خودم میتونم برم.

 صورتم وبرگردوندم برم که باصدای فرهادازحرکت ایستادم.

م تکرارکنم شماتاوقتی که اسمتون توشناسنامه ی منه زنمی پس سعی نکن این واقعیت درسته ایناهمه اش یه بازیه ولی غزاله خانوم الز_

 ونادیده بگیری.

 ：نگاه گوشه چشمی کردم وگفتم

 *سرقولی که به اریادادی الزم نیست خودت واذیت کنی...اگه یادتون باشه این رابطه دوامی نداره...خداحافظ.
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 ازدانشگاه خارج شدم.منتظرجوابی ازجانبش نشدم وباقدم های سریع 

 برای رهایی ازتمام دلتنگی های چندساله،چندشبی بودکه پیش پدرم درخانه مادربرزگ می ماندم....حتی اگراومراالله می دانست...خریدارتمام

 نگاه های پاک وعاشقانه اش بودم....دلم برای چین وچروک های صورت اش تنگ بود.

....حواسم پی صدای پیچیده ی قدم هایم درکوچه بودکه بااحساس دستی روی ل*ب*م جیغ خفه ای نگاهم به کفش های سیاه پاشنه بلندم بود

کشیدم.....تقالکردم برای ازادی ازبنددستان پرقدرتی که نمی شناختم.....باصدایی که کنارگوشم شنیدم خشک شدم....بی حس....سردمثل مرده 

 ای درسردخانه...

 سوارماشین شو. صدات درنیاد....مثل یک بچه ی خوب_

 خشک وبی روح پرت شدم روی صندلی جلوی ماشین....بازدن قفل ماشین اخرین فرصت فرارهم ازدست رفت..

 ：نگاه خبیس یاشارلرزه به اندامم انداخت...پوزخندی زدوگفت

 اووه...اووه...می خواستی کجافرارکنی؟....پیش عشقتون!؟_

 ：ادربرگرفته بودپرسیدمطعم زهرمیداددهنم....باترسی که تمام وجودم ر 

 *چی می خوای ازجونم؟

 ：نگاه گوشه چشمی کردوگفت

 چیززیادی نمی خوام....یه کارنیمه تموم دارم میریم اونوتموم کنم._

 تنم یخ کرد...نگاه لرزونم روی پوزخندلب هاش ثابت ماند....باصدای لرزونی پرسیدم.

 *یاشارمی خوای باهام چیکارکنی؟

 قته پیش بایدانجام می دادم نه االن....ولی می دونی که من زهرم ونریزم راحت نمی شینم.همون کاری که خیلی و_

 *یاشارتوروخدامن ازدواج ک.....

 باصورت سرخ شده ازخشم فریادکشید.
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می خوام لذت توغلط کردی.....توی نفهم همه ی نقشه های من وبه هم زدی...خفه شوغزاله...می خوام کاری کنم مثل سگ بیفتی به پاهام...._

 خوردشدنت وبچشم..

 ：نزدیک ترشدکنارگوشم باحالت کشداری گفت

 می خوام ارزوت وبه دل فرهادجونت بزارم._

 چشم بستم....فکرم کارنمی کرد....تودلم خداروصدازدم به خاطرپدرم....به خاطربرادرم...به خاطرابروم...

 گوشی همراهم ودراوردم...بادست هایی لرزون شماره فرهادوگرفتم.... بافکری که به سرم زد...نگاه گوشه چشمی کردم وازداخل کیفم

 بوق اول.....

 بوق دوم....

 بوق سوم....

 بوق چهارم....

چشم بستم مرگ تمام ارزوهام وبه چشم دیدم...دوباره خداروصدازدم به خاطرمادرم....نگاهی ازپشت حاله ی اشک به صفحه ی گوشی 

 اس خداروشکرکردم...گوشی روزیرکیفم پنهان کردم.انداختم....بادیدن برقراری تم

 ：بانگاه خیسم به طرفش برگشتم....باصدایی که سعی می کردم نلرزه گفتم

 *یاشارمن وکجامی خوای ببری؟

 ：نیشخندی زدوگفت

 مگه خیلی برات مهمه!؟_

 *اره.

 ：نگاه سرسری کردوگفت
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یدونی که توهمیشه برای من خاص بودی....می خوام ببرمت باغ. خنده ی تورومی برم یه جای خاص....جای که مثل خودت خاص باشه....م_

 ：بلندی سردادوگفت

 االن گریه نکن عزیزدلم حاالخیلی مونده تاگریه کنی....بخندچون ازاین به بعدقرارفقط گریه کنی._

 ：نگاهی ازسراطمینان به گوشی همراهم انداختم بادیدن برقراری تماس نفس اسوده ای کشیدم وگفتم

 *میدونی تنهامن نبودم که ازت بدم میومدبلکه دخترخاله ات میتراهم ازتومتنفربود....تویه حیوون کثیفی...تو...

باداغی صورتم.....سوختم....دست سردم مرهمی شدروی گونه ی داغم...سرخم کردم ونگاهی ازپشت سیل اشک هام به صفحه ی خاموش 

 ردم....کمک خواستم....دردمندانه....گوشیم انداختم...چشم بستم وبه خداالتماس ک

 ：بانگه داشتن ماشین جلوی درویالیی وحشت زده به سمتش برگشتم....نگاه سرخوشی کردوگفت

پیاده شوعزیزدلم.....به باغ خونوادگیمون خوش اومدی...میدونم بایدزودترازاینابااینجااشنات می کردم ولی چه میشه کردخریت کردم که _

 شداخرش این...

 ：اشاره کردوگفتباسر

 د..پیاده شولفتش نده._

 ：نگاهی ازسرعجزوناتوانی بهش کردم وگفتم

 *یاشارتوروقسم میدم به کسی که می پرستی...ولم کن برم...بخدامن ازدواج ک....

 بافریادی که کشیدچشم بستم وسیل اشکهام جاری شد.

 وزعوضی....بروپایین تاخونت رونریختم...خفه شوبرامن فیلم نیا...همه اش چندروزایران نبودم...همه اش چندر_

غ دستی به درکشیدم وپیاده شدم...نگاهم به اطراف بودهمه جاتاریک،تاریک بود...تاچشم کارمیکردسیاهی....باصدای قییییژدرنگاهم به داخل با

 ...کشیده شد...دوطرف باغ پربودازدرخت...بافکری که به ذهنم رسیددست پاچه نگاهی به موبایلم انداختم.

 لعنت به این شانس...لعنت به من...خاموش بود،باطری تموم کرده بود....چشم بستم ودوباره خداروصدازدم...
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 بانزدیک شدن صدای پایی سرم وباالگرفتم....نگاه مشکوک یاشارباعث شددست پاچه گوشی روپشت سرم پنهان کنم.

 توچیکارداری میکنی!؟_

 ：ابروهاش وبهم نزدیک کردوگفت 

 ؟!…ازمن قایم کردی لعنتی توچیزی_

 تلفن همراهی که ازترسم پشت سرم زمین انداخته بودم باپشت پابه زیرماشین هل دادم..

 *نه من چیزی ازت پنهان نکردم...ببین...

ن بانگاه مشکوکی چرخی اطرافم زد...ازفرط ترس چشم بستم...دست های لرزونم وتوهم قفل کرده بودم....باشنیدن صدای نفس هاش ضربا

 قل*ب*م باالرفت.

 …ببین خداکنه که راست بگی وگرنه میدونی که بدترازاینم بلدم سرت بیارم....شیرفهم شد!!!_

 باحالت تندی سرم وتکان دادم.

 افرین دخترخوب االن هم جلوترراه بیفت._

 باپاهای خشک شدوبی روحم،کشان...کشان به سمت اخرباغ حرکت کردیم.

فتاد...مات عمارت جلورویم بودم که بامعلق ماندن دسته کلیدی درهوا چشم چرخاندم...یاشارچشمکی زدوبه نگاهم به عمارت بزرگ سفیدی ا

 طرف درعمارت حرکت کرد...سری چرخاندم ونگاهم وبه دربسته شده باغ انداختم.

 صدای یاشاربازهم ناقوس مرگم شد.

 دخترخوبی باشی دوتایی باهم ازاینجامی ریم...حاالم بیاتو....بیاتو...به فکرفرارهم نباش...کسی اینورانیست که کمکت کنه...اگر_

 به فکروقت تلف کردن بودم...باقدم هایی اروم ازکنارش گذشتم...بازدن کلیدبرق...چشم هام وبستم.... 

ه طبقه باالراه سالن بزرگی که سمت راست مبلمان راحتی وسمت چپش مبلمان سلطنتی تشکیل داده بود...وسط سالن پله های مارپیچی که ب

 داشت..
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 باصدای خنده ی یاشار نگاهم وگرفتم.

 اگه می دونستم خیلی خوشت میادزودتراینجامیاوردمت._

 چشمکی زدوبه طرف اشپزخونه حرکت کرد....بین راه ایستادوبه طرفم برگشت.

 .....یا…!!ابمیوه…راستی توچی می خوری؟....اب!_

 ：نیشخندی زدوگفت

 ...اخه این چیزابرات جیززززه.می خوای برات شیربیارم._

 باپوزخندخاص خودسری درهواتکان دادوبرگشت. چندقدمی عقب گردکردم....بااحساس برخوردم به دستگیره ی دربرگشتم...

 اون درقفله خودت وبی خودخسته نکن...._

 لعنت به این شانس قفل بود....

ارناامیدروی زمین چمپاته زدم....چندقدمی نزدیک ترشدومقابلم زانوزد....دستی دست به سینه پوزخندی زدوباسراشاره کردبشینم....فارغ ازفکرفر

 ：به صورت سه تیغ اش کشیدوگفت

 خب....خب...خب،کجابودیم؟_

 ：ابروهاش وباالدادوخودش وجلوکشید....بانزدیک ترشدنش...توخودم جمع شدم...خنده ی بلندی سردادوگفت

 .؟!هان...میشه ورشکست داره شرکت االن بخاطرت که داره دوست من ی اندازه…؟!داره دوست خیلی ببینم…نکنه ازم میترسی!؟_

 اینباربلندترفریادزد.

 …هان باتوام ازمن بیشتردوست داره!؟_

 ：بوی بددهانش حالم وبدترمی کرد....هیچ کنترلی روی رفتارش نبود....خنده ی بلندی سردادواززمین برخاست....کالفه چرخی زدوگفت

 همه من....غزاله باختم باختم من…چی؟ دریعنی دربه فهمی می…چی؟ کنندیعنی تردت خانوادت فهمی می……چی می فهمی؟زدم زیرهمه _

 .روباختم چی
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 کالفگی ازتمام حرکاتش می بارید...دستی توموهاش کشیدونزدیک ترشد....بااحساس داغی نفس هاش چشمهام وبستم..

 ...دبگودیگه....المصب اخه چی..…!چهره…!موقعیت…!پول…کردی؟ وانتخاب اون که داشتم کم چی بگومن…من چی کم داشتم؟_

 نگاهم به چشم های به خون نشسته اش بود....باترسی که تووجودم رخنه کرده بوددادزدم. 

نمی *همه چی....من پول نمی خواستم...من موقعیت نمی خواستم....من تشنه ی محبت بودم....من ازارواذیت نمی خواستم....من تهدید

 خواستم...من توجه می خواستم...می فهمی چی دارم میگم!؟....توهمیشه من وتهدیدمی کردی...توازدوست داشتن فقط اینارومیدونی لعنتی....

 هق زدم....خسته شده بودم ازاین بازی....

 *من ازت متنفرم....من ازت متنفرم بفهم....

 د....این نگاه هاهیچ وقت بوی خوبی نمی داددستی به صورت خیسم کشیدم....نگاه یاشارهنوزثابت بو

 دست به دیوارگرفت وبلندشد....نگاهم وهمراه اش باالاوردم...امانگاه ثابت اش هنوزبه من بود....چندقدمی عقب رفت وباحرکتی سریع پیرهنی 

 که به تن داشت ودراورد.

 اشاره ای به سمت چپ سینه اش کرد...ترس تمام وجودم وگرفته بود....دوباره نزدیک تراومد....زانوزدوبادست 

 .کن نگاه خوب…ببین اینجاچی نوشته!_

 نگاه خیسم به نوشته ی روی سینه اش افتاد...

 بافریادی که کشیدشک زده نگاهم وباالاوردم.

 حریف که نوشتم یووقت این.....بگم بزابهت……؟!نوشتم براچی دونی می…دیدی لعنتی نوشته غزاله....غزاله...می دونی این وکی نوشتم!؟_

 دل این باشه تایادم واینجانوشتم این.....بیرون پاتوبکش：گفت....ای بازنده تویه بازی تواین：گفت!...گفت چی حریفم میدونی....بودم پیداکرده

 ه دست می ندازه کسی روکه باعث غرق شدنش شده روهم باخودش می کشه پایین...میش غرق که کسی دونی می......باختم کی وبه

 ：دستی به نشانه ی تهدیددرهواتکان دادوگفت

 ببین غزاله می کشمت پایین....اگه سهم من نباشی نمیذارم سهم کس دیگه ای هم باشی....االنم پاشوزارنزن...حوصله گریه وزاری ندارم._
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 هنوزگیج حرفهاش بودم که بایک حرکت ازجابلندم کرد....چنگی به دستش زدم وچندقدمی عقب رفتم..

 ر می خوای مثل گربه چنگ بنداز....ولی...هرچقد_

 ：باسراشاره ای به بازوهاش کردوگفت

 ببین می تونی ازبین این دست هافرارکنی!....پس دخترخوبی باش وراه بیا...._

دم وازپله نزدیک ونزدیک ترمی شد....باپاهای لرزون عقب تررفتم....نگاهم به پله های وسط سالن افتاد....ازغافلگیری یاشاراستفاده کر

 ：هاباالرفتم....باشنیدن صدای بلندخنده اش به عقب برگشتم...سری تکان دادوگفت

 ……فکرمی کنی باالراه فراری پیدامی کنی...نکنه می خوای خودت وازبالکن پرت کنی پایین؟_

 *اگه الزم باشه چراکه نه.

 .قفله خانوم شجاع......البته برامن بدنشدهرچی باشه باالموقعیتش بهتره_

 *پس فطرت رذل.

 دیوانه وارمی خندید...باهربارشنیدن صدای بلندخنده اش به مرزجنون می رسیدم....باقدم هایی سریع وارداتاقی که درش بازبودشدم....بازهم

.درباصدای لعنت به این شانس....کلیدی رودروجودنداشت....باشنیدن صدای پای یاشاردست پاچه نگاهی به اطراف کردم....ولی دیرشده بود...

 بدی به دیوارخورد...

 ：یاشارباچهره ی سرخوشی لبخندی زدوگفت

 کجامی خواستی فرارکنی....مگه نمی گم راه فراری وجودنداره....چراداری خودت واذیت می کنی...._

 باخیزی که برداشت تمام موهای سرم بیرون ریخت.....دست درهوانگاهش روی صورتم ثابت ماند.

 ت بگذره.....من احمق چرااین همه سال ازت گذشتم....چراکاری نکردم عوض اینکه به من بگی متنفرم،بگی دوست دارم.اخه کی می تونه از_

 ：پوزخندی زدوگفت

 عیبی نداره عزیزدلم امشب جبرانش میکنم._
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ی وجودنداشت....تکیه به دیوار روی نگاهم به قدم هایی بودکه هران نزدیک ترمی شد...برای باراخرخداروباتمام وجودم صدازدم....دیگه راه فرار

 ：زمین سرخوردم....باصدای شکستن شیشه نگاه ها به طرف دربرگشت...ابروهای یاشاربه هم نزدیک شدوگفت

 توهمین جابمون...._

 ：دستی تکون دادوگفت

 ببین ازجاتم تکون نمی خوری تابگردم._

اروپایین کرد...نگاه مشکوک اش هنوزبه من بود...باگرفتن نگاهش سراسیمه به تکون دادن سری اکتفاکردم....یاشارباقدم هایی محتاط پله ه

 ازاتاق بیرون زدم....باشنیدن صدای اخی نگاهم وازباالی پله هاپایین دادم.

 اشغال عوضی بگوغزاله کجاست؟_ 

 رفرهادبه عقب برگشت.باشنیدن صدای فرهادباتمام توانی که داشتم پله هاروپایین اومدم....باتغییرجهت دادن نگاه یاشارس

 پارت اول..برادوستان عزیز 

 خوبی؟_ 

 دستی به صورت خیسم کشیدم وسری تکان دادم.

 بامشتی که به صورت یاشارخوردتلوتلوخوران روی زمین پخش شد...باگرمی دستی روی صورتم نگاهم وبه چشم های نگرانش دوختم.

 اذیتت که نکرده؟_

 *نه

 ：یم...تکیه به دیواردستی به لب پاره اش کشیدوگفتباشنیدن صدای یاشاربه عقب برگشت

 نه نترس اذیتش نکردم....مثل همیشه داشت بهش خوش میگذشت،اگه تونمیومدی..._

 ：نگاه مشکوک فرهادبینمان چرخیدوگفت

 چی داری میگی اشغال عوضی!؟_

http://www.roman4u.ir/


 

 
149 

 

 ：باهجوم فرهادیاشارلبخندی زدوگفت

 گذشت...هان؟....بهش بگودفعه ی اولت نی... چراخودت بهش نمی گی مثل همیشه داشت بهت خوش می_

صدای یاشارزیررگبارمشت های فرهادخاموش شد...نگاه مات ومبهودم خیره به نقش ونگارگلدان تزیینی روی میزبود....کجااشتباه کرده 

خودم اومدم....بالگدی که به بودم....تمام چندسال مانندفیلمی روی پرده ی سینماازجلوی چشمام گذشت...هنوزمات بودم که باصدای اخی به 

زیرشکم یاشارخورد....فرهادعقب کشید،مثل اینکه اززدن خسته شده بود...نگاه سرخ فرهادبه طرفم برگشت....بافریادی که کشیدتنم به لرزه 

 افتاد.

 زودباش بریم._

 رهادمکثی کردوبه سمت یاشاربرگشت..نگاهم هنوزبه یاشاری که روی زمین مثل ماربه خودش می پیچیدبود...چندقدمی عقب گردکردم...ف

 بروعوضی خداروشکرکن که به پلیس زنگ نمی زنم._

 ：نگاه خشمگین فرهادروصورتم ثابت شدوگفت

نمی خوام همه ازاین بی ابرویی خبرداربشندوگرنه می دونستم باهات چیکارکنم.االنم برای اخرین باربهت می گم یک باردیگه ببینمت زندت _

 نمی ذارم.

بی روح وناتوان من توان برابری باقدم های بلندوسریع فرهادونداشت....درطول مسیرهیچ حرفی بینمان گفته نشد....انقدردرگذشتم حل  قدم های

 بودم که زمان نگه داشتن ماشین روهم نفهمیدم..

 باصدای خشک وبی روح فرهادبه خودم اومدم..

 پیاده شو....به پدرت زنگ زدم گفتم شب پیش من میمونی._

 ：نگاهی به اطراف کردم وگفتم

 *اینجاکجاست!؟

 ：نگاه گوشه چشمی کردوباپوزخندی گفت
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 ازاونجایی که بودی جای بهتریه...خیالت راحت باشه،پیاده شو._

 باصدای کوبیدن درشکه نگاهی به حیاط خانه انداختم....رفتارفرهادخشک وجدی شده بود...ازماشین پیاده شدم هنوزنگاهم به گل های تزیینی

 کنارحیاط خانه بودکه باصدای فرهادنگاهم وبه سمتش کج کردم..

 نمی خوای بیای تو....نکنه خوشت نیومده!؟_

حرف های دوپهلوی فرهادگیجم کرده بود...بارفتنش پشت سرش داخل خانه شدم...خانه کوچیک ونقلی که ازهمان بدو ورودم حس خوبی 

به حال اشفته ی فرهادبود...برای گفتن حرفی مرددبود...کالفه دستی بین موهاش  داشتم...گوشه ای ازحال روی زمین نشستم...نگاهم

 کشیدونزدیک ترشد.

 .چرا بگم صبرکن…بودی راحت باهاش توکه…چراباهاش ازدواج نکردی؟_

 ：چرخی دورخودش زدوگفت

 باهاش مدت ویه کنم می خرش فکرکردی تخود پیش...خربهتر ازمن کی بعدش…به خاطراینکه دیدی اقاداره بایکی دیگه ازدواج میکنه..نه؟_

 .نه؟..جدامیشم ازش زدم که گندهایی ی همه شدواسه سرپوشی هم وقتی کنم می ازدواج

 ：بهت زده نگاهم بهش بود...کالفه چندقدمی عقب وجلوکردوگفت

وضی هستی چه حالی شدم....نه هیچ می دونی باچه بدبختی تونستم ادرس اونجاروپیداکنم....هیچ میدونی وقتی فهمیدم توماشین اون ع_

 صبرمی…توچرابایدبفهمی،توکه دفعه ی اولت نیست...توعادت داری به این کارا...فقط من موندم من وچراوارداین بازی کثیفت کردی هان!؟

 الق می دادبعدمیومدگندش وجمع می کرد..وط زنش کردی

 بافریادی که جلوصورتم کشید چشمهام وبستم. 

 من شبیه خرم.! چشمهات وبازکن ببین_

 ：چندقدمی عقب رفت...کالفه واشفته زیرزبون لعنتی ...لعنتی می گفت...باچیزی که به ذهنش رسیدنزدیک ترشد...ابرویی باالدادوگفت

 شرعی...توزنمی باشه هرچی…میگم من که لطف بزرگی درحقت کردم،گندتون روجمع کردم چی میشه یه شب هم بامن راحت باشی هان؟_

 .وقانونی
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 ：زده باتته پته گفتم شک

 *اونطوری که توفکرمی کنی نیست...اون دروغ می گفت،بین من واون هیچ اتفاقی نیفتاده.

 ：نیشخندی زدوگفت

 اگه اینطورثابت کن...هرچندمن نیازی به رای توندارم._

 *فرهاد.

 ل شماهاروخوب می شناسم،اظهارپاکی می کنیدولی...خفه شوغزاله...فکرمی کنی باورمی کنم بین تواون هیچی نبوده...یادته بهت گفتم من امثا_

 سری تکون دادودستش وبه نشانه ی تهدیدباالبرد.

ببین غزاله اگه نمی خوای تشت رسواییت وهمه جاجاربزنم بایدباهام راه بیای...یه باردیگم بهت میگم توزن شرعی وقانونی منی،پس _

 کاروسخت نکن.

ه چشم های خیسم کشیدم وصداش زدم...ولی فرهادصدای من ونمی شنید....بین بازوهای قدرتمندی بانزدیک ترشدنش التماس کردم...دستی ب

 اسیرشدم....تقالکردم...التماس کردم...ولی چیزی که نبایدمیشد....شد.

شعله می  صبح باحال خرابم ازخواب بیدارشدم... تمام اتفاقات دیشب ثانیه به ثانیه درذهنم حک شده بود....باخشمی که تووجودم 

کشیدبلندشدم...بااحساس دردی زیرشکمم زبون به دندان گرفتم...نگاهی به اطراف کردم...من این مکان گرم وراحت رونمی شناختم....باگیجی 

ومنگی ازروی تخت بلندشدم ....چندقدمی برنداشته بودم که باتارشدن  چشمهام دست به دیوارگرفتم....چندباری پلک زدم ...باحال خرابی 

ی اردسالن خونه شدم نگاهم روی میزچیده شده صبحانه ثابت ماند....نزدیک ترشدم بوی سیگارهمه جای خونه پیچیده بود....نگاهم به دربازاتاقو

 کشیده شدازبین ان همه دودمی شدجسم اشفته ای رودید....وارداتاق شدم...فرهادکالفه قدم برمی داشت،انگارهنوز حضور من وحس نکرده بود.

 ：به دیواربالحن سردی گفتمتکیه 

 *خیالت راحت شد؟

ازهمان پشت سرهم می شدنگاه مات ومبهودش روفهمید...بامکثی به پشت سربرگشت...برای گفتن چیزی دهن بازکردولی پشیمان دستی به 

 ：صورتش کشیدوگفت
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 ..باورک غزاله……توکی بیدارشدی؟_

 دستی به نشانه ی سکوت باالاوردم.

 ی شنیدم،بسه دیگه....هرکاری خواستی کردم...فقط هیچی نگو...حاالتوگوش کن.*هیچی نگو...هرچی گفت

 ：بغض لعنتی مهارناشدنی بود...چشم بستم تاسدراه اشک های بی مالحظه ای که شروع به باریدن کرده بودندبشم...صدایی صاف کردم وگفتم

 که نیستم اونی من بفهمی تونستی....شد ثابت بهت یانه؟پاکیم…؟!کنی گوش ناپاک من های حرف به وداری فرصتش…*وقتش وداری!

اس دلت نسوخت التم همه اون به....گریه همه اون به…؟!زیرقولت بزنی شد،تونستی راحت خیالت...بودم پاک من دیدی...کردی رومی توفکرش

 ...نابودشدم فهمی می...دمنابودش من...باختم امامن روبردی توبازی اره…!رو بازی بردی…نه؟ روببری بازی خواستی می…بی رحم!

نیرویی توپاهام وجودنداشت روی زمین سرخوردم... دیگه مهم نبودغرورم بشکنه....دیگه مهم نبوداشکهام بریزه....بااحساس دستی روی سرم 

 .بود پرازحرف دنیایی نگاهش…نگاهم وباالاوردم...چشم های من بارونی بودیااون!!

 تباهم هرچی باشه میدم....غزاله من اشتباه کردم تاوان این اش_

باحرکت انی ازجابلندشدم...صدای مشت هایی که بی امان روی درفرودمیومدهم لحظه ای مانع رفتنم نشد...لحظه ی بیرون رفتن جلوی راهم 

 ：سدشد...نگاه سردی کردم وگفتم

 *ازجلوی راهم بروکنار. 

 غزاله یه لحظه صبرکن...بایدبه حرفهام گوش بدی._

 وتونمونده...لطفابروکنار. *حرفی بین من

 باتنه ای که بهش زدم ازکنارش ردشدم...چندقمی برنداشته بودم که باشنیدن صداش دستم روی دستگیره ی درخشک شد...

 تاوان این عشق اتشی هرچی باشه میدم،بهت قول میدم._

 ：پوزخندی زدم وبه عقب برگشتم
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 روهم بازی اخراین....کردی شروع خودت بودکه بازی این....بدی تاوان بخوای که ماوجودنداشت بین عشق اسم به جالب،چیزی چه…*عشق!!

 .بود معلوم هم ازاول بازی این بازنده....کردی وتموم خودتونوشتی

 من بهت باختم اقای دادخواه....بهت تبریک میگم من زمین خوردم.

 عاشقت میکنم حتی اگه زوری باشه._

 که هنگام بیرون امدن ازخانه دیدم.نگاه جدی وثابت فرهاداخرین چیزی بود

 من به حریف باخته بودم،تمام داریی دخترانه ام رو...چرخ وفلک روزگارتندچرخیدتابفهمم چی بودم وچی شدم زوداخرش رسید....واقعاچراهمیشه

 …شروع نشده زودتموم میشه...واقعاچرا!؟

 گاه دلم می گیردازصداقتم که نمی دونم الیق کیست" 

 می شودبرای وعده هایی که می دانستم نیست امابرای دل خوشیم کافی بود.گاه دلم تنگ 

 گاه دلم می گیردازسادگی هایم

 گاه دلم می سوزدبرای وفاداری هایم

 گاه دلم می سوزدبرای اشکهایم

 گاه دلم می گیردازروزگاری که درانم

 "این نبودانچه درانتظارش بودم.

 ********** 

 غزاله_ 

 رفش برگشتم...بادیدن نگاه طلبکارانه ی فاطمه پوفی کشیدم.باصدای فاطمه به ط

 *بله...بفرمایید.

 کجا!؟_
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 *میرم دانشگاه.

 شده؟ چی بگی میشه...تواتاقتی همش…فرهادجواب نمیدی های تلفن به…این بازی چیه راه انداختی!؟_

 *حوصله ندارم.

 ... تونمیری دانشگاست اون که هایی وقت که یدمازفرهادشن....سرکالسات میری درمیون یکی…یعنی چی حوصله ندارم!؟_

 *گفتم که حوصله ندارم ...خواهش میکنم تمومش کنید.

 اخه حوصله ندارم هم شدجواب!؟_

 باشنیدن صدای درنگاهی به پشت سرم انداختم....بادیدن چهره ی درهم وناراحت محمدپی به قضیه بردم.

 ：بادیدنم نگاه محمدثابت شد....باحالت عصبی گفت

 این چیه غزاله؟_

 ：نگاهی به برگه ی تودستش انداختم وگفتم

 *نمیدونم.

 خبرنداری؟ حاالبازم...داده روفرهادبهم برگه این…پس نمیدونی!؟_

 برای توضیح نداشتم،سرم وپایین گرفتم.

 باورم فرهادپسرخوبیه،من غزاله…؟!اینجاکشیده کاربه که افتاده اتفاقی شماچه بین نبایدبدونم من…جواب من وبده این برگه ی طالق چیه؟_

نذاشتم....خواستم اول خودم باهات  من ولی کنه صحبت بیادباهات خواست می...دیدمش خراب باحال امروز...جدابشی ازش توبخوای که نمیشه

 صحبت کنم،چه توضیحی برااین کارت داری؟

 ：نگاهی به چهره ی نگران محمدکردم وگفتم

 دم االن کالس دارم.*اجازه بدین بعدابراتون توضیح ب

 ：محمدکالفه دستی به صورتش کشیدوگفت
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 فقط امیدوارم دلیل خوبی برای اینکارت داشته باشی._

ازی هیچ باتکون دادن سری ازخونه بیرون زدم....قواعداین بازی نغض شده بود....بازنده ی این بازی ازاولش هم معلوم بود....ادامه دادن به این ب

 ین بازی بایدتموم می شد.چیزو درست نمی کرد...ا

جلوی دانشگاه بادیدن ماشین فرهادتصیم به برگشتن گرفتم....ولی نگاه منتظرفرهادشکارم کرده بود...بادیدنم تکیه ازماشین گرفت ونزدیک 

 شد....بادیدن نگاه خشک وجدی اش پوزخندی زدم.

 کردی؟ که براکاری…براچی میخندی!؟_

 اقعاتوباچه رویی اومدی اینجا!؟*نه به اینکه خجالتم نمی کشی....و

 .وبدم تاوانش حاضرم کردم کاری هم اگه…برادیدن زنم چرابایدخجالت بکشم!؟_

 *تاوانش چیه فرهاد؟

 قدمی نزدیک ترشدودستم وگرفت...بارفتن دستم روی قل*ب*ش نگاه متعجبم وباالاوردم.

فکرطالق وازسرت بیرون کن،من چیزی روکه به دست اوردم،هیچوقت ازدست تاوانش اینه....ببین خیلی وقته داره اینجاتاوان میده....غزاله _ 

 نمیدم.

 چراهمه ی مردهابرای گفتن یک کلمه خودشان رابه درودیوارمی زنندتاان رانگویند." 

 "مگرتمامی کلمات درون)دوستت دارم(نهفته نیست.

 *ولی من خیلی چیزهاروازدست دادم... 

ت کردم چندقدمی دورنشده بودم که باصدای فریادفرهادنگاهم وبه ماشینی که باسرعت زیادبه طرفم می دستم وکشیدم وبه طرف دانشگاه حرک

امددادم....توان تکان دادن پاهای خشک شده ام رونداشتم...چشم بستم،شایداخربازی جایی همین نزدیکی بود...بابرخوردتنم روی اسفالت 

بوق ممتدد ماشین هاودراخرصدای نفس های بریده،بریده ای که به روی صورتم فرودمی  خیابان نفسم برید...صداهای پچ،پچ درگوشی...صدای

 امد.

 چشم بازکردم بادیدن چشمان اشنای این روزهابه زنده بودنم پی بردم...
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 نگاه فرهادرنگ امیدگرفت..

 کنه؟ دردنمی که جاییت…خوبی!؟_

 ن دادم...باشنیدن صدای مردی نگاهم وبه باالی سرم دادم..هنوزبه وضعیتم پی نبرده بودم ...گیج ومنگ سری به طرفین تکا

نمی رسیدیداالن معلوم نبودخانومتون توچه وضعی  موقع شمابه کرداگه رحم خداخیلی…نشده؟ که چیزیتون…اقاحالتون خوبه!؟_

 بودند.....خدالعنتش کنه حتی واینستادببینه چی شده..

 ：د...گالفه دستی به موهای سرش کشیدوگفتنگاه متعجبم قفل نگاه اشفته ی مرداین روزهابو

 غزاله کمکت می کنم تابلندشی...باشه!؟_

 سری تکون دادم....دستی زیرسرم برد...کمی اززمین کنده شده بودم که بااحساس پیچیدن دردی توکمروشکمم ناله کردم.

 دست فرهادازحرکت ایستاد...نگاه نگرانش روی صورتم ثابت ماند.

 خیلی دردداری!؟_

 م بستم وسری تکون دادم...چیزی نگذشته بودکه روی زمین وهوامعلق ماندم.چش

 حواسم جلب صدای مردمی که شاکی ازحرکت انی فرهادبودندشد.

 اقااالن اورژانس میادچیکارمی کنید....خدایی نکرده شایدجاییشون شکسته باشه._

 فرهادبدون هیچ اعتنایی من وروی صندلی عقب ماشین درازکرد..

 ه توتمام تنم پیچیده بوداشک وبه چشمهام مهمون کرد...باهربارباالوپایین شدن ماشین لب به دندون ناله ای می کردم.دردی ک

 حال خراب واشفته ی فرهادوازصدای جیغ الستیک های ماشین فهمیده می شد.

 ：بانگه داشتن ماشین فرهادنگاهی به پشت سرش کردوگفت

 رسیدیم...تکون نخوراالن برمی گردم._
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 باپیاده شدن فرهادتکونی خوردم تابلندشم امابااحساس دردی جیغ خفه ای کشیدم که همزمان درماشین بازشد.

 چیکارمی کنی غزاله...مگه نگفتم تک......واااای._

 باشنیدن صدای دادفرهادنگاهم وبه چشم های وحشت زده اش دوختم.

 *چی شده فرهاد؟

 خو.........خون........._

 اه فرهادکشیدم بادیدن سرخی دستم،شکه نگاهی به فرهادکردم.دستی به مسیرنگ

 شده؟ چم من…*این چیه فرهاد!؟

 چیزی نیست عزیزم نترس._

 باتکون دوباره ناله ای سردادم...تمام تنم یخ کرده بود...حال خرابم بااستشمام بوی بدبیمارستان خرابترشد...

 درحواسم پرت شد...نگاهم به زن سفیدپوشی که نزدیک ترمی شدکشیده شد. نگاهم به قدم های اشفته ی فرهادبودکه باصدای تقه ی

 ：نگاه متعجب زن بینمان چرخیدوگفت

 شماباهم چه نسبتی دارید؟_

 فرهادبدون هیچ درنگی پاسخ داد.

 شوهرشم._

 ：نگاه دکتربه طرفم برگشت وباکمی مکث گفت 

 االن کجات دردمی کنه؟_

 *کمرم وشکمم.

 .باالببینم وبده لباست باشه…خونریزی هم که داری؟_
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 بااحساس سردی مایعی روی شکمم تمام موهای تنم مور،مورشد.

 نگاهم به مانیتورباالی سرم بود....نگاه مشکوک دکتربه طرف فرهادچرخید.

 گفتیدبراهمسرتون چه اتفاقی افتاده؟_

 نزدیک بودماشین بزنه،ولی من به موقع نذاشتم._

 دقیقاچه کاری کردید؟_

 باهم پرت شدیم طرف دیگه ی خیابون. دوتایی_

 ：دکترمکثی کردوگفت

 ؟!تایی یاسه…دوتایی؟_

 نگاه متعجب من وفرهادهمزمان به طرف دکتربرگشت...

 نفس کم اوردم....قل*ب*م ازتپش افتاد...هاج وواج نگاهم به جسم کوچکی که گوشه ی مانیتورخودنمایی می کردافتاد....باورم نمی شد.

 ادبه دهان دکتربود...باشنیدن صدای خنده ی دکتربه طرفش برگشتم.نگاه بهت زده فره

 مهمون ناخوندرونداشتید!؟ یه انتظاراومدن…کنید؟ می نگاه چرااینطوری…چیه!؟_

 ：دهن بازکردم وباصدای لرزونی گفتم

 *امااین امکان نداره...

 ：دکترابرویی باالدادوگفت

 ی؟کن گوش ش*ب*قل صدای به خوای می…باورت نمی شه!؟_

نگاهم به سوی دستی که برای زدن دکمه ای می رفت کشیده شد،هنوزشکه ی گفته های دکتربودم که باشنیدن صدای بلندضربان قلبی خشک 

 شدم....صدایی شبیه دویدن پای اسب.
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 بااحساس سنگینی نگاهی مسیرنگاهم وکج کردم...درقعرچشم های مردانه ای اشکی نهفته بود.

 ：ق مکثی کردوگفتدکترقبل خارج شدن ازاتا

 تاصبح شماهم…درسته هیچ کس حال این مهمون ناخونده رونپرسیدولی بایدبگم حالش خوبه فقط نیازبه مراقبت داره چون خیلی کوچیکه_

 .بعدمرخصید،خداحافظ بهتربشه مونیدتاحالتون نظرمی تحت

 وساختن دست وپازدم. دربسته شدومن،نفس کم اوردم....دربسته شدومن مردم....دربسته شدومن بین سوختن

 ：بابازشدن درنگاهم به پرستارخوش رویی افتاد...لبخندشیرینی زدوگفت

 االن اینوبزنم خوب میشی...سعی کن تاصبح بخوابی._

 بااحساس سوزشی چشم بستم.مگه زندگی من همین قدم زدن درتاریکی نبود.

کردم...گیج ومات نگاهی به اطراف کردم صبح بود....همه ی اتفاق بااحساس گرمی دستم تکونی خوردم...باشنیدن صدای اروم فرهادچشم باز

 های دیشب خواب نبود...واقعیت بود.

 قطره اشک سمجی که بنای ریختن گرفته بودباانگشت شصت فرهادگرفته شد.هنوزخیره نگاهش بودم بدون هیچ حرفی.

 غزاله من همیشه باهاتم...تااخرش._

 ：باصدای لرزونی گفتم

 رهاد؟*اخرش کجاست ف

 ：اشاره ای به شکمم کردم وگفتم

 *من اینونمی خوام.

 شایدتونخوای ولی خداکه خواسته._

 اش همه میدونی…*امامن نمی خوام.چراخدابایدبخواد،مگه این بازی نبود...مگه ماباهم قول وقرارنداشتیم،چرابایداینطوری می شد!؟

 .کنم الوده هی*ا*ن*گ بی یه خون وبه دستم مجبورنبودم من نجانبودم،االنای من االن میگذشتی*ت*س*و*ه*و*ا*و*توازه اگه....تقصیرتوعه
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 باصدای بلندفرهادناخوداگاه چشمهام وبستم.

 این ه*و*ی*و*ه*و*س*نبود....من....من.._

 کالفه ازروی صندلی بلندشدوچرخی زدوبه ستم برگشت.

 غزاله بخدااینی که تومیگی نیست....من احمق ازاولین روزی که_

بودمت دوست داشتم....همون روزاول تودانشگاه بادیدنت نفس کم اوردم....من بایه نگاه  دلم وباختم...من حتی نمی دونستم دیده  

توخواهراریاهستی،وقتی اریابهم خبردادخواهرش تودانشگاهی که من هستم درس میخونه دنبال ادرس ونشونی ازت شدم باگفتن تمامی 

زده خواهان تکرارحرف هایش شدم...همون روزاومدم دانشگاه شایداشتباه کرده بودم ولی  خصوصیات ظاهری توواسم ونشانت بهت

نه....خواهردوست صمیم همون کسی بود که عاشقش شده بودم.تعقیبت کردم...تمام فکروذهنم شدی...وقتی توروکناراون اشغال عوضی دیدم 

ته پیش جلوی توکم اورده بودم...من دلم وباخته بودم...بازنده ی این بازی اتیش گرفتم...سعی کردم بااذیت کردنت متنفربشم ولی من خیلی وق

 من بودم نه تو.

 ：سرخم کردم ونگاه خیسم وبه پنجره ی بازاتاق دادم وگفتم

 *من این بچه رونمی خوام.....سقطش میکنم.

 چی میگی تو؟_

 صدای بلندحاکی ازخشم فرهادباعث شدپرستاری سراسیمه وارداتاق بشه.

 !!.اینجابیمارستانه که مثل…ه خبرتونه!؟اقاچ_

 ：نگاه فرهادبه سمت پرستاربرگشت وباصدایی که سعی درکنترلش داشت گفت

 بفرماییدبیرون خانوم...بفرمایید._

 نگاه مرددپرستارچرخی زدودراخربارفتن چشم غره ای ازاتاق بیرون رفت.

 ：فرهادنگاه خشمگینی کردودستی درهوابه نشانه تهدیدتکون دادگفت
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ببین غزاله این بچه سهم منه....یه باردیگه...فقط یه باردیگه بشنوم حرفی ازسقط بچه میزنی هرچی دیدی ازچشم خودت دیدی...همین امروزم _

 هم بامحمدواریاصحبت می کنم تااخرهفته بریم سرخونه وزندگیمون،الزم باشه هرکاری میکنم تااین بچه صحیح وسالم به دنیابیاد.....تااون موقع

 خودم مواظب هردوتاتونم...فکرصدمه زدن به این بچه روهم ازسرت دورکن....سعی کن مادرباشی نه قاتل.

قاتل...واژه ای که من ویادحرف های خاله شهین انداخت...مادرمن هم قصدکشتن کودک چندماهه اش وداشت،ولی مادرمن مریض  

 .نبودم مریض من...نه…بود...من که مریض نبودم،بودم!؟بوداختیارکارهایی که می کردونداشت....مادرمن بیمارروانی 

 من اجازه ی کشتن جنینی که دروجودم رشدمی کردونداشتم.

 باصدای دربه خودم اومدم،فرهادرفته بودومن مانده بودم بادنیایی ازحس های تازه....حس زن بودن....حس مادربودن.

 کجاره کج رفته ام من" 

 که سوخته دل بی تاب وبندم

 اشق رخساراویممن ع

 نازوکرشمه ی بسیاراویم

 ره عاشقی کی بتوان برگشت

 "عاشق خسته راتاب وتوان هست

 ************ 

گوشه ی اتاقم سرم و روی زانوهام گذاشته بودم که باورودانی فاطمه سرم وبلندکردم....نگاهم به چهره ی خندان وبشاش فاطمه بود...نزدیک  

 دلب خندانش وهوای بارونی چشمانش عجیب به چشم می امد.ترمقابلم روی زمین نشست....تضا

 غزاله مادر،من این همه غریبه بودم که بایداالن خبربه این مهمی روبشنوم؟_

 نگاه شرمسارم وپایین انداختم که بااحساس گرمی دستان مادرانه ای سرم وباالگرفتم.

 ：نگاه پرمهرش روی صورتم چرخی زدوگفت
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 خجالت می کشی مادر!؟_

 ：به دندان گرفتم وگفتم لب

 *من می خواستم بکش....

 باقرارگرفتن دست فاطمه روی لبهام ساکت شدم ونگاه لرزونم وپایین گرفتم.

هیچ مادری نمی تونه به بچه اش صدمه بزنه،دیگه این حرف ونزن...این خواست خدابوده وماهم نمی تونیم درش دخالت کنیم....ببین دخترم _

ردن،خدابه من ومحمدفرزندی عطا نکرداماعوضش توروبه ماداد....محبتت روتودل ماکاشت....کارای خداحکمتی داره بعدچندین سال زندگی ک

 عزیزدلم،اومدن این بچه هم بی حکمت نیست...من مطمعنم.

 نه وزندگیتون.االن هم پاشواشکهات وپاک کن،محمدزنگ زده بودمی گفت مثل اینکه فرهاداسرارداره تااخرهفته عروسی بگیریم بریدسرخو

 ：فاطمه بلندشدواماقبل رفتن جلوی درایستادوگفت

راستی تایادم نرفته محمدمی خواست ماه عسل شماروبفرسته مشهدولی باوضع توموندانشاهلل بعدبه دنیااومدن بچه....خواستم بگم بلیط سه _

 نفره مشهدتون پیش مامحفوظه.

 به خونه ی نقلیم انداختم....باشنیدن صدای فرهادبه پشت سرم برگشتم.بازدن کلیدبرق چشمهام وجمع کردم....نگاهی دوباره  

 سرپاواینستابیابشین روی مبل....چیزی می خوری برات بیارم؟_

 نگاهی به مردقدبلندم کردم، چقدرباکت وشلوارمردانه تردیده میشد....چقدرچین خوردگی بین ابروانش بهش میومد....فرهادنگاه خیره من وروی

 رد.خودش شکارک

 ：دست پاچه نگاهم وازش گرفتم...چندقدمی نزدیک ترشدوگفت

 مزاحم نگاه کردن خانوم شدم نه!؟_

 *نه...نه...اینطورنیست.

 لبخندزیرکانه ای زدوباسراشاره ای به دستش کرد.
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 بیااین وبخور.._

 ：نگاهی به لیوان شیرتودستش کردم...متعجب نگاهم وبهش دادم که گفت

 ه غذاییت شروع میشه،هرچی هم دلت خواست لیست کن فردابرات می خرم.تعجب نکن ازامشب برنام_

 ：چندقدمی برداشت وکناردراتاق پشت به من ایستادوگفت

 ازاین به بعدهم من تواین اتاق می خوابم توهم تواتاق روبرو،اگه هرساعتی ازشب برات مشکلی پیش اومدمی تونی صدام کنی..._

 ：بیادگفتمکثی کردومثل اینکه چیزی به یادش 

 خوابم سبکه...شب بخیر._

م بارفتنش نگاهی به لباس عروس سفیدم کردم....کالفه ازسنگینی لباس وارداتاقی که ازامشب مال من بودشدم....نگاهی به ایینه قدی توی اتاق

ردم ولی درهربارمنصرف کردم بابیاداوری سنجاق های داخل موهای سرم مرددبه طرف اتاق فرهادحرکت کردم...چندباری برای درزدن قصدک

 شدم،باشنیدن صداهایی ازاتاق گوشم وبه دراتاق نزدیک کردم که بابازشدن درسرم به چیزسفتی برخوردکرد.

 نگاهم به دکمه های پیراهن سفیدش افتاد....خجالت زده سرم وباالگرفتم که باچهره ی بهت زده ی فرهادمواجه شدم.

 *سالم.

 ：نده ای کش امدولی زوددستی به صورتش کشیدوگفتباسوتی که دادم لب های فرهادبه خ

 علیک السالم....کاری داشتی!؟_

 ：دست پاچه نگاهی کردم وگفتم

 *نه....نه کاری نداشتم.ببخشید.

 چندقدمی برنداشته بودم که صدای فرهادوازپشت سرم شنیدم.

 غزاله مطمعنی کاری نداشتی!؟_

 ：ه به موهای سرم گفتمشرمگین نگاهی به پشت سرم کردم وباچشم وابرواشار
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 *اینارونمی تونم بازکنم،میشه کمکم کنی!؟

درست بودکه لب هایش به خنده ازهم بازنمی شدولی نگاه خندانش حاکی ازهمه چیزبود...روی صندلی جلوی ایینه نشستم وفرهادمشغول 

سنجاق هابود...باتموم کردن کارش قدمی عقب  بازکردن موهای سرم شد...ازایینه تمام حرکاتش زیرنظرم بود....بااحتیاط مشغول دراوردن

 ：گذاشت ودست به سینه نگاهی به موهای سرم انداخت وگفت

 غزاله یه خواهشی ازت دارم،هیچوقت موهای سرت وکوتاه نکن....میشه!؟_

 نگاهی ازایینه بهش انداختم وسری تکون دادم.

 ：وگفتم برای گفتن حرفی مرددبودم....نگاه کوتاهی ازایینه بهش انداختم

 *یه خواهش دیگم ازت دارم...

 بگو؟_

 *میشه زیپ لباسم وازپشت بازکنی!؟

 بلندشدم ودستی به لباس عروسیم کشیدم وپشت بهش قرارگرفتم.

نگاهم ازایینه بهش بود....مکث طوالنی کرد،دست های مردانه اش عجیب روی لباسم می لرزید....نگاه ثابتش روی تنم خیره ماند....باتکان 

 نم کالفه دستی به صورتش کشیدوسراسیمه ازاتاق بیرون رفت.خورد

نگاهم به جای خالی اش خیره موند...نمی دونم چرادلم تالفی می خواست،تالفی همه ی اذیت هایی که کرده بود....اینبارمیدان دست من 

 بودوحریفم خسته ازیه بازی طوالنی....اینباردلم بردمی خواست نه باخت.

دارشدم وسالنه سالنه واردهال شدم بادیدن میزچیده شده ی صبحانه چشمهام ازفرط تعجب گشادشد....نگاهم به تکه صبح زودازخواب بی

 کاغذتاشده ی روی میزثابت موند....بادیدن دست خط فرهادل*ب*م به خنده ای کش اومد.

 سالم.صبح بخیر." 
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نظرم نیازبودصبح خریدم،اگه چیزی کم وکسرباشه می تونی بهم زنگ خواستم بگم من ساعت چهارازسرکارمی رسم خونه....تمام وسایلی که ب

 "بزنی وبگی...درضمن خوردن شیریادت نره...خداحافظ.

بعدخوردن صبحانه مشغول جابه جاکردن وسیله های خریدم شدم...نزدیک ساعت چهارفارغ ازکارروی مبل نشستم ....نگاهی به لباس های  

زدسری به کمدلباسم زدم...باشنیدن صدای دردوباره نگاهی به ایینه قدی داخل اتاقم انداختم وازاتاق بیرون  توتنم انداختم وبافکری که به سرم

 ：زدم....نگاهی به فرهادکه پشت به من درحال دراوردن کتش بودانداختم...اهسته کمی نزدیک ترشدم وباصدای بلندی گفتم

 *سالم.

 ：نگاه بهت زده فرهادروی صورتم چرخی زدوگفت

 الم.خوبی؟س_

 *خوبم توچی؟

 منم خوبم ...چیزی خوردی!؟_

 *نه منتظرموندم تاتوبیای.

 ابرویی باال دادوباحالت متعجبی پرسید.

 تومنتظرمن موندی!؟_ 

 *اره،مگه تونهارنخوردی؟

 نه._

 *خب پس باهم غذامی خوریم.

 ：ی کردم وگفتمجلوی نگاه متعجب فرهادراهی اشپزخونه شدم....باورودش به اشپزخونه نگاه زیرچشم

 *توبشین من همه چی رواماده می کنم.

 نه بزارکمکت کنم._



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      n4u.iRwWw.Roma 

 

 
 

 ：نگاهی متعجب به داخل قابلمه ی غذاانداخت وگفت

 توغذاپختن هم بلدی!؟_

 *نه زیاد....ولی قابل تحمله.

 نگاهم به اولین قاشقی بودکه درون دهانش قرارمی داد..

 ：نگاه تحسین امیزی کردوگفت

 نه.خوبه افرین._

 تکون دادم ومشغول خوردن غذاشدم. سری

 ：باتموم کردن غذاسری بلندکردم که بادیدن نگاه متعجب فرهادابرویی باالدادم وگفتم

 ؟!ونخوردی چراغذات…چرااینطوری نگاه می کنی!؟_

 االن که دارم خوب فکرمی کنم...میبینم سعیداون روزچی گفته بود._

 *مگه سعیدچی گفته بود؟

 .خرسه که نیست زن برسه دادت خدابه：درگوشم گفتهمون جاسرسفره ی عقد_

 ：بلندخندیدوگفت

 البته من االن معنی حرفش ومی فهمم...اون موقع فکرمی کردم حتمازیادی می خوابی._

 ：ابروهام وبهم نزدیک کردم وباحالت سردی گفتم

 *اگه ناراحتی ازاین به بعدهیچی نمی خورم.

 ：ورادستم وگرفت وگفتباحالت دلخوری ازروی صندلی بلندشدم که ف

 نه غزاله بخدامن منظوری نداشتم....توروخداحرفم وبه دل نگیر...بخدااگه یه بشقاب دیگم براخودت غذانکشی منم هیچی نمی خورم._
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 بشقاب غذاروکنارکشیدودست به سینه اشاره ای به ظرف غذاکرد.

ه منتظرکشیدن غذابودولی من درکمال حیرتش باقی غذای مونده نگاه بدجنسی کردم وروی صندلی نشستم...نگاهم هنوزبهش بوددست به سین

اش روجلوکشیدم وشروع به خوردن کردم....بعدتموم شدن غذانگاه گوشه چشمی کردم وازروی صندلی بلندشدم چندقدمی برنداشته بودم که 

 صداش وازپشت سرم شنیدم.

 خیلی بدجنسی الاقل برامن غذامی کشیدی._

 ون زحمت بکشید.*نه دیگه شرمنده...خودت

 راستی غزاله_

 به پشت سرم برگشتم وسری درهواتکون دادم.

 می خواستم بگم امروزاریامیاداینجا._

 ؟!شده چیزی…*براچی!؟

 نه چیزی که نشده...ولی می گفت کارمهمی داره._

 ابرویی باالدادم وپرسیدم.

 *چه کارمهمی!؟

 گفتم بیاخیرباشه...گفت خیره.همین. نمی دونم فقط زنگ زدگفت امروزمیام یه سری خونتون،منم_

 توفکرفرورفته بودم خیلی وقت بودکه ازاریاخبرنداشتم...باشنیدن صدای فرهادنگاهم وباالاوردم.

 کجایی!؟_

 *همین جا.

 زیادفکر نکن خودش میادمیگه چی شده.فقط تایادم نرفته بگم ازدانشگاه برات مرخصی ردکردم._

 ومدصدام بزن.*اوهوم باشه،من میرم بخوابم اگه ا
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 باشه._

ون وارداتاقم شدم وبی هواشروع به قدم زدن کردم...فکروذهنم درگیرخبرمهم اریابود...چیزی نگذشته بودکه باشنیدن صدای زنگ خانه ازاتاق بیر

 ：زدم....فرهادازاشپزخونه سری خم کردوگفت

 بفرمااقااومد....توبشین خودم دروبازمی کنم._

 خونه شدم...درحال ریختن چایی بودم که باشنیدن صدای اریابه عقب برگشتم.بابیرون رفتن فرهادوارداشپز

 سالم به ابجی گلم....خوبی؟_

 *سالم ممنون توخوبی؟

 اره خوبم فقط زودباش یه.چایی بیاروخودتم بیابشین که عجله دارم بایدبرم._

 *کجابااین عجله!؟

 ابشین باهات کاردارم.دانشگاه کالس دارم،االنم بیشترازنیم ساعت فرصت ندارم بی_

 ：بعدتعارف کردن چایی روی مبل نشستم وگفتم

 *خب بگومی شنوم..؟

 ازکجابگم؟_

 *ازهرجایی که دوست داری...فقط توروخدازودباش که مردم ازفضولی.

 ：اریانگاه کوتاهی کردوگفت

 ازیکی بله گرفتم._

 باحالت متعجبی پرسیدم.

 *چی؟
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 خواستگاری کردم.گفتم ازیکی بله گرفتم....یعنی البته _

 چیه به این فرهادخان میادزن بگیره به من نمیاد!؟

 *اریا درست وحسابی حرف بزن ببینم چی می گی.

 ای بابا میگم می خوام زن بگیرم._

 *خب طرف کیه؟ من میشناسمش!؟

 بله چه جورم._

 ：هم وبرگرداندم وگفتمنگاه متعجبی به فرهادکردم که باباالبردن دستهاش باالی سرش اظهاربی خبری کرد...نگا

 *کیه اونوقت؟

 کیمیا._

 ：شکه ازحرف اریاباصدای بلندی گفتم 

 ؟!!داده روهم بله حاالخانوم…*بگوجان غزاله راست می گم!!!؟

 اصالباورم نمیشه،همه اش یکی دوماه ازشماغافل شدم ببین چه اتفاقایی افتاده....اخه چرابه من چیزی نگفته!؟

 حتماخجالت کشیده._

 .محاله…میاوخجالت!!!!*چی کی

 حاالزنگ بزن ازخودش بپرس._

 *حتمازنگ می زنم.

 ：بابلندشدن اریاماهم ازروی مبل بلندشدیم...اریادستی به پیراهنش کشیدوگفت

 راستی تایادم نرفته پس فردامیرم خواستگاری...فعال._
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زدیک گوشم گرفتم ومنتظرجوابش شدم....بعدچندبوق خداحافظی کردم وبه دنبال گوشیم وارداتاقم شدم...بازدن دکمه ی تماس گوشی رون

 صدای پرانرژیش توگوشی پیچید.

 سالم به بهترین مامان دنیا._

 *سالم به بهترین برادرزن دنیا...

 ：شکه  ازحرفم جیغی کشیدوگفت

 وااای غزاله اریابهت گفته._

 ایدبفهمم.*اوالاریانه واستادپناهی چه زودم پسرخاله میشه....بعدشم بی وفامن االن ب

 بخداغزاله خودمم باورم نمی شددیروزبهم پیشنهادوداد._

 .بله میگه لحظه همون عاقل ادم اخه...میومدی خرکی عشوه یکم....ناز دختریکم…*توهم ازخداخواسته زودقبول کردی!!؟

یرم دنبال یه کیس دیگه...انگارداشت بروباباتوهم،داداشت یه جوری پیشنهاددادکه من گفتم االن بگم بزارفکرام وکنم میگه پس نخواستم م_

پیشنهادکارمی داد.منم ازترس اینکه بره وپشت سرش ونگاه نکنه گفتم پیشنهادتون ومی پذیرم،بعدشم کیس به این خوبی الکی چرابایدعشوه 

 بیام!!!!؟

 *توهم ازخداخواسته بله رودادی!؟

 دبشینم روپیشنهادقبلیت اقای شمسی ابدارچی مدرسه فکرکنم.اره فقط توروخدامنصرفش نکنیا،یه موقع اینم می پره اونوقت بای_

 باصدای بلندی شروع به خندیدن کردم.

 *واقعاخیلی خوشحال شدم کیمیا،براتون ارزوی بهترین هارودارم توهمیشه مثل یه خواهربرامن بودی انشاهلل که همیشه موفق باشید.

 ؟!!!مامانش توشکم پامیره چفت…!؟خیلی ممنونم عزیزم.....راستی وروجک خاله چیکارمی کنه_

 *نخیر...ببین یه ذره بهت رودادم ها.

 ای بابامگه من چی گفتم...مامان بداخالق._
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 *کاری نداری عروس خانوم.

 نخیرازطرف من فندوق خاله روبب*و*س._

 *باشه چشم.خداحافظ.

 مواظب خودت باش خداحافظ._

 حضوربعضی هادرزندگی درست ماننددانه انگوراست!!!" 

 "ماندنشان تقدیررابه مستی می کشاند.

 نگاهم به مهمان های حاضر توسالن تاالربودکه باشنیدن صدایی به عقب برگشتم. 

 به سالم غزاله خانووم.تبریک می گم._

 *سالم علی خوبی!؟خیلی ممنون.

 ممنون خوبم.می گم بالخره اریاهم خودش وبدبخت کرد._

 .باشه ازخداشم...خوبی اون به زن…*اه چرا اینطوری می گی!!!؟

 وااله به نظرمن که خودش وبدبخت کرد.....القل ازمایه درس عبرتی می گرفت._

 *اه پس اینطور،بزارببینم پیش زنتم بلدی ازاین حرفها بزنی!!!؟

 علی خنده ی بلندی کردودستاش وبه نشانه ی تسلیم باالبرد.

 مادرمیشی!!بهت تبریک میگم ....خیلی به من خندیدی دیدی سرت اومد.اوووه....اوووه...من تسلیمم ببخشید.راستی شنیدم داری _

 خجالت زده ازحرف های علی سرم وپایین گرفتم.

 اینم بگم اگه دخترباشه حتمابراپسرم می گیرمش._

 دهن بازکردم حرفی بزنم که باشنیدن صدای فرهادازپشت سرم خاموش شدم.



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      n4u.iRwWw.Roma 

 

 
 

 اقامگه زوریه!؟_ 

 م بشه.بله زوریه ...بایدعروس خود_

 ：نخیرزوری که نمیشه. نگاهم وبه سمت فرهاددادم وگفتم_

 *چرانمیشه....میشه.

 نگاه فرهادروی صورتم ثابت موند...باشنیدن صدای علی نگاهم وازش گرفتم.

 فقط بریددعاکنیدکه پسرباشه،چون اینطوری بی خیال قضیه میشم._

 باصداکردن سارا،علی خداحافظی کردوازماجداشد.

 م قفل کردم ونگاهم وبه دستهام دوختم...بااحساس نشستن کسی کنارم نگاهم وباالوردم.دستهام وتوه

 ：فرهادلبخندی زدوگفت

 ازمن ناراحتی!؟_

 *نه چرابایدناراحت باشم روزبه این خوبی حیف نیست.

 ：مرددنگاهی به وسط سالن انداخت وگفت

 …یعنی االن اگه چیزی ازت بخوام نه نمی گی!؟_

 ：که دستی درازکردوگفتخیره نگاهش بودم 

 ماهم مثل همه ی زن وشوهرهابریم وسط!!؟_

نگاهی به دست درازشده اش به سمتم کردم...خواهش چشمانش چیزی نبود که ازان به راحتی بگذرم...دست سردویخ زدم باحرارت دستانش 

 گرم شد..

ی پهن مردانه اش قراردادم...لبخندی که باشروع شدن اهنگ دستانش دورکمرم حلقه زدمرددنگاهی کردم ودستهام وروی سینه 

زدازدیدچشمانم دورنماند...نگاهم به همه ی زوج های حاظردروسط سالن بود...بادیدن علی وسارالبخندی زدم شکم بزرگ ساراباان همه گشادی 
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...باشنیدن صدای فرهادبه خودم لباسش بازهم به چشم می امد....نگاه های عاشقانه سعیدبه مهساچیزی نبودکه ازچشم هربیننده ای دوربماند

 اومدم ونگاهم وبهش دوختم.

 غزاله بازی روتمومش کنیم؟_

 ：گیج ومنگ سری تکان دادم که گفت

 من دیگه کم اوردم...توسهم منی....توعشق منی....برای همیشه برام میمونی!؟

تم ازش متنفرباشم...احساس جدیدی درمن به مات ومبهودنگاهش شدم...احساسی که به فرهادداشتم احساس تنفرنبود...هیچوقت نتونس

 وجوداومده بود...احساسی شبیه مادربودن یاشایداحساسی شبیه دوست داشتن.

 نگاه لرزونم به جنگل چشمانش بود....چشم بستم تاسدراهی بشم برای اشکهای محب*و*سم.

 *اره.

 صدای ارومش ونزدیک ترکنارگوشم شنیدم.

 رش.خیلی دوست دارم....میمونم تااخ_

 اهسته بگو" 

 خاطره نیست

 توازبارانی

 یاکه ازنسل نسیم

 هرچه هستی

 بگذرانیست هوایت

 بویت 

 فقط اهسته بگو
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 "بادلم میمانی!!؟؟؟

 ************** 

 *الوسالم خوبی؟ 

 به سالم به خانوم گلم توخوبی؟_

 *اره مرسی.

 عسل بابام خوبه؟_

 *اونم خوبه.سالم می رسونه به باباش.

 تتون هستم.خودم نوکرجف_

 خنده ای کردم وزبون به دهن گرفتم.

 *فرهاد

 جانم_

 *من نزدیک شرکتتون هستم....اومدم بریم نگاهی به تخت وکمدهابندازیم.

 وای غزاله مگه من نگفتم خودم شب میام بریم...توبااین وضعت چرااومدی بیرون!؟_

توبیای برسی خونه دیرمیشه....بذارببینم این اقای خسیس نمی خوادیه *خب دیدم تامن برسم جلوی شرکتتون توهم کارت تموم میشه،بعدشم تا

 شامی به زن وبچه اش بده!؟

 شماجون بخواه....باشه االن حاضرمیشم بیام،االن دقیقاکجایی!؟_

 *روبروی شرکتتون...اینورخیابون.

 باشه همون جاباش االن میام پایین._

 *باشه چشم.خداحافظ.
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 چشمت بی بالاالن اومدم._

وشی روقطع کردم ومنتظرنگاهم وبه درشرکت دوختم....چیزی نگذشته بودکه فرهادباقدم های بلندپله های شرکت وپایین اومد...ازدوردستی گ

تکون دادم تامتوجه ام بشه....نگاهی به ماشین پارک شده اش انداخت واشاره کردتاکنارخیابون منتظردورزدن ماشین باشم،ولی من توجهی 

ای سریع به طرف خیابان حرکت کردم...چندقدمی نگذاشته بودم که بانزدیک شدن ماشین پرسرعتی نگاهم وبه طرف دیگه ی نکردم وباقدم ه

خیابون دادم...بادیدن سرعت باالی ماشین پاهام روی زمین خشک شد....نگاهم بین فرهادوماشین درحال چرخش بود....دست های سردوبی 

یک پرنده روی زمین وهوامعلق ماندم...بوی الستیک ماشین...صدای بوق ماشین هاودراخرنگاه بارونیه  روحم دورشکمم پیچیده شد....سبک مثل

 فرهادباالی سرم.

 *دوستت دارم فرهاد.

 "فرهاد" 

 نگاهم هنوز روی جسم بی جونی ثابت بود...بلندترفریادزدم. 

 .*غزاله پاشو...غزاله توروخداچشمهات وبازکن....غزاله این کاروبامن نکن

 ：نگاهم به جمعیت حلقه زده اطرافمون کشیده شد....باصدای بلندی که احساس کردم حنجرم پاره شدگفتم

 *یکی به اورژانس زنگ بزنه...زنم داره میمیره....توروخدایکی زنگ بزنه.

ی دستهاش دورشکمش کشیده  ازدرون می سوختم...نگاه بارونیم به صورت گردوسفیدغزاله بود...غزاله ی من خوابیده بود...نگاهم به گره

 شد...باصدای بلندی دادزدم

 *ببین دستهات ومحکم دورشکمت به هم گره زدی،این یعنی چیزیت نشده....این یعنی توزنده ای...غزاله پاشواذیت نکن.

 ：هق زدم...هق زدم وباصدای بلندی گفتم

کردم پاشوتوروخدا...غزاله پاشوبریم برا بچمون تخت  *غزاله پاشودیگه بازی بسه....غزاله من کم اوردم...غزاله اصالمیگم غلط

 وکمدببینیم...اصالهرچی توبگی اون ومیگیریم...غزاله پاشو...فقط پاشو.

 ：باصدای اژیرامبوالنس همه راه وبرای ورودامبوالنس بازکردند....نگاهم به دکترباالی سرش بود....دستی به صورت خیسم کشیدم وگفتم
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 اره بازی میکنه...می خوادمن واذیت کنه....هی بهش میگم بااین وضعیت نیابیرون گوش نکرداقای دکتر.*چیزیش که نیست نه!!؟د

 شماچه نسبتی باهاشون دارید؟_

 *من شوهرشم.

 ：دوباره بادستهام اشک های روی صورتم وپاک کردم وگفتم

ین این همه مردم درازکشیده....بهش بگیدبلندشه *توروخدااقای دکترحرف من وگوش نمیده شما یه چیزی بهش بگید....بهش بگیدزشته ب

 توروخدا.

 ：دکترنگاه غمگینی کردوگفت

 ببین جوون براهردوشون دعاکن....یاسری کمک کن باهم بزاریم روی براندکارد._

 نگاهم به خون روی اسفالت خیابون کشیده شد....خندیدم وبه سمت دکتربرگشتم.

 پیشم تصادف کردخون اومد. *بازم که ازش داره خون میاد...اخه دفعه

 بااحساس قرارگرفتن دستی روشانم نگاهم وکج کردم.

 ببین جوون انشاهلل که چیزی نمیشه اگه می خوای زودبامابیا._

 دست پاچه پشت امبوالنس نزدیک جسم ضعیف وبی جون غزاله نشستم.

.همه اش دلم می خواست ازاین کاب*و*س لعنتی صدای اژیرامبوالنس وهوای خفه ی اتاقک امبوالنس حال خرابم وخرابترمی کرد..

 بیداربشم...بانگه داشتن امبوالنس سراسیمه جسم بی روح غزاله روداخل بیمارستان بردند...نگاهم به دکتری که عالیم حیاتی اش روکنترل می

 کردبود.

 اتاق عمل._

 ：دونیاروسرم خراب شد...باپاهای لرزون نزدیک ترشدم وگفتم

 ی!؟*اتاق عمل برای چ
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 ：دکترنگاه متعجبی ازباالی عینکش کردوگفت

 شماچه نسبتی باهاش دارید!؟_

 *من شوهرشم.

 ：نگاه مردددکتربه دراتاق عمل کشیده شدوگفت

 خانومتون بایدعمل شه...ایشون بارداربودنداحتمال خون ریزی داخلیش خیلی زیاده...مامجبوریم بچه روبه دنیابیاریم._

 م چی میشه.*من بچه نمی خوام ...بگیدزن

 ماهمه ی تالشمون ومی کنیم ،بقیش دست خداست._

 ：دکتردستی روی شانم گذاشت وگفت

 براش دعاکن... حالش خوب نیست._

باپتکی که به سرم خوردچشمهام سیاهی رفت...تکیه به دیوارروی زمین سرخوردم..خیره کاشی های سفیدبیمارستان که کفش های مردانه وزنانه 

 رفتندشدم.ای روی ان قرارمی گ

 نمی دونم چقدرروی کاشی های سردبیمارستان نشسته بودم که باصدای اریا سرم وباالگرفتم.

 فرهادغزاله کو!؟_

 ：گیج ومنگ خیره صورتش بودم که فریادزدوگفت

 باتوام فرهادمیگم غزاله کو؟_

 نگاهم وبه طرف دربسته ی اتاق عمل کشیدم..باصدای بلنداریانگاهم وبرگردوندم.

 یاخدا._

 تلوتلوخوران روی زمین نشست...

 چیزی نگذشته بودکه مادروخاله ی غزاله به همراه کیمیاباحال خرابی واردبیمارستان شدند. 
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 کالفه ازگریه وزاری فاطمه وکیمیاباصدای بلندی دادزدم.

اق میادبیرون...راستی دکترهم گفته بچه *بسه دیگه چراداریدگریه می کنید!؟غزاله که چیزیش نشده...من می دونم االن صحیح وسالم ازدراون ات

 اش داره بدنیامیاداالن دخترمون توبغلش میادبیرون.

 نگاهم وبه اریایی که باچشمهایی سرخ وبارونی نزدیک ترمی شددادم.

 *اریابهت تبریک می گم داری دایی میشی.

 تواغوش برادرانه اش گریه کردم....زجه زدم.

یه کنه...مردبایدمثل کوه محکم و استوارباشه....کجاست که ببینه مردهاهم گریه می کنند...کجاست که کجاست کسی که می گفت مردنبایدگر" 

 "ببینه یه روزی کوه هم کمرخم می کند....اهای کجایی که ببینی اهنگ اشک هایم ازهرصدای گریه ی زنانه ای گوش نوازترهست.

 واروم گرفته بودکشیده شد.. بابازشدن درنگاهمون به جسم کوچکی که دربغل پرستارساکت 

 ：پرستارنیم نگاهی به همه کردوگفت

 بهتون تبریک میگم بچه سالمه._

 بلندشدم باخشمی که سراسروجودم وگرفته بودفریادزدم

 *مگه من نگفتم بچه نمی خوام...من زنم ومی خوام...کجاست پس!؟اون حالش چه طوره!؟

 عمل بیرون می امددوختم. باشنیدن صدایی نگاهم وبه مردسبزپوشی که ازاتاق

 جوون یکم اروم باش....خداروشکرکن که بچت سالمه._

 ：کالفه دستی بین موهام کشیدم وگفتم

 *من زنم ومی خوام نه بچه رو.

 درموردزنت بایدبگم ماهمه ی تالشمون وکردیم بقیش مونده به خدا....دعاکنیدبه هوش بیاد._
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هم من دوربیمارستان چرخیدم...تلوتلوخوران روی زمین نشستم وسرم روی زانوهام گذاشتم بیمارستان دورسرم چرخید...نمی دونم یاشاید

 ...دیگه هیچ صدایی نمی شنیدم.

******* 

 باقرارگرفتن دستی روی سرم نگاهم وباالاوردم...مادرم بودنگاه بارونیش ازپشت عینک ذربینی اش به چشم می خورد.

 ：دستی به سرم کشیدوگفت

 شو.فرهادپسرم بلند_

 دستی به دیوارگرفتم وبلندشدم..

 *غزاله بیدارشده!؟

 ：مادرم نگاه مهربونی کردوگفت

 نمی خوای دخترت وببینی!؟_

 *نه نمی خوام.

 اون طفل معصوم که گ*ن*ا*هی نداره مادر._

 *مامان نمی خوام ببینمش من فقط غزاله رومی خوام.

 عزیزم برای غزاله بایددعاکرد._

 ایی که این روزهامهمان همیشگی چشمانم شده بودندروبگیرم.چشم بستم تاجلوی اشک ه

 ：باصدای بلندی گفتم

م *مامان چقدردیگه دعاکنم...االن سه روزه که غزاله روی اون تخت خوابیده....االن سه روزه که صداش ونمی شنوم...دلم براخنده هاش ....دل

 برااون چشمهاش تنگ شده .

 مادرانه ای که معجزه می کرد.گریه کردم...هق زدم اینباردراغوش 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      n4u.iRwWw.Roma 

 

 
 

 ：مادرم دستی به سرم کشیدوگفت

 االن سه روزکه بچت به دنیااومده...نمی خوای براش اسم انتخاب کنی؟_

سری به معنی نه تکون دادم ونگاهم وازپشت شیشه ی اتاق به جسم گم شده ی بین لوله های دستگاه انداختم....چه خواب عمیقی بود...مرده 

 می خوابیدند..هام این چنین 

بی تاب....تاب کودکیم شده ام مادر....دستهایت رادوباره کم دارم....من اویزانم به دستان خاطراتت....خسته ام ازاشکهای بی " 

 "امان....بیامادرتاب بچه گی ام راتکان بده

 ：کالفه وخسته واردخونه شدم...باشنیدن صدای درمادرم جلوتراومدوگفت 

 وش اومده؟فرهادمادرغزاله به ه_

 *نه مامان....بچه کو؟

 ：لب های مادرم به خنده ای بازشدوگفت 

 فدات شم عزیزدلم اومدی دخترت وببینی؟....بیاعزیزم تواتاق خودت خوابیده._

سراسیمه وارداتاقم شدم ودروبستم...سربرگردوندم ونگاهم کشیده شدبه جسم کوچکی که به پهلوروی تخت خوابیده بود.....نزدیک ترشدم 

،چشمم به لباس صورتی که غزاله به انتخاب خودش خریده بودافتاد...چقدردرون این لباس ،سفیدی صورتش به چشم می خورد...مثل برف 

 سفیدبود...دستی روی موهای سیاه نرمش کشیدم....چه حس جالبی بود...چیزی ازپوست واستخون خودت....چیزی که فقط متعلق به خودت بود...

 م وسرم نزدیک گوشش گرفتم.روی تخت درازکشید

من وببخش که توروازیادبردم،اخه میدونی تمام داراییم داره روی تخت بیمارستان جون میده....میفهمی چی میگم …*سالم بابایی.خوبی؟

 بسه گهپاشودی مامان بگی توبهش بریم…؟!پیشش خوادبریم می دلت…بابای...دلم براش تنگ شده...ببینم توهم دلت برامامانی تنگ شده!؟

 نم نمی شنوه...بابایی شایدصدای توروشنید....بریم بابایی!!؟ز می صداش هرچی من اخه... خوابی چقدرمی

 باچکیدن قطره اشکی روی صورتش تکونی خوردوبه پشت خوابید.

http://www.roman4u.ir/


 

 
181 

 

 چقدرشبیه غزاله بود...مثل اون معصوم...ب*و*سه ای روی پیشونیش کاشتم وبلندشدم.

 ن زدم...بادیدنش روی سجاده ی نماز نزدیک ترشدم.به دنبال مادرم ازاتاق بیرو

 *مامان براغزاله ی منم دعاکن.

 بانشستن دست پرمهرمادرم روی  سرم نگاهم وباالاوردم.

 براش دعامی کنم عزیزدلم._

 ：دستی به صورت خیسم کشیدم وگفتم

 *مامان بچه روحاضرکن می خوام ببرم پیش غزاله.

 مادرم خوشحال لبخندی زدوچشم بست.

نگاهم وبه جسم کوچکی که دربغلم به خواب رفته بوددادم....وارداتاق شدم...غزاله هنوزدرخواب عمیقی فرورفته بود...نزدیک ترشدم وروی 

 صندلی کنارش نشستم.

 استخو می دلش...شده چقدرتنگ برات دلش دونی نمی اخه...دخترمون زدی حدس درست بله…*سالم مامان کوچولو...اگه گفتی کی اومده!؟

 انتخاب کرده می خوای بدونی؟ اسم یه براش باباش راستی....وببینه مامانش

 بلندشدم وبچه روروی سینه ی غزاله به شکم خوابوندم....نگاهم وبه دست کوچکی که روی صورت غزاله قرارگرفته شددادم.

 *نفس....اسمش ومیزارم نفس...ببین غزاله چقدرشبیه توعه.

 کهایی که بنای ریختن گرفته بودندروبگیرم.سرم وباالگرفتم تاجلوی اش

*غزاله پاشودیگوعزیزدلم....گرفتی اینجاخوابیدی ازهیچی خبرنداری....خبرنداری محمدباشنیدن خبرتوقل*ب*ش گرفته وبستریه.....خبرنداری 

ش پشت در اتاق محمد....خبرنداری که که اریاروزوشبش وباالی سرقبرمادرت میگذرونه....خبرنداری که یه پای فاطمه اینجاست ویه پای دیگه ا

نم کیمیاچندروزیه مریض گوشه ی اتاقش افتاده....توازمنم خبرنداری...خبرنداری که دیگه بریدم...بخداوندی خداقسم اگه بخوای تنهام بذاری م

 باهات میام ....
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 ：اتاق برگشتم پشت سرم وگفتمبه صدای گریه ی من نفس بیدارشدوشروع به گریه کرد....بغلش کردم وقبل بیرون رفتن از

 *غزاله به خاطرنفس برگرد..

 به اسرارفاطمه نفس وبه خونه برگردوندم تازه ازماشین پیاده شده بودم که باصدای زنگ تلفن همراهم نفس وتوبغلم جابه جاکردم.

 *بله بفرمایید.

 پسرم بیا...زودبیا._

 ：هراسون باصدای بلندی گفتم

 *چی شده؟

 ی فاطمه دوباره پرسیدم. کالفه ازصدای گریه

 *چی شده میگم؟

 غزاله...غزاله به هوش اومده....بیاپسرم چشمت روشن._

م مات ومبهودنگاهم به جای نامعلومی خیره ماند...باصدای افتادن گوشی روی زمین به خودم اومدم....نگاهم وبه جسم مچاله شده ی توبغلم داد

 وفریادزدم.

 *خدایاشکرت....

 "عاشقان تقدیم به همه ی"

۱۳۹۵,۵,۲۸ 

 عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا(فاطمه پور قربانقاصدک )  با تشکر از

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

 Roman4u@کانال تلگرام : 
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