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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 عُمر یشهیش

 

 

 بانیپشت بایقلم: شک به

 وجودِ عشق. ینام خالقِ هست به

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 سالم.  با

 هاتون شدم. باز هم آمدم و مهمان قلب "عُمر.  یشهیش "رمانم به نام  نیازدهمیبا  نکیا و

 .ادیرمان خوشتون ب نیکه از ا دوارمیام

 .1396/11/06رمان:  شروع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :خالصه

 ام.گل برگ کرده یآرزو ستیعمر

 ام.تک لحظات را در دلم قاب کرده تک

 ام.عاشقانه در انتظار نشسته ستیعمر

 ام.تصور کرده یرا پر از با تو بودن واقع اهایرو یبا تو همه من

 و هومن.  وایاز س گرید یاست و عشق سایو آو نایعشق، عشق ناب س نیا نکیا و

 .کندیم یاست که عمر تو را حالج یاشهیهمان ش یزندگ

 ها چه خواهد کرد و چگونه رقم خواهد زد؟!سرنوشت با آن یکه باز ستینگر دیبا نکیا و

 عمر_یشهیش#  یاجتماع#عاشقانه #: ژانر

 

 :مقدمه

 

 رات؟قرارم، بگم ب یدل ب از

 در فرارم، بگم برات؟ شهیهم
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 شراب. یِبطر هیمثه  کنمیمست م یه

 بگم برات؟  آره،

 .فتهیپاش ب یوقت که

 کُوکتل مولوتوفه. هی مثه

  ش،یشدم که تو زندگ یمجرم فرار هی مثه

 بدون توقفه. زیگر هی ریدرگ

 زنه. یزار م ومیکه تو آکوار امیماه هی

 کنه. یخودش زندگ یهااشک یتو تا

 زمونه رو. نیا یتلو تلو بکن دیبا

 .یرس یبه بن بست م یستیمست ن یوقت

 .شنیآدما دوباره مهربون م ایمست تو

 .یبازرس ستیا یتو یبرادرا یحت

 . زننیو به دست تو دستبند م خندنیم

 .کننیبردن تو باز م یو برا راه

 . یشیبدل م مانیها به سلدام مورچه تو

 .کننیبدون تو پرواز م هاچهیقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رمان: شروع
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 کل ی: دانایراو

 ،یکنیفکر م یوقت شهیهم

 و... یآخر خط هست که

 تو... یبرا کسچیه

 .کندیهم خرد نم طره

 باش. دواریام تو

 هر درد است. یدوا " یدواریام " تنها

 

 دو سال بزرگتر است. وایاز س سایآو ،یواهر هستند، ولباهم دو خ وایو س سایآو

کوچک و خوشفرم  یلب و دهان ،یبه رنگ سبز زمرد یپوست، چشمان دیساله، قد بلند، سف ستیب یدختر سا،یآو

 و صاف است.  یاو قلم ینیدارد و ب

 .شوندیاوست که همه جذب او م یبایچشمان ز نیکه دارد ا ییبایاز ز ریدرجه اول به غ در

او مناسب و  ینیپوست، لب و دهان و ب دیاو، سف یاز چهره  سا،یهجده ساله، قد بلند و هم قد با آو یدختر وا،یس

 .ی! رنگ چشمان او آبباینه آن قدر ز ،یخاص خودش را دارد. ول ییبایز

هم فقط  وایرفتارها و اخالق مادرش را به ارث برده است. س یمادر خود است و همه یها یجوان هیشب سایآو

 شباهت دارد. شتریبزرگش ب یچشمانش به پدرش رفته است. و از نظر اخالق و رفتار به عمه

 پولدار هستند. یها متوسط رو به باال، کمآن یمال وضع

 هم در حال خواندن کنکور است. وایو س خواندیدرس م کیدر دانشگاه در رشته گراف سایآو

 . مادر خانه دار است.کندیپاساژ بزرگ کار م کیاست و در  یپدر فرش فروش شغل
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 نایاست. س نایآشنا شد و با او دوست شد. نام آن پسر س یهجده سال داشت با پسر یوقت سایآو شیسال پ دو

 دارد.  یخوب یِدر کل وضع مال ،یرا به او داد. ول یکه بتوان لقب پولدار ستیقدر پولدار نآن

 را دوست دارند و عاشق هم هستند. گریهر دو به شدت هم د سایو آو نایس

را از پدر و مادر او  سایرا به اتمام رساند، آو اشیپس از گذشت دو سال که خدمت سرباز نا،یامسال س حال

 کرد و هر دو باهم نامزد شدند. یخواستگار

 .کندیم لیتحص خواندیم یکه معمار اشیو پنج ساله هست و در رشته دانشگاه ستیب یپسر نایس

سبزه است که او را با نمک  یو بامزه، صورتش کم یو برازنده است. جذاب و خواستن کلیقد بلند، خوش ه یپسر وا

ها بود که دل چشم نی. همشدیم یچشمانش مشک شدیم کیکه هوا تار یرنگ بود. وقت یچشمانش طوس کند،یم

 یمناسب ینیعاشق کرد. لب و دهان و ب ساخت و داریپد یمیدل نه بلکه صد دل لرزاند و جوشش عظ کیرا  سایآو

تر با نمک باتر،ی. که چهره او را زکردیجا خوش م اشیشانیگوشه پ یلختش کم یدسته از موها کی شهیداشت. هم

 .دادیتر نشان مو بامزه

 

 !ستیمن چ ریتقص آخر

 اوست. تابیدلم ب که

 بگذار بلرزد. اصالً

 .ستیدل من عاشق ن مگر

 در سر دارد.او را  یمن هوا دل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ##سه ماه بعد.  ##

 

 سای: آویراو
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. کردمینگاه م دادیقرار م یکه زن داخل آدمک چوب یبودم و داشتم به لباس عروس ستادهیمزون ا نیتریو پشت

اون طرف تر از  یرو که کم نایقشنگ بود و به دلم نشسته بود. س یلیشدم. خ رهیکه رفت به لباس عروس خ یوقت

 بود رو صدا زدم. ستادهیمن ا

 .ایب نایس نایس -

 و گفت: ستادیاومد کنارم ا نایس

 جونم؟ -

 ناز بهش گفتم: با

 قدر قشنگه!لباس عروس چه نیا نیبب -

 آره گلم.  -

 جوان بود رو صدا زد و گفت: یه دخترمزون و فروشنده رو ک یو منو برد تو دیبعد دستم و کش و

 .دیاریخانومم ب یرو که تو تن مانکن هست رو لطفا برا یخانوم اون لباس عروس -

 .ارمیاالن م -

. همون اومدیو به تنم م خوردیبعد رفت لباس رو برام آورد و گرفتم و رفتم تو اتاق پُُرو تن کردم. کامال به تنم م و

در رو باز کرده و داره با  نایس دمیکه د کردمیم فیو از خودم تعر کردمیبر انداز م نهیآ یطور داشتم خودم و تو

 براش فرستادم و گفتم: ییبوس هوا هی. زدیهاش برق م. چشمکنهینگاهم م نیتحس

 خوجمل شدم؟ -

 زد و گفت: یجذاب لبخند

 . خوشت اومده؟یخوشگل شهی. تو همزمیآره عز -

 آره. -

 .میبر ایخب ب -
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 گفتم: دمغ

 ؟یخرینم -

 بخواد من نخرم؟ تو فقط لب تر کن. یچ هیخانومم  شهیمگه م -

 .کنمیم دایپ یحال قشنگ هی رهیام مقربون صدقه ی. اصاًل وقتدیتا بناگوش باز شد، قلبم تپ شمین

 گفت: نایکه س رونیب میو از مزون رفت دیلباس عروس رو برام خر نایصندوق و س میلباس رو در آوردم و باهم رفت بعد

 ؟یباش دهیمونده که نخر یزیخانومم باز هم چ -

 .مینه. بر -

 باشه گلم. -

 .لرزونهیو تو دستش گرفت و محکم فشرد. چه قدر دستاش گرمه. گرماش دلم و تمام وجودم و م دستم

هم وقت گرفتم.  شگاهیحرکت کرد. از آرا نایو س میپارک شده بود شد ابانیخ یکه انتها نیسوار ماش میهم رفت بعد

 من و عشقمه. یعروس گهیهفت روز د

 .دمی. چشمام و بستم خوابخواستیشب شده بود و خسته بودم و دلم خواب م هوا

 

 نای: سیراو

 ی. وقتدهیشدم و متوجه شدم خواب رهیبهش خ آدینم سایاز آو ییصدا گهید دمیکه د کردمیم یرانندگ داشتم

 در آورد. ییکه منو از تنها یمنه. کس یزندگ ونهیدختر د نی. اشهیچه قدر نازتر و معصوم تر م خوابهیم

 که براش وقت گذاشتم و برام وقت گذاشت. یدختر

 برام زد. شیبراش زدم و از زندگ میکه از زندگ یدختر

 شدم. اشییمنه و همه دارا ییِکه همه دارا یدختر

 .پرستمشیمکه با تمام وجود عاشقانه  یدختر



 عمر ی شهیش

10 
 

 منه. یِ زندگ دیمنه، ام یدختر آرزوها سایآو

اش و نوازش دادم خم شدم. آروم گونه سایرستوران و نگه داشتم و کمر بندم و باز کردم و سمِت آو هی یجلو دمیرس

 و صداش کردم.

 ؟ییسایآو -

 . دوباره صداش زدم.دیکوب اریاختیقلبم ب کرد،یم امونهیهاش داشت دنفس هرم

 ؟یخانوم -

 و باز کرد و گفت: چشماش

 هوم؟ -

 .دیچسب یو به صندل دیکه خجالت کش دمیرو نرم بوس اشگونه

 .میشام بخور میبر ایفدات بشم. ب -

 بخوابم منو ببر خونه. خوامیم خوامیشام نم -

 زم؟یاول شام بعد خواب باشه عز -

 ام.نوموخوام. من خسته -

 لوسم. یخانوم -

 رو باز کردم و آروم سمتش خم شدم و گفتم: سایشدم و در رو بستم و رفتم در سمت آو ادهی. پچشماش و بست باز

 شو نفسم. ادهیپ -

 کرد و گفت: اخم

 من الال. -

 شدم و محکم گفتم: یبه زور مُِتوَسِِّل بشم. جد دیبا نکهیمثه ا ر،ینخ
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 !؟یبدون شام بخواب ذارمی. مگه من منمیپاشو بب -

. آخ قربون او لباش برم من. هوس لباش و دینشست و لب برچ یکامل باز کرد و صاف رو صندل دفعه چشماش رو نیا

 گفتم: یهوسم رو گرفتم و خودم و کنترل کردم و در رو کامل باز کردم و جد یجلو یکردم. ول

 .رونیب ایب -

داخل رستوران و غذا سفارش  میقفل کردم و دستش و گرفتم و محکم فشار دادم و رفت نیشد و ماش ادهیپ آروم

و  می. با صندوق حساب کردم و از رستوران خارج شدمیو خنده و عشق، غذا رو خورد یبا شوخ نکهیدادم. بعد از ا

و من  کردیها ورجه وورجه ممثه بچه نیشاش تو ماحرکت کردم. همه سایو اول سمت خونه آو میشد نیسوار ماش

 و گفتم: دمیاش و بوسگونه دمیشون رسبه در خونه یقت. ورفتمیاش مبچگونه هیقربون روح

 . یبزرگ بش دیکم کم با گهیخانومم د -

 اوهوم! -

 برو. گهید -

 .ریباشه. مراقب خودت باش شب بخ -

 مراقب خودت باش. شتریتو ب -

 کردم.و روشن کردم و سمت خونه حرکت  نیمطمئن شدم که رفته تو خونه، ماش یشد و رفت تو خونه، وقت ادهیپ

 .گذشتیزمان چون تند باد م گذشت،یم روزها

 .شدیتر م ریمن اس دل

 .شدیتر م عاشق

 .بالمیبه خود م ادیز یِمن از خوش و

 .کنمیم شیمن کنار اومده و من با تمام وجودم اون و ستا یهادارم که با همه نداشتن یعشق

 روز مونده بود تا با وجودش حل بشم. هیروز تا روز ازدواج مونده بود. فقط  هی همش
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 .یروز تا لمِس خوشبخت کی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کل ی: دانایراو

رفته بود. پدر هم به  یگرید شگاهیبا مادر به آرا وایرفته بود. س شگاهیصبح زود پس از حمام به آرا ییبه تنها سایآو

 رفته بود. شگاهیهم به آرا نایرفته بود. س شگاهیآرا

 و شاد بودند. دندیرسیبه خودشان م یهمه به نوع خالصه

آن ها  یشاد بودند. آرزو سایازدواج آو یبر پا بود و برا یی( غوغا وایو س سایو بهمن ) پدر و مادر آو نیمیدل س در

شاد  اریاو بس یبرا دندیدیخوشحال م نایرا در کنار س سایدخترشان هست و حاال که پدر و مادر آو یخوشبخت

 بودند. 

 .ندیبرسد و بتواند عشق خود را بب انیانتظار به پا نیهر چه زودتر ا خواستیدلش م نایس

 .خواستیاش را مدلش لمس معشوقه سایآو

 کران او شود. یبشنود و او غرق عشق ب فیاز عشقش تعر خواستیم دلش

 شان تنگ هم بود. یدل ها دیدو شد هر

 هر دو سخت! یبرا انتظار

 .نیریش یبس اما،

 در انتظار هر دو بود. یخوشبخت چون

 ماند؟یم یباق یشگیهم یخوش نیا ایآ و

 قرار هم. یدو ب هر

 قرار تر. یب یگریاز د یکی

 عاشق تر. یگریاز د یکی
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 تر. یمدع یگریاز د یکی

 دلتنگ تر. یگریاز د یکی

 مشتاق تر. یگریاز د یکی

 ...یگریاز د یکی

 . زندیعشق لبخند م و

 از جنس بهار. یلبخند

 ها... هیثان

 ها... لحظه

 ها... قهیدق

 ها... ساعت

 .گرفتیشکل م یآب ظیاز رنگ غل یبود و داشت به آرامش گذشته

 را آماده کرده بودند. نایپنج عصر شده بود. س ساعت

 آماده شده بود. سایشش غروب هم آو ساعت

 .دیتپ یقرار تر و محکم تر م یشان ب یها دل

 منتظر بود. شگاهیاز آرا رونیدر ب نایبه همراه س لمبرداریف

جا  کیرا  جانیهمه ه نیمن کنترل ا ایآ " گفتیاش با خود در دل مو همه دیکوبیتاالپ تلوپ در هم م نایس دل

 "دارم؟ 

 آمد. رونیب شگاهیاز آرا سایو آو دیرس انیقرار به پا یلحظات ب نیچند روزه و ا نیانتظار ا سپس

 شد. ادهیپ نیاز ماش نایس لمبرداریاخطار ف با
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 .محکم

 .شدیم کیاستوار کم کم داشت به او نزد یهاقدم با

 داشت. جانیاو ه یهمه جنتلمن نی. دلش از ارفتیاش مو در دل قربان صدقه کردیداشت او را بر انداز م سایآو

 .ستادیبه جلو رفت و ا یمتانت وار قدم زین خود

 شد. کیبه او نزد نایس

 .بایو ز کیش

 .یکلیاندام و ه خوش

 .دیرسیجنتلمن به نظر م اریبس یدر کت و شلوار مشک او

 کرد و رو به او گفت: سایآو میدسته گل را تقد لمبرداریف یاخطار بعد با

 تور رو بردار.  -

 دو برابر شد. جانشیگرفته شد و شدت ه یبار او شوکه شد و قلب نامنظم او به باز نیبرداشتن تور، ا با

 او به وجد آمد. ییبایهمه ز نیا از

 نهاد و... یشانیبر پ یاطاقت بوسه یاو شد و ب کینزد

 شوکه شد. سایآو

 شد. شرمسار

 .دیکوبیوار م وانهید هاقلب

 .ردیفاصله بگاز او  نایباعث شد س لمبرداریف یناگهان صدا که

 .کیرمانت اری. بسیعال یعال -

 شدند. نیماش سوار
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 عروس. نیماش

 .نایس یِ انقره 206 نیماش

 شد. یلمبرداریحرکت او لحظه به لحظه ف با

 .دیخندیاز ته دل م سایآو

 بود. کیاو شر یهم در خنده ها نایس

 شان روز عشق و آرامش است. یبرا امروز

 وصال. روز

 .یدوگانگ روز

 حس ناب و قشنگ. کی روز

 .دندیبه تاالر رس یوقت

 .دیگوسفند سر بر یشخص

 شد. یلمبرداریف

 اسپند دود کرد. نیمیس

 شد. یلمبرداریف

 سر آن ها گذاشت. ری( قرآن ز نای) مادر س نایم

 از ته دل کردند. ییبر قرآن زدند و دعا یبوسه ا و

 تا ابد. یو شاد یخوشبخت

 کنار هم. در

 آخر عمر. تا
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 .شدیم یبردار لمیروز در گذر بود و ف نیا یبه لحظه  لحظه

 را از نظر گذراندند. تیدر دست هم دوشادوش وارد تاالر شدند و جمع دست

 لبخند به همه خوشامد گفتند. با

 .کردندیم یشده بود و همه هلهله و شاد یشلوغ تیجمع

 رفته و نشستند. گاهیجا سمت

 دل هر دو به رقص آمده بود. ییگو

 لحظه عمرشان است. نیبزن و بکوب، بهتر ،یرقص، شاد گ،آهن

 هر دو در کنار هم. رقص

 :گفتیو او م دیرقصیم نایکه کنار س یوقت سایآو یهایدلبر

 .مونهیجواب نم یب هاتیخانومم دلبر -

 .شدیم نیاو شرمگ و

 .شدندیسرخ م یسرخ بیچون س شیهاگونه دو

 گفتند. کیبود. همه به آن دو زوج خوشبخت تبر دهیکه موقع کادو رس یوقت

 .زندیم ادیعشق فر و

 جمع شد. یجشن بزم شاد انیاز پا بعد

 شلوغ کم کم خلوت شد جمع

 آن دو را ترک کردند. حتیو نص یها پس از اظهار دلتنگ خانواده

 تنها مانده بود. نایکنار س سایآو حاال

 شد.  دهیفکر راه فرار بود که دستش کش در
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 یم نیبرود در آن ح نیکشاند و قصد داشت سمت ماش یکه او را م یبود در حال نایشد س رهیصاحب دست خ به

 گفت:

 .دیرس انیساعت انتظار به پا ۱۲دو سال و سه ماه و  گهی. دمیفرار ندار گهی. دیمال خودم شد گهید -

 را روشن کرد و سمت خانه مشترک راند. نیسوار شد و ماش زیکرد و خود ن نیاو را سوار ماش دیکه رس نیماش به

 عشق شان. یخانه

 کند. یاز امشب در آن جا زندگ سایکه قرار است آو یا خانه

 شود. نیقرار است جسم و روح او با عشقش عج و

 بود. دهیطاقت از کف بر گریتحمل نداشت. د گری. دراندیبه سرعت م نایس

 بود انتظار. بس

 نبود. ادشی نایو س دیترسیاز سرعت م سایآو

 را صدا زد و گفت: نایبا لرز س و

 کن. یتو رو خدا آروم تر رانندگ -

 و گفت: دیکش غیج سایگرفت و آو سبقت

 آروم تر. نایس -

 .شهیامشب روحت مال خودم م -

 تو رو خدا آرومتر. -

 .شهیتمام تو مال من م -

 .ترسمیمن م -

 نگه داشت. کیتار ابانیاز خ یاشد و در گوشه رهیبه چهره بشاش او خ نایس ناگهان
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 .دیرسیبه گوش م گرید یها نیماش یصدا

 شد و گفت: لیبه سمت او متما نایس

 ؟یترسیم یاز چ -

 لرزان گفت: سایآو

 س... سرعت. -

 خود زد و گفت: یِ شانیمحکم به پ نایس

 . دیحواسم نبود. ببخش -

 .ریسرعت نگ گهید -

 ؟یباشه فدات بشم. خوب -

 اهم.  -

 .آمدیبه نظر م ییبایو ز ییالیپارک کرد. خانه و اطیرا در ح نی. ماشدیبه خانه رس یرا حرکت داد. وقت نیماش دوباره

را به  یدو برابر ییِفرو رفت و نور لوستر ها روشنا ییبرق را روشن کرد، کل خانه در روشنا نایخانه که شدند، س وارد

 خانه اضافه کرد. 

 .زدیم دیفرار کند خانه را د نایس یآن که از نگاه ها یبرا سایآو

 او را متوقف کرد. نایس یزدن خانه کرد. که صدا دی. پس شروع به دخواستیم طنتیش دلش

 شد؟ یاوک دمیبهت وقت م قهیجوجه پنج دق نیبب -

 مردمک چشمانش را در اطراف خانه را چرخاند و گفت: سایآو

 بشه؟ الیخیامشب ب شهیم ییآقا -

 کول خود قرار داد و گفت: یمحکم سمت او رفت و او را رو یبا قدم ها نایس
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 .لیوقت تعط قهی. پنج دقشمینم الیخیب یگفت نویحاال که ا -

 و گفت: دیسرخوش محکم خند نایو س دیکش غیج سایآو

 .یمن اریکامالً در اخت گهیبزن. تو د غیج شتریب -

تخت  یرا رو سایوارد اتاق شد در را از پشت با پا بست و آو یبعد او را سمت اتاق مشترک برد و در را باز کرد و وقت و

 تخت نشست و مشغول نوازش او شد. یپرت کرد و رو

 توأم از الهتاب حس عشق و استرس داشت. یداشت و حس ریسر به ز نیشرمگ سایآو

 تخت قرار داد. و گفت: یرو به رو زیم یاج را از سر او برداشت و روسر او را باز کرد و ت یهارهیگ نایس

 پشت کن. -

 یارا باز کرد و لباس عروس را از تن او خارج کرد. و بوسه پیخود پشت او رفت و ز کند،ینم یاو حرکت دید یوقت

 داغ بر کمر او نشاند.

 شد. نیشرمگ

 .دیلرز دلش

 به او کرد. ینگاه

 تن مردانه خوشفرم او مسخ شد. بر

 داغ بر گردن او زد و گفت: یازد. بوسه مهیاو خ یاو را خواباند و رو نایس

 دو سال و سه ماهه دست به تنت نزدم. -

 گفت: نایاز درد درهم شد و س سایبر گردنش نهاد که چهره آو یو عاشقانه و محکم قیعم یابوسه و

 .میرحاال اگه دوازده ساعت و کنار بذا -

 تنش او را تا عمق سوزاند. یگرما

 .دیاو زد و بوس یِشانی*ب به پل
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 از خواستن... پر

 ...عاشقانه

 ...ماهرانه

 فشار... پر

 عشق... پر

 .دیو بوس دیبوس

 سرخش را... یهاگونه

 را... اشیسبز زمرد یبایز یگو دو

 تازه کردند. یکم آوردند. نفس نفس

 بر گردن زد. بوسه

 زد. شیبر موها بوسه

 .دیچشمانش را باز بوس دو

 .کردیرا داغ م سایشده بود و داشت آو داغ

 شده بود. آتش

 .باختیگلگون شده بود و مدام رنگش م سایآو

 .گرفتیآتش م نایداشت از تن س وجودش

 نداشت. یقصد خاموش انگار

 و نوازش داد. دیرا کش شیموها

 بر تمام بدنش زد. بوسه
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کرد کم  یبود مهم بود. پس سع زتریعز شیکه از جان برا سایآو تیرضا ،ی. ولخواستیم نیاز ا شتریبود و ب داغان

 رود. شیکم پ

 :دیگونه پرس نجوا

 زم؟یعز یخوب -

 آهسته لب زد. یلیخ

 نه. -

 زد که دل او را برد. یلبخند مردانه ا نایس

لب  ریز سایبر تن او شروع کرد که آو زیر یدوباره کارش را با بوسه ها نایشده، اما، س الیخیفکر کرد او ب سایآو

 گفت:

 .سوزمیدارم م -

 و با لبخند گفت: دیشن نایس

 .کنمی. درست مثه من که برات تب میبرام تب کن دیبا ستین یسوختن کاف -

 او را نوازش داد و گفت: نایس د،یلرز سایگرفت. آو اریاو را در آغوش خود حل نمود و او را کامل در اخت یدر حرکت و

 آروم باش چشم خوشگلم. -

 .دیاو دست کش یموها بر

 داغ شده بود.  سایآو

 سر داد. یآه ناخواسته

 از حد. شیب ار،یبس

 بار. وسوسه
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 عاشق... من

 مجنون... من

 تو... یبرا

 به در... در

 .اممودهیپ دنتیرس یراه را برا تمام

 من... یاکنون چشم زمرد و

 عاشقتم. عاشقانه

 بانیپشت بایشک

 

 گفت: نایو س دیلب گز نیشرمگ سایآو

 ؟یجانم؟ خوب -

 اهم. -

 شب پر از عشق را به مستانه بستند. کی

 از درد، پر

 از لذت، پر

 .عاشقانه

 ...رنج

 شدند. نیجسم هم و در روح هم، باهم عج در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شد و تا  داریب سایکه همان لحظه آو کردیرا خشک م شیتازه حمام کرده بود و داشت موها نایخواب بود، س سایآو

 سمت او رفت و گفت: یهراسان سشوار را خاموش کرد و فور نایو س دیاز درد کش یغیخواست بلند شود ج

 جان دل؟ -

 سر داد. گرید یاکه باز ناله چدینگفت و خواست از درد به خود بپ چیسکوت کرد و ه سایآو

 آخ. -

 سمج گوشه چشمش جا خوش کرد. یتکه اشک و

 و گفت: دیگونه او را بوس ینگران شد و فور نایس

 .امینکن خوشگلم. االن م هیآروم باش. گر -

را  سایآو یرفت و سمت آشپزخانه رفت و سپس عرق نعنا درست کرد و باز به اتاق برگشت و کم رونیاز اتاق ب یفور

 بلند کرد و گفت:

 بخور. نویا -

 سر عقب داد و ناله وار گفت: سایبه خوردش داد که آو یکم و

 بد مزه است. خورمینم -

 .یخوب بش دی. بازمیبخورش عز -

 زیم یرا رو وانیداد و ل سایپس تا ته آن را به خورد آو ،یشده زور ی. حتخوردیم دیپس او با د،یبا گفتیم یوقت

 گذشت و گفت: قهیاو ماساژ داد. حدود پانزده دق یقرار داد و شکمش را برا

 ؟یبهتر شد ؟یخوب -

 اهم. -

 فدات بشم. پاشو برو حموم. -

 رون؟یب یریم -
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 نه. -

 آخه... -

 . پس خجالت نکش.دمیمن همه جات و د -

آمد و در مقابل  رونیبعد از حمام ب قهیداخل حمام رفت و سپس پانزده دق چیبلند شد و مالفه پ شیاز جا آرام

تن کرد. که همان لحظه دو خانواده زنگ در خانه را  یا دهیلباس مناسب و پوش ریو سر به ز نیشرمگ نایس گاندهید

 و گفت: دهم آم نایو در را باز کرد. س فونیرفت سمت آ سایزدند و آو

 سوال؟ هی -

 ؟یچ -

 بهت خوش گذشت؟  -

خواست از او فرار کند که در  سایکردند. آو جادیدند و سر و صدا اهمان لحظه مهمان ها آم قیسرخ شد. دق سایآو

 شد و گفت: ریاس نایآغوش س

 .کننیولم کن. زشته نگاه م -

 اول جواب منو بده. -

 ولم کن. خوامینم -

 .یوول نخور جواب منو بده بذارم بر -

 ؟یچ -

 بهت خوش گذشت؟ -

 محکم کمرش را سخت فشرد. و

 آخ. -

 خوش گذشت؟ -
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 . تو رو خدا ولم کن.کشمیخجالت م -

 . جواب بده.یندار دنیحق خجالت کش -

 .کننیمون مدارن نگاه -

 جلو آمد و گفت: وایمتوجه شدند. س یرا محکم فشرد که با آخ بلندش همگ کمرش

 ؟یولش کن یخواینم -

 .مییایتو آشپزخونه ماهم االن م هیبق شینه. تو برو پ -

 ارد دخالت نکن.ند یبه تو ربط یعنی نیا

 ."برو گمشو  "گفت  محترمانه

 گفت: فشردیکه او را م یدر حال سپس

 ؟یفهمیم نویمن شوهرتم ا -

 بله. -

 .یاز من خجالت بکش یپس حق ندار -

 چشم. -

 جواب سوالم؟ -

 بله. -

 نهاد. ریبعد از شرم سر به ز و

 قربونت برم. -

 ( گفت: نایزد و او را رها کرد و دستش را گرفت و سمت آشپزخانه رفت که صبا ) خواهر س یلبخند

 آماده است. یکه کاچ ایزن داداش ب -
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 .دادیم یکاچ نایبه س وایو س دادیم یکاچ ساینشستند و صبا به آو یصندل یدو رو هر

کردند و رفتند.  یخداحافظ یو خنده، صبحانه را خوردند و باألخره ساعت ده همگ یجمع شلوغ خانواده، با شوخ در

 و گفت: دیکش یقینفس عم نایس

 راحت شدم. شیآخ -

 چرا؟ -

 .نمیبغلم بب ایب -

 کرد و گفت: شیها هیو وارد ر دیتن عطر او را به مشامش کش یدر آغوش او و بو دیپر کش سایآو

 تنت و دوست دارم. یبو -

 خودت و دوست دارم.منم  -

 

 ،یزندگ ریو واگ ریگ در

 .خواهدیبهانه م کی دلم

 دوست داشتن! بهانه

 بهانه الزم است؟ ایآ

 ...نه

 .میگویبهانه م یب پس

 "دوستت دارم.  "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کرد. یها را وادار به وفادارآدم شودینم
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 :دیبگو تواندینم کسچیه

 "من دوستت دارم پس بمان.  " -

 .کنندیرا ثابت م شانیشان به تو وفادارعالقه یبه اندازه  هاآدم

 .رودیکه نخواهد بماند م یکس ،یهم کن شانیزندان اگر

 .ردیگیدستانت را م د،یآ یم یهم باش ایکه دوستت داشته باشد، آن سر دن یکس و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سال بعد. ** کی**                   

 . دندیپرستیشان عاشقانه هم را مدر کلبه عشق نایو س سایسال گذشته بود و هنوز هم آو کی

 شود. یشرکت معمار کیموفق شده بود مهندس  نایسال س کی نیا در

هم  نایکار داد که س شنهادیجوان و خوب داشته به دوستانش پ یرویبه چند ن ازیکه برادرش ن نایاز دوستان س یکی

 یو بزرگ منشانه از روز بعد به سر کار رفت. هر شب برا یو مجلس کیامر ش نیخوشحال از ا نایجزوش بود، س

 . کردیو او را پر از عاشقانه م دیخریگل رز م سایآو

 

 .شدندیعاشق هم م شتریو هر روز از روز قبل ب شدیر مروز به روز بهت شانیزندگ

 ــــــــــــــــــــ

را که قاچاق مواد مخدر  یبه همراه همکارانش سخت در تالش بود که کسان ییجنا رهیدا ژهیمأمور و خیمشا هومن

هم  سیپل یروین ینه تنها او بلکه، حت یکند. ول دایرا پ فروشندیبدن دختران جوان را م یاعضا طورنیو هم کنندیم

گروه خطرناک  نیها گفته بود که ابه آن سریکم نکهیها نداشت، جز ااز آن یمدرک خاص ایرد  چیآدرس ه کیجز 

کند و  دایکافر را پ نیسخت در تالش بود که مجرم خی. هومن مشاکنندیبوده و دارند جامعه و افراد جامعه را نابود م

 دهد.  لیها را تحوآن خود یهابا دست
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و ناموس و هم وطن خود  شدینم شانیو ناموس حال رتیکه غ یجامعه بودند کسان نیدر ا نکهیاز ا خوردیتاسف م او

و به  بردی. رنج مکردندیها را به عنوان کاال عرضه مو تن و بدن آن فروختندیم هاییکایعرب و امر یهاخیرا به ش

 ببرد و خواهد برد. انیجامعه از م نیخراب دارند را از ا و دیکه ذات پل ییهاانسان یشهیخود قول داد که ر

 ...یشویکه م سخت

 ...یشویکه م مغرور

 ...یشویرحم که م یب

 .یشویو خودخواه م دید یرا جز خود نخواه کسچیه

 ...یکه نباش رحمیها بآن یدر کنار همه ،یول

 .یبه خود بخشرا  یلقب مَرد و مردانگ یتوانیم

 

 .بانیپشت بایشک

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

که  دندیفهم یسونوگراف قیبه دکتر رفتند و از طر روزیرا پنج ماهه حامله بود. د نیباردار شده بود و حاال جن سایآو

 شان دختر است. ثمره عشق

 

به خانه  ناتیمعا یسر کینوبت دکتر گرفته بود و او را به دکتر برده بود و پس از  ناینوبت دکتر داشت و س امروز

 برگشتند.

  

را خاموش کرد و کنترل را  ونیزیمبل بلند شد و تلو یاز رو نایکه س کردیدر آشپزخانه داشت غذا درست م سایآو

قرار  سایآو یشانه یاش را روو چانهرا از پشت در آغوش گرفت  سایقرار داد و به آشپزخانه رفت و آو یعسل یرو

 داد و مهربان گفت:
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 زم؟یعز یخوب -

 بله آقامون. -

 بابا چطوره؟ یفسقل -

 اون جاش راحته. -

و خنده  یهم نشستند و ناهار را با شوخ یو بعد رو به رو دیچ زیم یغذا را رو لیدر آمد و وسا نایبعد از آغوش س و

 خوردند.

 یصندل یها را جمع کرد و شستو روهم ظرف سایاز جا بلند شد و به اتاق رفت تا لباسش را عوض کند. آو نایس

 گفت: سایسامسونت به دست رو به آو فیآمد و با ک رونیآماده ب ناینشست که همان لحظه س

 .امیم یشرکت زود رمیسر م هیعقب مونده دارم.  یکارها یسر هیخانومم.  -

 باشه. -

 مراقب خودت باش گلم. -

 تو هم مراقب خودت باش. -

 .رسونمیخودم و م یفقط بهم تک زنگ بزن فور یداشت یاگه مشکل -

 باشه. -

 برم. یندار یاگه کار -

 برو. -

 شد و رفت. نشیو از خانه خارج شد و سوار ماش دیبرداشت و پوش یسمت در رفت و کفشش را از جا کفش نایس

 تا استراحت کند. دیتخت دراز کش یو رو هم به اتاق رفت سایآو
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خوابش برد و  یصندل ی. خسته رودیایبه خانه ب نایغذا را آماده کرده بود و منتظر بود تا س سایشده بود و آو شب

به اتاقش رفت و لباسش را عوض کرد  میآمد و مستق نایبعد س قهیقرار گرفت، حدود ده دق یغذاخور زیم یسرش رو

و مهربان او را صدا  دیبود نشست. سرش را بوس خوابکه  سایشست و به آشپزخانه رفت و کنار آورا  شیو دست و رو

 زد.

 خانومم؟ سا؟یآو -

 و گفت: دیبر چشمانش کش یخورد و بعد سرش را بلند کرد و دست یتکان سایآو

 ؟یاومد یسالم. کِ -

 . االن اومدم.زمیسالم عز -

 . خسته بودم خوابم برد.دیببخش -

 اشکال نداره فدات شم. -

 یچا خواستیها را شست و بعد هم مظرف سایو بعد با هم غذا خوردند. آو دیو خود غذا کش سایآو یبرا نایس

 گفت: سایو او را از کمر در آغوش گرفت که آو ستادیا شیجلو نایبگذارد که س

 .نییپا ارمیب ؟یکنیکار م یچ -

 .میبخواب میبر -

 گفت: سایتخت خواباند که آو یتاق و او را روبعد حرکت کرد سمت ا و

 بذارم. یبرات چا خواستمیم -

 و گفت: دیکنارش دراز کش نایس

 .خوادینم -

 .یریگیکه سردرد م یطورنیآخه ا -

 قربونت برم. ینگران سردرد من باش ستین یازین -
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 آخه... یول -

 و جدا شد و گفت: دیادامه حرف را بزند و گونه او را کوتاه بوس سایمجال نداد آو نایس

 .زمیبخواب عز -

 باشه. -

 پتو گذاشت و گفت: شانیهر دو یرو نایبعد س و

 بغلم. ایب -

و چشمانش را بست و خوابش  دیرفت و با تمام وجود عطر تن او را به استشمام کش اشیبه آغوش مرد زندگ سایآو

 هم خوابش برد. نایبرد. چند لحظه بعد س

 

 ...میبگو خواهمیم

 تو که وسط باشد، یپا

 چ،یکه ه ایدن

 .زمیریرا هم به هم م یریراه ش کهکشان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یوصل کرده بودند و به سخت یکه به نفوذ ابیبه کمک رد یتوانسته بود یروز گذشته بود و هومن به سخت کی

وضع  نیاز ا ادیکند. خودش ز دایها پاز آن یراه داده بودند موفق شده بود که رد کوچک نیرا به گروه متهم ینفوذ

نسبت به هومن افزوده  اشیمهربان شیاز پ شیسرهنگ از همان رد کوچک خوشحال شده بود و ب ینبود. ول یراض

 .دادیشده بود. و مدام او را مورد لطف قرار م

نشسته بود و به  نیداخل ماش د،یخود به محل قرار رس یشخص نیچهار، هومن با ماش یِاعت حوالکه شد س عصر

آن  یهومن رو یهارتیکرده و رفت، غ یکه گذشت دخترک از او خداحافظ یشده بود، کن رهیخ یدختر و پسر جوان

در حال رفتن است را به کشتن دهد.  هک یاالن آن پسر نکهینداشت جز ا یحس چیبود و ه یوطنهم یدخترک از رو
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کرد، از  دایاو را پ یمحل اختفا یکرد و دورادور او را تحت نظر گرفت و وقت بیخشمش را کنترل کرد و او را تعق یول

 نیکاب یرا از رو میس یرا از چشم برداشت و ب اشیدود نکیپارک کرد، ع ابانیاز خ یاآن جا دور شد و در گوشه

 دهانش قرار گرفت و سرد گفت: کیدکمه را فشرد و آن را نزد یوبرداشت، ر نیماش

 شد. ییشناسا تیبه سرهنگ، موقع خیاز مشا -

 گفت: یسرهنگ که پرسش یپخش شد و بعد صدا میس یدر ب یخش کوچک یصدا

 آدرس؟ -

 ولنجک... -

 .یخوبه. مؤفق باش -

 اشیرا حرکت داد و سمت خانه مجرد نیو ماش قرار داد نیماش نیکاب یرا رو میس ی! بعد هم قطع شد، هومن بنیهم

 داشته باشد. یاستراحت اشییراند تا در تنها

 یبزرگ باند خالفکاران پسران جوان سییبود که ر نیکرده بودند ا دایپ نیها از مجرمکه آن یرد نیتررد و مهم تنها

 یو دختران ب کشاندیها را به تله گآن یدوست شنهادیو با پ شدهیها به دختران نزدبک مآن قیرا که داشت، از طر

 از دختران هم... یکیو  شدندیگناه چه خوب طعمه م

که  گفتیو در دلش م رفتیو مدام با خودش کلنجار م کند،یجهت به آن دختر فکر م یچرا ب دانستیهومن نم و

 گذشتینم یساعات یول ،شدی. از فکر او خارج مشودیشود که او با پسرها دوست م یمحال است عاشق دختر

 .شدیدوباره در فکر او غرق م

 

 از آسمانم... تریآب

 که... ییاز تو تریآب

 .یجنگیدو حس م انیدر م هنوز

 .بانیپشت بایشک
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 ــــــــــــــــــــ

 روز بعد. سه

اتوکد  قیبود و داشت از طر نتی. داخل برنامه پاورپوکردیکار م وتریدر شرکت بود و در اتاقش داشت با کامپ نایس

نقشه بود که در  ی. حواسش تمامًا پکردیمکس م یدیو آن را تِر کردیم یساختمان را با دقت طراح کی ینقشه

به او با اشاره به در  ینگاه میبا ن نایگشت. س انینمادر  یجلو یاتاقش بدون تقه زدن باز شد و قامت خانوم صبور

 گفت:

 تو. یایاجازه ب یو ب یسرت و بنداز نکهین. نه ازد یدر رو گذاشتن برا -

 او نشست و گفت: یمبل و رو به رو یباال انداخت و رفت رو ییابرو ییبا پر رو یصبور خانوم

 ؟یخب حاال. خوب -

 حال تو از من بهتره. نکهیمثه ا -

 باشم معلومه که خوبم. امندهیکنار همسر آ یبله که. وقت -

 زد و گفت: یپوزخند نایس

 ؟یمنم بپاشون یزندگ یخوایدلت و خوش نکن. مهران بس نبود؟ م یخود یهه، ب -

 کرد و گفت: یاش را تعجببا تظاهر چهره یصبور

 .دهیمورچه هم نرس هیعه وا؟ من آزارم تا حاال به  -

 شد و گفت: رهیو به او خ دیدست از کار کش نایس

 .یگیآره راست م -

 را گرفت و گفت: استیبعد تلفن را برداشت و شماره ر و

 .استیبه ر دیوصل کن -

 گفت: یصبور
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 ؟یکنیکار م یچ -

 .کنمیو روشن م فتیتکل -

 گفت: یپس از سالم و احوال پرس نایانداخت که س نیبر گوشش طن سییر یبعد صدا و

 مزاحم دارم. هیمن  -

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 مشکل بزرگ. هیبله.  -

 رو به پشت تلفن گفت: یبه خانوم صبور رهیبعد خ و

 که؟ نیهست انیهستن. در جر یمشکل من خانوم صبور -

 اتاقم. ادیب دیبله. بهشون بگ -

 خب. اریبس -

 گفت: یتلفن را قطع کرد و رو به صبور نایس

 .رونیبرو ب -

 .ارمیرو که بخوام به دست م ی. من هر چوفتیبا من ور ن -

 .استیبه دست آورد کاال هست نه انسان. حاال هم گمشو برو ر شهیکه رو م یاون -

 .نمتیبیم -

 برو به جهنم. -

 گفت: رفتیکه سمت در م یبر لب نشاند و در حال یبا اقتدار بلند شد. لبخند یصبور

 .ی. فقط خودت مهمستیکار برام مهم ن نیمن اصال ا -
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لب به او ناسزا گفت. سپس دوباره مشغول کارش شد.  ریو ز دیکش اشیشانیبر پ یدست نایرفت و س رونیبعد ب و

استارت خورد و  یبود به دکمه ر زیم ریز سیاو کنار کِ  یپا کیکند  یزیکه خواست ادامه نقشه را طرح ر نیهم

 دیکوب زیمحکم بر م ینکرده بود مشت رهیرا ذخ رحکه ط نیاز ا یعصب نایشد. س یخاموش و از نوع راه انداز وتریکامپ

 را نثار خودش کرد. " یلعنت "لب  ریو ز

 مکس کرد.  یدیدوباره با حوصله نقشه را از اول ِتر سپس

 

 روز بعد. کی

را آماده کرد  یرا کم خورد و زود بلند شد و چا شیغذا سای. آوخوردندیداشتند با هم شام م نایو س سایبود و آو شب

ها را جمع فرا کنار او گذاشت و ظر یاستکان چا سایرا تمام کرد و بشقاب را کنار گذاشت و آو شیهم غذا نایو س

برداشت و شروع  یترش خچالیو از  ختیاو ر یبرا یگرید یچارا تمام کرد،  یچا نایکرد و شست و بعد از آن که س

 فت:شد و گ رهیدوم را هم تمام کرد و با عشق به او خ یچا نایبه خوردن کرد. س

 نخور. ادیز -

 دوست دارم. -

 بخورمت؟ ادیز دیمنم تو رو دوست دارم. با -

 گفت: نیو شرمگ دیلب برچ سایآو

 .گهینکن د تیاذ -

 کوچولو. -

 لج کرد و اخمو گفت: سایشد که آو دهیکش نایتوسط س یدوباره شروع به خوردن کرد که ناگهان ترش سایآو

 و بده. میترش -

 .شهیم یو کمخون میباعث کمبود کلس شیادیز -

 . بده.شهینم -
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 الال. می. حاال هم پاشو برزمیعز شهیم -

 .یترش خوامینم -

 گفت: یبه عقب فرستاد و جد نایکه س ردیرا از دست او بگ یبعد خواست ترش و

 برو اتاق. -

را از کمر در آغوش گرفت و  سایگذاشت و بعد آو خچالیرا داخل  یبلند شد ترش نایکند که س هیخواست گر سایآو

 گفت:

 ؟یفکر کرد یچ ؟یکن ضیخودت و مر تیوضع نیتو ا ذارمیمگه من م -

 .خورمیم ادیمن فردا ز -

 .خورمیم ادی. اون وقت منم تو رو زیکن تیبهتره رعا -

 و گفت: دیاو کوب نهیمحکم بر س سایآو

 قهرم. -

 .کشمیخب قهر باش. خودم نازت و م -

 یو پتو رو دیکنار او دراز کش زیتخت خواباند و خودش ن یبعد سمت اتاق رفت و در را باز کرد و آهسته او را رو و

 را کنار زد و گفت: سایآو یِشانیپ یرو یو موها دیبوس زیخود و او نهاد و گونه او را ر

 کوچولو برم قسمت ممنوعه. هی -

 ممنوعه. پس نه. یگیم یخودت دار -

 باشه. -

 داد و گفت: یاش جاپهن مردانه ینهیس یرا رو سایسر آو نایبعد س و

 بخواب خوشگلم. -
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که از خواب او مطمئن شد. آهسته از  یبعد وقت قهیبخوابد. چند دق نایچشمانش را بست و منتظر ماند تا س سایآو

 یخانه را روشن کرد و ترشاز اتاق خارج شد و برق آشپز نیپاورچ نیرفت و پاورچ نییآغوش او جدا شد و از تخت پا

آن نشست و شروع به خوردن کرد. هنوز قاشق سوم  یروو  دیعقب کش زیرا از کنار م یبرداشت و صندل خچالیرا از 

 بلند او را صدا زد. یو با صدا یعصب نایرا نخورده بود که س

 سا؟یآو -

 شد و با لکنت گفت: رهیدستپاچه به او خ سایآو

 م... من... من...  -

 گفت: یحرف او را قطع کرد و عصب نایس

 ؟یتو چ -

 برد و فقط گفت: ریسر به ز سایآو

 .دیببخش -

 :دیغر یتند و عصب نایس

 نکن لطفاً. میسرت داد نزنم. عصب کنمیم یدارم سع سا؟یآو سا،یآو -

 گفت: یرا با حرص از او گرفت و عصبان یشد ترش کشینزد

 مگه نگفتم نخور؟ -

 .دیببخش -

 گفت: یگذاشت و حرص خچالیدر  را یترش نایس

 ؟یکن تمیاذ آدی. بفهم. آخه چرا خوشت مستیبرات خوب ن ادیز یِترش -

 قرار داشت را از او گرفت و خودش خورد و اخمو گفت: سایبود و در دست آو یکه پر از ترش یقاشق

 خوشمزه؟ یگیم نیچه قدر ترشه. تو به ا -
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 ادامه داد. یگذاشت و محکم و جد ییظرفشو نگیبعد داخل س و

 ؟یدیدور. فهم زمیریهمش و م یبخور یواشکی گهیبار د هیکمتر بخور.  -

 ب... بله. -

 چانه او برد و گفت: ریو کنار او نشست و دست ز دیاو را کش یکنار یصندل

 نکن. هیگر -

 او را پاک کرد و گفت: یهااشک آهسته

 برم. تیزمرد یقربون چشما -

 و نوازش داد و گفت: دیآغوش کش را در او

 به حرفم گوش کن. سرتق نباش. -

 با... باشه. -

 خانومم. نیآفر -

 بعد او را تنگ فشرد. و

 آخ. -

 او را رها کرد و نگران گفت: یفور نایس

 ؟یخوب -

 اوهوم. -

 و گفت: دیکش سایبر شکم بر آمده آو یدست نایس

 کنه؟ینم تتیپدر سوخته که اذ نیا -

 نه. -
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 م؟یبخواب میبر -

 .میبر -

تخت ولو شده و سپس در  یبرق آشپزخانه را خاموش کرد و به اتاق رفتند و رو نایبعد هم هر دو بلند شدند و س و

 .دندیخواب گریکدیآغوش گرم 

 

       #################### 

 ماه بعد. کی                    

تر. در و هر دو نفر، روز به روز عاشق شدیهر روز بهتر از قبل م اسیو آو نایو عاشقانه س رفتیم شیخوب پ زیچ همه

 از محاالت بود! ی. که جزواوردیشده به چنگ ب یمتیرا به هر ق نایداشت س یسع یخانوم صبور انیم نیا

کسب کرده  یبزرگ تیکنند. موفق ریرا دستگ نیاز متهم یمیموفق شده که ن سیپل یرویماه، هومن با ن کی نیا در

 یدارد راجراح اریرا که مجرم در اخت یبود قرار است تمام دختران دهیکه آنان کرده بودند، فهم یبودکد و با اعتراف

به  یاردیلیبه حق پول ت ران،یبدن را در ا ی. و اعضاروشندبف کایکنند و به امر یها مواد جاسازکنند و در بدن آن

 و خوردن نداشت.  بودیبود که از نظر هومن حرام م فیپول کث یبه عبارت و ییشوپول هانیو نام ا زدندیم بیج

نگران آن دخترک  انیکردن قاچاقاچ ریو دستگ یسیاز دغدغه پل ریماه مشوش شده بود و به غ کی نیدر ا ذهنش

تمام اعصاب و روانش به هم  کردیفکر که م یوقت ینداشت ول مانیبه حسش فکر کرده بود و اما به آن ا یبود. کم

کرده بود و گفته  حتیبود سرهنگ او را نص هکه از حس خود هر چند کامل مطمئن نبود به سرهنگ گفت ی. روزختیر

 بود:

. دست دست نکن و به خودت اعتراف کن که یمطمئن باش و مطمئنم که عاشقش شد یکه دار یپسرم؟ به حس -

 نکن. . اما، احساسات رو هرگز واردیعاشق شد

.  سرانجام پس از چند روز فکر به کردیسرهنگ فکر م حتیدل کرده بود و به حرف دل و نص کیخود را  هومن

 ترعیداشت هر چه سر یکه طعمه گرگ قرار گرفته بود. حاال سع یخودش اعتراف کرد که عاشق شده عاشق دختر

دخترک ساده  یبرا یکه اتفاق کردیم دعاط دعا بنشاند. و فق اهیرا به خاک س نیجان آن دختر را نجات دهد و متهم

 .فتدین ایر یو ب
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. از کردیصحبت م نیبا جن شیهاییرا هفت ماهه در شکم داشت و در تنها نیجن سایدو ماه، آو نیا در

خواهد  ایبه دن گریکه تا چند ماه د ییاز برکت عشق، و نوپا ،یدر زندگ شیهایاز خوشحال نا،یبا س شیهاعاشقانه

 آمد.

 

را متقاعد کنند. اما،  وایداشتند س یبودند و سع یوصلت راض نیخواستگار آمده بود و پدر و مادرش با ا وایس یبرا

اش به دوست بود و او را دوست داشت. بارها به او گفته بود که دوستش دارد و او هم از عالقه یگریبا شخص د وایس

بود و  وایبگذارد. هومن که خواستگار سمج س شیپا پ دارداگر او دوستش هم گفته بود که  وایگفته بود. س وایس

 نه! ایاست  انیدر م زین یگریکس د یو پا کندیم ییکند که چه کارها بیکرد او را تعق یعاشقش بود، سع

 برود. همان دوست پسرش! ماین شیبود تا پ دهیپوش رونیکرده بود و لباس ب یمیمال شیآرا وایس

 یرفت و تاکس ابانیرفت. سمت خ رونیبه ب کردیپاک م یاز مادر که داشت سبز یاتاق خارج شد و با خداحافظ از

 گرفت و به راننده آدرس پارک را داد.

 کرد. بیدور او را تحت نظر گرفت و تعق یو با فاصله نیبود، با ماش تیموقع نیکه منتظر ا هومن

 ماینشست و منتظر ماند تا ن مکتین یبه راننده به محل قرار رفت و رو هیابا پرداخت کر د،یبه پارک رس وایس یوقت

 .دیایب

چه به روزش خواهد آورد.  دانستینم وایرورگار که س یبا آن پسر قرار گذاشت و غافل از باز شهیمثل هم وایس

 .دانستیباهوش م یادیکه خودش را ز یدخترک نیساده بود ا یادیز

برسد. به خصوص به  خداهدیاقدام کرده بود، تا بتواند به هر چه که م ینبود جز، هومن. او فور یاو کس خواستگار

و عاشقش شود. چون خودش که  دیایسر عقل ب وایکه س خواستیکه در دل داشت. و فقط از خدا م یعشق نو ظهور

 دل نه بلکه صد دل عاشق آن دختر دلربا شده بود. کی

پسر باشد را  کیکه او منتظر  نیاحتمال ا یبود. حت یبود و منتظر هر نوع واکنش وایسدورادور شاهد حرکات  هومن

فکر کرد که مرد مغرور روزگار عاشق همان  شدیشد. اصال م لیتبد نیکه احتمال او به بق دینکش یداده بود. طول

 شود که جانش در خطر است؟ یدخترک
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و سه  ستیب ایو دو  ستیب دیبا باًیلت فشن در آورده بود. و تقررا به حا شیالغر اندام و سبزه پوست که موها یپسر

 نشست و دست او را در دست گرفت.  وایکه رفت و کنار س دیداشته باشد. را د

 نیدرونش غلغله کرد و به سرعت از ماش رتی. چون هم زمان آتش خشم و غندیرا بب ینماند تا حرکات بعد منتظر

 ها پا تند کرد.شد و سمت آن ادهیپ

و قرمز هومن  یعصب یچهره دنیکه با د دیینپا یطول یول دیخند مایبود، با جوک ن مایکه در حال حرف زدن با ن وایس

 گفت: دیکه چهره نگران و بر افروخته او را د مایاش قطع شد. نخنده ما،یخودش و ن یدرست رو به رو

 شد؟  یعشقم چ وایس -

 گفت: یاز او گرفت و عصب قهی یعصبان هومن

 هان؟ ؟یدستش و گرفت یتو به چه حق -

 هم گفت: ماین

 تو؟ یهست یبرو بابا. مگه ک -

 که هنوز در شوک بود زد و گفت: وایبه س یمحکم یلیاو را به عقب هل داد و س هومن

 هان؟ یپسره به من جواب رد داد نیبه خاطر ا -

هم که  مایکشاند. ن نیبه او زد و او را سمت ماش یگرید یلیبه او التماس کرد که هومن س انیو گر دهیترس وایس

 داد و از آن جا دور شد. حیفرار را بر قرار ترج دیرا ناجور د تیوضع

خبر داد که آن پسر از محدوده پارک خارج  یبه سروان طاهر یپرت کرد، فور نیرا داخل ماش وایکه هومن س نیهم

و خواست فرار کند که  ستادیا یتا برود، از پشت با اخطار سروان طاهر گرفتیم یم که داشت تاکسشده، پسرک ه

و اجازه نداد  دیکه هومن به موقع سر رس دبو یکردند. و شانس بزرگ ریچند مامور او را محاصره و سپس دستگ

خواست در را باز  وایشد و س نیرا نجات داد. خودش سوار ماش وایرا اجرا کند و جان س دشیپسرک نقشه شوم و پل

و  دیرا زد. همان لحظه مأمور گشت به پنجره سمت هومن کوب یقفل مرکز یکند، هومن هم فکر او را خواند و فور

 هومن پنجره را باال داد و گفت:

 بله؟ -
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 دارن؟ یخانوم با شما چه نسبت -

 داره؟ یبه شما ربط -

 آقا. نیمدارک ماش -

سروان سوم  خیهومن مشا "کارت  یرو یهاآورد و نشان مأمور داد مأمور با خواندن نوشته رونیکارتش را ب هومن

 رفت.  یگذاشت و با گفتن معذرت خواه یبه او احترام نظام " ییجنا رهیدا

پدال گاز فشرد و به سرعت از پارک خارج شد و سمت خانه حرکت  یرا رو شیرا روشن کرد و پا نیهم ماش هومن

 کرد.

 .کردیو التماس م هیچسبانده بود و گر نیخود را به در ماش دهیستر وایس

 تر.تو رو خدا. آقا هومن؟ آروم -

 هومن چهار ستون بدن او را لرزاند. ادیفر

 .کنمی... خودم آدمت میخفه شو. دختره -

کرد،  ترشیشود، دنده عقب گرفت و سرعت را ب جادیا ینیبود تصادف سهمگ کیاتوبان و نزد یسمت فرع دیچیپ

به او  ینگاه مین شود،یاز او بلند نم ییصدا گرید دید یو از حال رفت. هومن وقت دیکش یدردناک غیج دهیترس وایس

 یرا از کشو یپارک کرد و جعبه آب معدن ابانیشده، نگران سرعت را کم کرد و کنار خ هوشیکرد و متوجه شد که ب

 زد. شیو آرام صدا دیصورت او پاش یآب رو یبرداشت و بازش کرد و کم نیکاب

 چشمات و باز کن گلم. زم؟یعز وا؟یدختر! س یه -

 حال چشمانش را باز کرد که هومن گفت: یب وایس

 ؟یخوب -

حرکت کرد.  مارستانیرا بست و به سمت ب یجعبه آب معدن یگشت. هومن فور هوشیبسته شد و ب وایچشمان س باز

راه او سبز شد  یرفت که هومن جلو رونیاو از بخش ب نهیبود پس از معا یوانسروم زدند و دکترش که زن ج وایبه س

 و گفت:
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 حالش چطوره دکتر؟ -

 ؟یشوهرش -

 بله. -

 دیدارو نوشتم و نسخه رو گذاشتم کنار تختش، بر یسر هیهم داره.  ی. فشارش افتاده. کم خونستین یخاص زیچ -

 . سرومش هم تموم بشه مرخصِ.دیکن هیته

 شش؟یبرم پ تونمیممنون. م -

 بله حتما. -

 یبا حس نوازش رو وایساعت بعد س کیکه  نینشست، تا ا یصندل یرو وایرفت و هومن هم رفت کنار تخت س دکتر

 گفت: دیچشمان باز او را د یگونه اش چشمانش را از هم باز کرد و به هومن بر خورد. هومن وقت

 ؟یباالَخره به هوش اومد -

 اوهوم. -

 ؟یخوب -

 اوهوم. -

 گفت: وایاو را داخل شال گذاشت که س یموها هومن

 به من دست نزن. -

 بهت دست بزنه؟ یاون پسره پاپت یپس چطور اجازه داد -

 فرق داره. من دوسش دارم. ماین -

 !ارمیسرت م ییچه بال نیبب اریمن ب یاسمش و جلو گهیبار د هی. یدوسش دار یغلط کرد -

 بعد هم محکم دستش را فشرد و گفت: و

 اونم دوستت داره؟ -
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 آره. -

 کرد و گفت: یکیریستیخنده ه هومن

داد من تو رو با خودم ببرم. هوم! بعدش هم مگه  یدختر. اون اگه دوستت داشت اجازه نم یاچه قدر تو ساده -

 دیبهت دست زدم با یشت وقتاون اگه دوستت دا شه؟یم یرتیرو که دوسش داره براش غ یآدم کس یدونینم

 .گهیکار کرد! بگو د یتو بهم بگو چ یول شدیم یرتیغ اومدیم

 .دیاون فقط ترس -

ازت... اهلل  خواستی. اون فرار کرد چون دوستت نداشت و فقط مستی! موضوع ترس نزمی! نه عزدیهه! جالبه. ترس -

 .یاساده ؟یفهمی. میکه گولش و خورد یااکبر. تو ساده

 سر داد. یاناله وایتر در انگشتان خود فشرد که سرا محکم وایس فیظر شتانانگ

 آخ. دستم و ول کن. -

 ؟یکنیکار م یمثاًل ول نکنم چ -

 .زنمیم غیج -

 .رهیخودت م ی. آبروزمیبزن عز غیخب ج -

 گفت: تیزد و با جد یبعد هم پوزخند و

صورت به پدر و  نیا ری. در غیدیدفعه مثل بچه آدم جواب مثبت م نیزنگ بزنه به مادرت. ا گمیدوباره به مادرم م -

 ؟یدی! فهمدمید یچ گمیمادرت م

 جرئت به خرج داد و گفت: یبود ول دهیکه ترس نیبا ا وایس

 فکر کنم. دیمن با -

 .کنمیو کبود م اهی. وگرنه روزگارت و سیدیتو هم جواب مثبت م تیخواستگار امی. من فردا میغلط کرد -
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او را با پسر  یوقت یبه دست آورد. ول یزور چیاو را بدون ه خواستیعاشق بود و دوستش داشت و دلش م هومن

رام  یراه نبود برا نیاو گرفت. و راهش بهتر هیبه تنب میو معادالتش به هم خورد و تصم ختیاعصابش به هم ر دید

 دختر سرکش؟ نیکردن ا

مهم بود که  نیفقط ا شیو او را نگران کند. برا دیبگو وایس یرا برا یکنخواست موضوع به آن خطرنا وقتچیه هومن

 .دیو جان او را نجات داد. به او نگفت و بلکه به خودش قول داد هرگز هم نگو دیبه موقع رس

خارج  مارستانیاز ب وایتمام شد، پرستار سرومش را از او جدا کرد. و بعد هم هومن و س وایاز آن که سروم س پس

زنگ  وای. سپس او را به خانه رساند. قبل از آن که سدیاو را خر یراه داروها نیشدند و هومن ب نیو سوار ماششدند 

 شد و گفت: ادهیپ نیخانه را بزند. هومن از ماش

 مراقب خودت باش. داروهات و هم به موقع بخور. -

 با... شه. -

 :دیرفته بود را پرس ادشی مارستانیرا که در ب یبعد سوال و

 ؟یسیش... شما واقعا پل -

 ؟یدونستیآره. مگه نم -

 نه. -

از هومن وارد خانه شد و در را بست. هومن هم  یبعد هم زنگ در را زد و با باز شدن در توسط مادر بدون خداحافظ و

 شد و رفت. نیسوار ماش

 

پرونده را محکم بست و از  یعصب نایآزار او شده بود. س یهیشده بود و ما نایباز هم سوهان روح س یصبور خانوم

 گفت: یرفت و رو به منش تیریبه اتاق مد میرفت و مستق رونیبلند شد و از اتاق ب زیپشت م

 هماهنگ کن. رعاملیاتاق مد -

 جلسه دارن. شونیا یمهندس! ول دیببخش -



 عمر ی شهیش

46 
 

شد و  کشیشد و نزد در زدن باز کرد و وارد یارا بدون تقه رعاملیمالحضه در اتاق مد یپشت گوش انداخت و ب نایس

 زد و گفت: یپوزخند

 .زیپشت م ینشست یغلط کرد یکن تیریمد یپاستور؟ تو که عرضه ندار یباز نه؟یات ابه به. جلسه -

 شده؟ ی. چنایحرف دهنت و بفهم س -

 نمیبب دمیمن امروز استعفا م ای یکنیرو اخراج م یدختره صبور نیا ایرضا.  دمیکه بهت تذکر م هیآخر بار نیا -

 امروز.  نیدستت کجا بنده! اونم هم

و  دی. به اتاق خودش رفت و کت را برداشت و پوشدیگان او رفت و در را محکم به هم کوب دهیهم در مقابل د بعد

 گفت: یرو به منش کردیکه در خروج را باز م یزد و در حال رونیرا خاموش کرد و از اتاق ب وتریصفحه کامپ

 کس نده. چیو به ه دی. در اتاقمم قفل کن و کلرهیاشت بگو تماس بگهر کس باهام کار د -

 خودکار را در دست جا به جا کرد و گفت: یمنش

 چشم مهندس. -

 شد و به سمت خانه راند. نیرفت و در را پشت سرش بست. از شرکت خارج شد و سوار ماش نایس

جواب  یخارج کرد و شماره خانه را گرفت، کس بیرا از ج یشد. گوش سایزد و نگران آو یبیدلش شور عج یالحظه

شد و  شتریاش بتماس گرفت، بارها و بارها، دلشوره سایآو یجواب نداد. با گوش ینداد. باز تماس گرفت و باز کس

 مقابل خانه بود. قهیپنج دق ازتر کرد و در کم ادیپدال گاز فشرد و سرعت را ز یرا رو شیپا

به خانه کرد،  یسرسر یرا در قفل چرخاند و وارد خانه شد. نگاه دیشد و کل دهایرا پارک کرد و پ نیماش یفور

 زد. شیو کنارش زانو زد و نگران صدا دیکنار مبل افتاد. دو سایآو دهیو رنگ پر هوشیناگهان چشمش به جسم ب

 دلم؟ چشمات و باز کن. زیخانومم؟ عز سا؟یآو -

 .دیبود. مبهوت و شوکه شد. داد کش سایافتاد که کنار آو ییچشمش به عکس ها ناگهان

 ه.ر.ز.ه یدختره کشمتیم -

 در آغوش گرفت و گفت: یجان را فور یب یسایکت قرار داد و آو بیعکس ها را برداشت و در ج یفور
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 خانومم. دورت بگردم. اریطاقت ب -

گذاشت و سوار شد و به سرعت باد راند و هر لحظه به لحظه  نیرا درون ماش سایاز خانه خارج شد و آو یفور

شد  ادهیپ نیو از ماش دیرس مارستانیبه ب قهیها سبقت گرفت و در عرض هفت دق نی. از ماششدیم شتریسرعتش ب

 .دیکش ادیرفت و فر مارستانیرا در آغوش گرفت و داخل ب سایو آو

 ست؟یکس ن چیخراب شده ه نیتو ا -

 ظاهر شدند و... یکی یکی پرستارها

برسد. اما قبل از  یحرکت کرد تا به شرکت برود تا به حساب خانوم صبور نایس سا،یشدن آو یو بستر رشیاز پذ پس

 از پرستارها گفت: یکیآن که برود به 

 .رسونمیبرم و زود خودم و م دی. من بادیلطفا مراقب خانومم باش -

 شد و سمت شرکت راند. نیخارج شد و سوار ماش مارستانیاز دهان پرستار از ب "باشه  "از گفتن  پس

 

اجازه  یرفت و ب ی. سمت اتاق خانوم صبورکردندیکه او را صدا م هیاو به شرکت، بدون در نظر گرفتن بق دنیرس با

 گفت: یوارد شد و عصب

 .گهید شمیپ ایام تو شکمشه؟ آره؟ بکه بچه یکه زن دارم؟ از من یاز من ؟یخواستی! عشق میبه به! خانوم صبور -

از  رونیاو را به ب نایاو نشده بود خندان بلند شد و به سمتش رفت که س یکه هنوز متوجه لحن عصب یصبور خانوم

که  یشاهد ماجرا و تماشاگر بودند. با هر زدن یکارکنان شرکت شروع به زدن او کرد و همگ یاتاق هل داد و جلو

 پرت کرد و گفت: نیزم یها را رو. عکسدادیفحشش م کردیم

! یزرنگ ی! فکر کردیفتوشاپ کرد ی! رفتیاریمنو به دست ب ی! موفق نشدیختیه.ر.زه باالَخره زهرت و ر یدختره  -

 هه.

 سایجان آو یاو توجه نکرد و هر لحظه جسم ب یو دردها هاهیاو بلند شد. به گر ادیبر شکمش زد که فر یمحکم لگد

 .شدیو ظاهر م گرفتیمقابل چشمش جان م

 .یبش مونیکه از زنده بودنت پش ارمیسرت م ییبال ادیسر زنم و بچه تو شکمش ب ییاگه بال -
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 کمرش کرد و گفت: یحواله یترمحکم لگد

که  یبهتره دعا به جونش بکن خورم؟یمثل تو رو م یمن گول ه.ر.ز.ه ا یکرد الیخ ؟یکنیم زیواسه من دندون ت -

 خودته. ک.ث.ا.ف.ت ی. وگرنه خونت پاوفتهیواسش ن یاتفاق

 

 نفر از دوستانش سمتش آمدند و او را به زور نگه داشتند، رامبد گفت: دو

 شده. هوشیآروم باش. ولش کن ب نا؟یس -

 ولم کن. -

 .ششیه -

 رو کرد سمت رامبد و گفت: بابک

 آبدارخونه. مشیببر -

 آورد و گفت: نایبه کمر س یفشار رامبد

 راه برو. -

 . نی. ولم کننیولم کن -

 وانیخواست ل نایکه س نیداد، هم نایبرداشت و به خورد س یآب وانیل یرا به زور به آشپزخانه بردند. بابک فور نایس

 را از او گرفت و گفت: وانیدست او نشست و ل یرا بشکند دست رضا رو

  نا؟یس -

 ؟یتونیخفه شو رضا. م -

 .یگیمن گول ظاهر مظلومش و خوردم و فکر کردم دروغ م کرد،یم ییمن مظلوم نما شیش. خب اون پمنو ببخ -

 ؟یدیم حیهه. تو اون و به من ترج -

 نه. اخراجش کردم.  -
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 به بعد. نیاونجا از ا رمیکار داده م شنهادی. شرکت فرا گستر بهم پدمی. من امروز استعفا مکنهیبه حالم نم یفرق -

 بعد هم بابک و رامبد را کنار زد و خواست از آبدار خانه خارج شود که رضا سد راهش شد و گفت: و

 نرو.  -

 رم. یم -

 نرو. گمیبهت م -

 گمشو کنار.  گمیمنم دارم بهت م -

 نا؟یس -

 و زهرمار. برو اون ور. نایس -

 مون نرو.و چند سالِ نیچند ی. به خاطر دوستکنمیخواهش م -

 و گفت: دیکش یقیفرستاد و نفس عم رونیاو کم شد و نفسش را آهسته به ب تیاز عصبان یکم

 منتظر منه. مارستانیباشه. حاال هم برو کنار. زنم تو ب -

 کرد و رفت. یاز هر سه شان خداحافظ نایکنار رفت و س رضا

 ــــــــــــــــــــ

 وارد اتاق دکتر شد و گفت: کرده بود. نهیرا معا سایرفت که آو یبه سراغ دکتر نایس

 خانوم دکتر حال زنم چطوره؟ -

 شتریبه بعد بهتره ب نیاز ا یتون هر دو سالمن. ولتون و هم بچهبهشون وارد شده. هم خانوم یشوک بزرگ -

 تون بهشون باشه.حواس

 چشم ممنون.  -

 .کنمیخواهش م -
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 امروز مرخصه؟ -

 باشن. یبستر دیامروز و با -

 ون خوش.باشه. روزت -

 خداحافظ. -

نشست و دست او را در دست گرفت و فشرد و زمزمه  سایاز اتاق دکتر خارج شد و سمت بخش رفت و کنار آو نایس

 کرد.

 خانومم! -

 گفت: نایچشمانش را باز کرد که س سایبعد آو یقیدقا

 زم؟یعز یکرد یخوشگلت و باالخره باز یچشما -

 روان شد. شیدر گلو خفه شد و اشک ها سایآو ادیچسباند و فر نهیسر او را به س نایبزند که س ادیآمد فر سایآو

 آروم باش خانومم. -

 تقال کرد و گفت: هیبا گر سایآو

 ولم کن. نامرد. دروغگو. هوس باز. -

 دل آزرده گفت: نایس

 کن. . باورمسایبهت گفته دروغه آو یهر چ ی. باور کن هر کسایآو شکنهینگو دلم م یجور نیا -

 

 کن.  باورم

 .یهست ییتو تنها آرزو آخر

 دارم. که
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 را به خود فشرد و گفت: او

 . نخواه. سایدروغه. نخواه غرورم و بشکونم آو خورمیها فتوشاپن. به روح داداشم قسم معکس -

 

 تو... کنار

 تر از جانم... زیعز یا

 ...یبدان خواهمیم

 معناست. یچه قدر غرور ب که

 

 و گفت: دیرا بوس اشیشانیتخت خواباند و پ یرا از خود جدا کرد و رو او

 من هستن. یایچشما دن نی. ایزیچشم ها اشک بر نیتو ا ی. حق ندارناینکن عشق س هیگر -

 

 است... ییایرو چشمانت

 منتها... یب

 تمام مرا در خود... که

 .کندیبا تو بودن م یایرو غرق

 

 را پاک کرد و گفت: شیهااشک

 .یلعنت زی. اشک نرزیاشک نر -
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 ام سالمه؟بچه -

 آره. -

 فرو خورد و گفت: یبغضش را به سخت سایآو

 تنها باشم. خوامی. مرونیبرو ب -

 و گفت: دیکش شیبر موها یآشفته دست نایس

 ؟یخانومم؟ تو منو باورم ندار -

 .رونیبرو ب -

 

 کن. باورم

 به خاطر تو... من

 را زده ام. ایدن یهمه دیق

 

 سخت بود، سخت! شیماجرا برا نیرا باور داشت و اما درک ا نایس یآر کرد؟یم دیچه با گفت؟یم دیچه با سایآو

 

 ؟یفهمیکه م سخت

 ها که...همان سخت از

 و... کندیبه جانت م جان

 .ردیگیرا م نفست
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 ده است. را از دست دا اشیزندگ چیفکر کرد عشق که ه یاهیکه نه ثان یالحظه

 

 که... نمیرا بب ییخنده ها خواهمینم

 .یستین میدرونش سه تو

 ...چینبودنت قلب و دل که ه فکر

 شکند. یوجودم را در هم م تمام

 

 چیفقط مال اوست و سهم ه نایتوبه کرد. در دل هزاران بار خدا را شکر کرد که س شینا به جا کرد. از خدا قضاوت

 .ستیکس جز خودش ن

 

 زنم. من

 از تبار عشق. یزن

 که مپرس. امدهیکش اریبس دردها

 ...ایتو ب حال

 حال من شو... وصله

 فقط خوبم کن. و

 کن. خوبم

 

 ی! آن عکس چه بود؟ براستیبداند آن زن ک خواستی. مابدی ییرها یتا از سردرگم خواست،یم حیفقط توض سایآو

 ...گریو چند سوال د ده؟یاو نقشه کش یزندگ یچه برا
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 ...میبگو خواهمیم

 کنار تو... در

 بالم. یو به خود م نمیترمغرور من

 ــــــــــــــــــــ

 بعد. روز

 تیصحبت، باالخره رضا یرفته بود. خانواده ها پس از کل وایس یبود و ساعت هشت! هومن دوباره به خواستگار شب

تخت نشستند که  یاو شد و هر دو رووارد اتاق  وایو هومن باهم صحبت کنند. هومن پشت سر س وایدادند تا س

 هومن گفت:

 مونده؟ ی. باز حرفمیخب ما که حرفامون و قبال زد -

 :دیبا تعلل پرس وایس

 ؟یدست به زن دار -

 نه. -

 پوزخند زد و گفت: وایس

 مشخص بود. اتیلیاگه االن کرم پودر نزده بودم. آثار س -

 خب اون حقت بود. من دست به زن ندارم. -

 ؟یگیرا خشن محاال چ -

 .یدیربط پرس یکه سوال ب نیبرا ا -

 هم ربط داشت. یلیربطه؟ خ یکجاش ب -

 رو بهت بفهمونم. یزیچ هیباشه خانوم کوچولو. بهتره از حاال  -
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 ؟یچ -

 .یذاری. چادر هم سرت میکنیتا حد ممکن کم م شیآرا -

 من چادر دوست ندارم. ؟یچ یعنی -

 .میو تو. حاال هم پاشو بر دونمی. اون وقت من منمیبار سرت چادر نب هیفقط  هیکاف -

 گفت: وایبعد هم دستش را گرفت و س و

 ولم کن. -

 بهتره. یجور نیا -

 . شهی. پدرم ناراحت مکنمیخواهش م -

 زد و دستش را رها کرد و گفت: یپوزخند هومن

 .گهیبنال د ؟یهان؟ الل شد ؟یبه فکر پدرت بود یگذروندیاون موقع که با اون پسره خوش م -

بر خورد و  شانیهاها به دستکه همه چشم وستندیبعد دوباره دستش را گرفت و از اتاق خارج شدند. و به جمع پ و

 گفت: وایپدر س

 ه؟یدخترم جوابت چ -

ت او بود هم باال آمد و که دست هومن قفل دس ییفقط دستش را باال آورد و از آن جا نیسکوت کرد و شرمگ وایس

 را اعالم کرد. تشیرضا

را معلوم  زهایچ هیو بق هیکه هومن عجله داشت، خانواده رسم و رسوم را شکستند و همان شب مهر ییآن جا از

. پدر هومن هم دیرا بوس وایس یشانیقرار داد و پ وایس فیکردند و مادر هومن با ذوق انگشتر نشان را بر انگشت ظر

. پس از یعروس یبرا دیخر یو کارها شیدنبال آزما وندنداشته باشند. و بعد بر یآن دو را به هم محرم کرد تا مشکل

خود  یپتو را رو یتخت ولو شد حرص یو رو دیلباسش را عوض کرد و لباس خواب پوش وایها رفتند، سآن که مهمان

 و زمزمه کرد. ختیانداخت و اشک ر

 . نامرد.ینامرد یلینامرد دختر باز. من دوستت داشتم. خ یماین -



 عمر ی شهیش

56 
 

 بسته شد و از حال رفت. اشیچشمان پر از درد و اشک نکهیکرد تا ا هیآن قدر گر و

 ــــــــــــــــــــ

خواست او را در  یم نایپشت کرده بود، همان که س نایبه س سایبودند و آو دهیتخت دراز کش یرو سایو آو نایس

 او را پس زد و گفت: سای. آوردیآغوش بگ

 به من دست نزن. -

 بذار بغلت کنم. -

 .خوامینم -

 خانومم؟ -

 .خوامینم یعنی خوامیگفتم نم -

 دادم. حیو برات توض زیکار کردم؟ من که همه چ یآخه مگه چ -

 .ی. چهار ماه پنهون کردیداد حیتوض رید -

 بهم پشت نکن. -

 صدات و بشنوم.  خوامینم -

ه المصب دو روزه بغلت نکردم. دو روزه بوست نکردم. دو روزه بوت نکردم. دو روزه سر رو شونه هات نذاشتم. آخ -

 چشمات.  دنیدرد داره ند ریروت و ازم نگ

 گفت: یبعد هم با بغض آشکار و

 .ی. شکستسایآو یقلبم و شکست -

 شد. گاریس دنیکشتخت بلند شد و رفت سمت تراس و پرده را بست و مشغول  یهم از رو بعد

 

 اوقات... یگاه
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 ...تنها

 که... یزیچ

 ...کندیم آرامم

 است. گاریس

 !گاریس

 

 یپنهان کار گریکند. تا د اشهیتنب یکم خواستیبشکند. او فقط م اشیقلب مرد زندگ خواستیدلش نم سایآو

نکنند؟ پس حاال  یهم پنهان کار شیقول داده بودند که پ گرید کیبه  یزندگ لیهر دو در اوا نکهینکند. مگر نه ا

 بود، نبود؟ ازشین هیتنب یکم

 

 ...آخر

 ...میبگو یچه زبان به

 است، یتنها آرامبخش آغوشت

 شوم؟یبا آن آرام م که

 

 تخت بلند شد و سمت تراس رفت و گفت: یاز رو یبه آرام سایآو

 نکش. ؟یکشیم گاریس یدار -

 :دیبه او غر یعصب نایس

 نداره. یبه تو ربط -

 شدند. یجار شیهابغض کرد و اشک سایآو
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شدند و بغضش  یچشمانش باران یچه دل نازک شده بود و فور سایبا او بد صحبت کرد و آو نایبار بود که س نیاول نیا

 گفت: هیگرفت. با گر

 نکش. گاریس -

رفت و  سایکرد و سمت آوپرت  نییرا خاموش کرد و از تراس به پا گاریبغض مانند او برگشت و س یبا صدا نایس

 شرمنده گفت:

. کنمیبغلت نم گهینکن همه کسم. تو ببخش. اصال د هی. گردیدلم. ببخش زینکن عز هیخانومم. اشتباه کردم. گر -

 .می. فقط بغض نکن زندگکنمیبوست نم

 با بغض گفت: سایآو

 ؟ینکش گاریس گهید یدیقول م -

 . قول مردونه. تو بغض نکن. دمیآره قول م -

 بغلم کن. -

 عاشقتم خانومم. یلیخ -

و او را به خود  دیتخت گذاشت و کنارش خواب یرفت و او را محکم در آغوش گرفت و وارد اتاق شد و او را رو سمتش

 فشرد.

 

 کن. بغلم

 !خواهمیکه از تو م یزیچ تنها

 کن. بغلم

 آرامش من...  تنها

 در بازوان مردانه توست. اسارت
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 بوسم کن. -

 .کنمیبه چشم بوست هم م یا -

 دخترک بلند شد. یفشرد که ناله یو جدا شد و کمر او را کم دیکوچک او را بوس ی*ب هال

 آخ. -

 .یشد یخوردن یلی. آخه خدیببخش -

 .یدیم گاریس یبو ریپاشو برو دوش بگ -

 باشه خانومم. -

 تن حوله به حمام رفت.بلند شد و با برداش نایس

 

 ...گریندارد د خجالت

 ،یآن قدر شهامت داشته باش یتوانیم اگر

 .یتمام عشقت را جذب خود کن که

 آن همه... انیبار هم م کی یتوانیم

 .کشدیاو دست نوازش بر تو م که

 همه... نیا انیم

 .ییبار بگو کی

 شم کن.نواز شوهرم

 مرا نازم کن. ایب
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 ". دیپر رو هم خودتون "

 ــــــــــــــــــــ

رفت و زنگ خانه شان را زد که  وایگرفت. سپس به دنبال س یرفت و مرخص یشده و به آگاه داریصبح زود ب هومن

 جواب داد. وایمادر س

 سالم پسرم. -

 سالم مادرجون. -

 پسرم؟ یخوب -

 منتظرشم. نییپا ادیب دیبگ وایممنون. به لطف شما. لطفا به س -

 باال. ایب -

 نه ممنون. -

 آمد و گفت: رونیآماده از اتاق ب وایقرار داد و همان لحظه س شیاف اف را سر جا یگوش مادر

 مامان آقا هومن اومد؟ -

 آره. -

 رفتم. گهیمن د -

 برو. مراقب خودت باش. -

 دنیفهم یبه معن یسر وای. سدادیم یکلمه ساده نبود بلکه، هزاران معن کیمادر تنها  "مراقب خودت باش  " نیا

 گفت: یلب ریهومن شد و ز نیتکان داد و از خانه خارج شد. سوار ماش

 سالم. -

 .ریسالم. صبحت بخ -
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نوبت شان شد. از  یشلوغ نبود و فور ادی. زدندیمورد نظر رس شگاهیبه آزما نکهیهم صحبت نکردند تا ا گری! دنیهم

 ی. از بچگذاشتیاو پرخاشگر شده بود و نم ردیخون بگ وایاز س خواستیپرستار م یوقت یهومن خون گرفتند. ول

او را نگه دارند که هومن از سر و  خواستندی. مدیترسیاز سرنگ داشت. به خاطر همان از سرنگ م یخاطره بد

 گفت: تیوضع دنیآن ها وارد اتاقک شد و با د یصدا

 د؟یکنیم یچه غلط دیدار -

 از پرستاران گفت: یکی

 ه؟یچ شونیمحترم. نسبت شما با ا یدرست حرف بزن آقا -

 زنمه. -

 . میریما ازش خون بگ ذارهیتون نمخانوم -

 شد و گفت: وایس کینزد هومن

 پرستار کارش و بکنه؟ یذاریخانومم؟ چرا نم -

 داشت؟نداشت،  یمرد به قول خودش خشن حس نیاو غرق لذت شد؟ او که به ا "خانومم  "از لحن  وایچرا س و

 او را پاک کرد و گفت: یهانگفت، که هومن اشک زیچ چیکرد و ه سکوت

 باشه. یها اشکچشم نیتو ا نمینب -

 . آمدیخوشش م وایدخترک را بتپاند و دل او را به دست آورد و چه راحت س نیچه راحت او وارد بود قلب ا و

 به حرف آمد. باالخره

 .خوامیمن آمپول نم -

 ؟یترسیم زم؟یچرا عز -

که دل دخترک را به رقص آورده بود و  بایهمه الطاف ز نی! هومن هم انگار قصد جان او را کرده است با ایلعنت آه

 از قند و شکر بر پا است. ییدخترک بلوا نیکه در دل ا دانستینم
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 شد و گفت: کشیسر تکان داد، هومن نزد وایس

 به چشمام نگاه کن. فقط به چشمام نگاه کن باشه؟ -

 .خوامینم -

 ! هایشیاون وقت خجالت زده م کنمیبغلت م امیم -

 .خوامینم -

 !یخوایپس م -

 چسباند و گفت: نهیشد و دستانش را از هم باز کرد و سر او را به س ترشکینزد

 فدات شم. شهیتموم م یزود -

 

 .دیتپیومپ مکه قلبش گرومپ گر ییوایس یبرا "شوم.  تیفدا "داشت، کلمه  یقشنگ یچه آوا و

 

خواست  وایبعد هومن به پرستار اشاره کرد که کارش را شروع کند. همانا که سوزن به دستش فرو رفته شد و س و

 او در گلو خفه شد. غِیبکشد، هومن او را به خود فشرد و ج غیج

پاها و کمرش برد و او را چون پر  ریحال و چشمانش بسته شد، دست ز یب وایاز آن که از او خون گرفتند، س پس

 در آغوش گرفت و رو به پرستار گفت: یکاه

 شه؟یآماده م یکِ شیجواب آزما -

 فردا صبح. -

 ممنون. -

 ینشاند و بعد خودش سوار شد و کم نیجان را درون ماش یب یوایرفت و س نیخارج شد و سمت ماش شگاهیآزما از

 و او به هوش آمد. دیپاش شیآب به رو
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 برگشت.  کیسان اِستال و ک وهیسوپر مارکت نگه داشت و رفت با چند آبم یکرد و جلو تحرک

 داد و گفت: وایخارج کرد و به س لونیها را از نا آن

 .یریبخور جون بگ -

 .ادهیآخه ز -

 اش و بخور. پس حرف نباشه.همه یعنیگم بخور.  یم یوقت -

 کرد که هومن گفت: یتشکرخورد تا حالش جا آمد.  وهیو دو آبم کیدو ک وایس

 م؟یکجا بر یدوست دار -

 فرحزاد. -

 :دیشد و غر یعصبان هومن

 ؟یگفت یچ -

 ناراحت گفت: وایس

 ؟یشیم یچرا همش عصب ه؟یچ -

 فرحزاد چه خبره؟ -

 بهتره. هاشلونیق -

 :دیشد و غر یهومن عصب ناگهان

 ؟یفهم شد ریدهنت پر خون بشه. ش زنمیم یتکرارش کن گهیبار د هی -

 و با لکنت گفت: دیچسب نیماش یبه صندل دهیترس وایس

 .خوامیم... مع... ذ... رت م -

 گرفت. شیداد و راه دربند را در پ رییرا تغ ریفروکش کرد، مس تشیاز عصبان یحرکت کرد. پس از آن که کم هومن
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 هیها تکنرده ینشستند و به پشت رو یتخت چوب یوارد رستوران معروف شدند و کنار هم رو دندیبه دربند رس یوقت

 .اوردیسفارش غذا داد و منتظر ماندند تا گارسون سفارشات را ب وایخود و س یدادند. و هومن برا

و پشت به  وایس ی. چند پسر جوان که رو به روکردندیدو در سکوت بودند و به دور و اطراف رستوران نگاه م هر

. دیترسی. از بر خورد هومن مدیآ شیپ یکه باز مشکل دیترسیم وایو س کردندیرا نگاه م وایهومن نشسته بودند س

 نگران گفت: دیاو را د دهیهومن که چهره نگران و رنگ پر

 ست؟یحالت خوب ن -

 خوبم. -

 ده؟یپس چرا رنگت پر -

 .یچی... هـیه -

ها را آوردند و هومن رشات آنکه سفا نیکرد، تا ا ینهاد و با انگشتان دستش باز نییسرش را پا وایبعد هم س و

 گفت: کردیم یکه داشت با غذا باز وایشروع به خوردن کرد. و رو به س

 ؟یدوست ندار ؟یخوریچرا نم -

 چرا دوست دارم. -

 آخه... -

 در آخر گفت: یتعلل کرد، ول یکم

 .ستمیراحت ن نجایا -

 آوردمت؟ یبد یچرا؟ مگه جا -

 .ستمینشستم راحت ن نجاینه آخه... آخه... ا -

 چرا؟ -

 ! فقط با انگشت اشاره به پشت هومن اشاره کرد و گفت:ستیواکنش او چ دانستیکند و نم انیب دیترسیکه م وایس
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 اونجاست. لشیدل -

ها را به باد آن توانستیو تا م رفتیبودند، اگر وقتش بود م وایبه س رهیبه پشت کرد که چند پسر خ ینگاه هومن

 گفت: وایخراب نشود، سکوت کرد و رو به س وایآن که روز خودش و س یبرا یول رفت،گیکتک م

 گلم. میجامون و عوض کن ایب -

 باشه. -

 دادند. که هومن گفت: رییهم را تغ یبعد هم جا و

 .یراحت غذات و بخور الیبا خ یتونیم گهیحاال د -

 ممنون. -

 و گفت: وایبعد هم هر دو مشغول غذا خوردن شدند. پس از آن که تمام کردند. هومن رو کرد سمت س و

 ؟یشد ریس -

 بله. -

 .میپاشو بر -

 باشه.  -

 نیاز رستوران خارج شد و با هم سوار ماش وایبه همراه س نهیبلند شده و هومن پس از پرداخت هز یدو از جا هر

 شدند. که هومن گفت:

 خوبه؟ یعروس دیخر میریذره گردش. بعد هم م هی میریم -

 اوهوم. -

 را روشن کرد و سپس حرکت کرد. نیماش هومن

 وایرا در دست گرفت و فشرد. و بعد هم وارد پاساژ شدند و هومن رو به س وایهومن دست س دندیبه بازار رس یوقت

 گفت:
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 لباس عروس؟ ای میاول حلقه بخر یدوست دار -

 لباس عروس. -

 ذره برام بخند. هی ؟یا شوق و ذوق ندارچر -

 .آدیام نم. بعدشم من خندهیکنیعروسم م یزور یچون دار -

سر هر  یشغلش آن قدر او را خشن ساخته بود که فور یعشقش را شاد کند ول خواستیهومن بر خورد، دلش م به

 گفت: یو با مهربان وای. رو کرد سمت سشدیو خشن م یعصب یکوچک زیچ

پاهات طال  ری. زکنمیچه خوشبخت عالمت م نینکن. دوستم داشته باش. اون وقت بب می. عصبایخانومم؟ باهام راه ب -

 .زمیعز زمیریم

 

 در دلش جوانه زد. یدیرا در خود شکل کرد و حس جد یریوصف ناپذ یِنیریدلش ش وایانگار س و

 

 ...من

 خوب را... یهاحس تمام

 هستم... ییتو ونیمد

 شب و روز... در که

 .یهست من

 

 را سمت مزون برد و گفت: وایس هومن

 انتخاب کن خانومم. ایب -



 عمر ی شهیش

67 
 

خورد که از کمر چاک  ینگاه کرد، ناگهان چشمش به لباس عروس یکی یکیها را آن وایهم داخل مزون رفتند، س با

 گفت: یخورده بود و باز بود. رو کرد سمت هومن و با ذوق خاص

 چه قشنگه! نیآقا هومن بب -

 خوشحال شد و گفت: دیذوق او را د یوقت هومن

 کدوم؟ -

 .یسوم -

 با تشر گفت: دیهومن لباس را د یوقت

 که کمرش بازه. نیا -

 و گفت: دیکوب نیرا بر زم شیپا وایس

 .خوامیو م نیمن هم یول -

 ! زشته. سیه -

 آقا هومن؟ -

 بله؟ -

 .خوامیم -

 نه. -

 و گفت: دیلب بر چخودش را مظلوم کرد و  وایس

 .ذارمیمن روش شنل م ادی. بعدشم نامحرم بستیکه مختلط ن یعروس -

 باشه. -

 و گفت: دیذوق زده گونه او را بوس وایس
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 ممنون. -

 برد و نادم گفت: ریسرش را ز نیشرمگ وایشد، س رهیشوکه به او خ هومن

 . من فقط ذوق زده شدم.خوامیمعذرت م -

 زد و گفت: یلبخند هومن

 کار و نکن. نیا یعموم یتو جا گهید ی. ولمی. بهم محرمزمیاشکال نداره عز -

 اشاره کرد و گفت: کردندیها نگاه مبعد به دو زن که به آن و

 .کننیمون مها نگاهفروشنده نیبب -

 لمس کرد. دادیتر نشان مکه چهره مردانه او را جذاب ییبایبوسه او را با تبسم ز یبعد جا و

آن را پُرو کرد که  وایاز آن که توانست او را شاد کند. سمت فروشنده رفت و لباس را گرفتند و بعد هم س خوشحال

 هومن در اتاقک پرُو را صدا زد و گفت:

 .نمتیخانومم؟ در و باز کن بب -

 .گهید ینیبیم یعمراً. روز عروس -

 ؟یکنیباز نم -

 نه. -

 باشه. دارم برات خرگوش کوچولو. -

 .یخودت خرگوش -

 .رونیب یایتو که باالخره م -

 شخوانیرفت و با هومن سمت پ رونیو ب دیاز لباس عروس، آن را در آورد و لباس خودش را پوش یراض وایس

وارد پاساژ شدند،  یحلقه، وقت دیخر یرفتند برا یگریفروشنده رفت و هومن آن را پرداخت و بعد هم سمت پاساژ د

 گفت: وایهومن رو به س
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 .زمیانتخاب کن عز -

 من مال تو رو انتخاب کنم؟ شهیم -

 زد و گفت: یلبخند هومن

 .زمیآره عز -

 بودند. یشان آمده بود و راضهم خوش قهیاو. هر دو از سل یبرا وایاو حلقه انتخاب کرد و س یبرا هومن

 هومن خسته گفت: د،یکه تا شب طول کش هادیخر هیاز کل پس

 . میخریرو فردا م هیهام ورم کرد. بق. پاگهیخانومم؟ بسه د -

 .میبعد بر می. بخرومدیخوشم ن ادیز یدیکه خر یآخه از اون کراوات -

 . میاالن بر ای. بخرمیتو م قهیبه سل گهید یکیفردا  -

 باشه. -

را صندوق عقب جا دادند و  هالیرفته و وسا نیرفتند و سمت ماش رونیبعد هم از پاساژ خارج شدند و از بازار ب و

 کرد و گفت: یاحساس گرسنگ واینگذشته بود که س قهیسوار شدند. سپس هومن حرکت کرد. هنوز ده دق

 خونه؟ گشنمه. میزودتر ببر شهیم -

 . کیرستوران ش هی برمتیاالن م -

 ذوق گفت:. با فروختندیافتاد که م ابانیداغ کنار خ یچشمش به لبو نیماش شهیاز ش وایس ناگهان

 . خوامیآخ جون لبو. لبو م -

 داغ آمد و گفت: یترمز کرد و رفت و با لبو یاز سرعت کم کرد و دنده عقب کرد و کنار لبو فروش یفور هومن

 خانومم. یداغ برا یلبو نمیا -

 کمه. -
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باشه هومن  خرمی. فردا باز برات مکنهیو اشتهات و برا غذا خوردن کم م رهیگیغذات و م یجلو ادشی. ززمیعز -

 فدات؟

 باشه ممنون. -

 از آن که لبو را خورد گفت: پس

 .یخوب یلیتو خ -

 رستوران ترمز کرد و گفت: یجلو هومن

 ؟یدوستم دار یعنی نیا -

 شد و گفت: نیشرمگ وایس

 بهم فرصت بده. -

 باشه. خانومم؟ -

 بله؟ -

 ؟یدونیاسمت و م یمعن -

 آره. -

 خب؟ -

 ؟یدونیاسمت و م یمعن ی. تو چ" بیس ". یبهشت ویهمانند س یعنی وایس -

 روح خوب و بزرگ. یو روح، دارنده شهیاند یعنیآره. هومن  -

تخت  یجا کنار هم رو نیترشدند و دست در دست هم وارد رستوران شدند و در گوشه ادهیپ نیبعد هم از ماش و

با  وایرا آورد و هومن و س شانیگارسون غذاها غذا سفارش دادکد و بعد هم نشستند و گارسون آمد و آن یچوب

توسط هومن به صندوق، از رستوران  نهیهز نو خنده غذا را خوردند. پس از آن که غذا صرف شد، پس از داد یشوخ

رفتند و باهم خوش گذراندند، شب شد و باهم به رستوران رفتند و شام  یخارج شدند. کل شهر را گشتند، به شهرباز

 و گفت: دیتخس لب برچ یهاخسته و خواب آلود مثل بچه وایس نکهیخوردند. تا ا یخوردند. بستن
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 منو ببر خونه. -

 رهیخ رونیبه ب نیبود که از پنجره ماش وایتمام حواسش به س نیسمت خانه حرکت کرد و در طول حرکت ماش هومن

دلش را لرزاند، فرمان را  وایس ترسناک غیبود که تصادف رخ دهد که ج کیغفلت کرد و نزد یابود. ناگهان لحظه

 :دیخم شد و نگران پرس وایرا باز کرد و سمت س یمنیپارک کرد و کمر بند ا ابانیو کنار خ چاندیپ

  ؟یخانومم؟ خوب وایس -

 را پاک کرد و گفت: شیهااشک وایس

 خوبم. -

 نشد؟ تیزیچ -

 نه. -

خم شد  شتریکوچک قرمز او ثابت کرد. ب یهارا به لب اشرهیصورت او را از نظر گذراند و در آخر نگاه خ یاجزا هومن

 گفت: دهیترس وایرا باز کرد و او را سمت خودش کشاند که س وایو کمر بند س

 ؟یکنیکار م یچ -

 .سیه -

 هومن؟ -

 .خورمتینگاه نکن م یجورجان دل هومن؟ اون -

 یکینزد نیبرد و ضربان قلبش اوج گرفت و از ا ریسر به ز نیشرمگ وایکرد که س کیسرش را به سر او نزد سپس

 :گفتیو م دادیقرار شد و سرش را به چپ و راست تکان م یب د،یشنینا منظم هومن را هم م یهاتپش یحت

 نه. نه. نه. -

 دستات و دور گردنم حلقه کن خانومم. -

 نه نه. -
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 گفت: یبار هومن دستور نیا

 حلقه کن. -

 ستپر او قرار داد.  نهیس یرا رو گرشیدستش را دور گردن او حلقه کرد و دست د کی گشت و با تعلل عیمط وایس

 او چسباند و گفت: یِشانیرا به پ اشیشانیپ هومن

 ؟یکنیم امونهیهمه د نیچرا ا -

را  اشیشانیپ یرا رو یابوسه یرا به مشام کشاند که ناگهان داغ شیچشمانش را بست و عطر تلخ مرد روزها وایس

و  قیرا در چنگ گرفت و عم شیوایس یبایز یحس کرد، هومن شال را از سر او به دور گردنش سُر داد و خرمن موها

 او چسباند و گفت: یِنیرا به نوک ب اشینیو سپس نوک ب دیرا  بوس اشیشانیعاشقانه پ

 بازم؟یو م ارمیچرا کنار تو کم م -

و با  دیلرز وایصورت او پخش کرد که س یوار رو وانهیا چون مستانه و در شیهاو هُرم نفس دیاو را بوس یِنیب نوک

با خود در حال کلنجار رفتن  وای. سزدیم ادیو چشمان هومن خواستن را فر رساندیچشمانش نخواستن را به اوج م

 یهال*ب ی! که ناگهان گرمستیکه در دلش رخنه کرده است از چ ییبایو ز دیحس جد نیا دانستیبود و نم

 چشمان خود حس کرد. یملتهب هومن را رو

 .گرفتیم یرا به باز شیوموها دیبوسیچشمان او را پر از عطش و با عشق پر از خواستن م یبه آرام هومن

 .دیکوبیوار م وانهیهر دو مملو از عشق بود و د یهاقلب

  د،یو بوس دیسرخ او را بوس یگونه ش،یهابا ل.ب هومن

 .ببوسمت بگذار

 که، یهست یایآن خواستن تو

 .یاسرنوشتم نوشته شده در

 بانیپشت بایشک
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 واینکرد، بلکه با کار س شینه تنها با حال او رها یاو زد، هومن ول یبه موها یچنگ نیشرمگ وایس قهیدق یاز س پس

 به کمر او وارد کرد. یفشار محکم کرد،یم یباز وایس یکه با موها یشد و در حال ترتابیب

 .یکیهمه نزد نیاز ا دیترسیو م دیلرزیرو استرس داشت و م بایز یوایس

 بود. ریداشت و احساس او وصف ناپذ یو حال خوب حس

 . دیتپیصدا م یب یگرفت و قلب کوچک او چه محکم ول یاو رنگ عاشق یبرا عشق

بعد حالش بهتر  نیصاف نشست و نفس گرفت و حدود ده م شیسر جا وایکرد و س شیرها یبعد مجبور قهیدق یس

 گفت: نهادیم وایسر س یشال را رو یشد. هومن در حال

 .یکه عاشقم بش کنمیاون قدر وجودت و پر از عاشقانه م -

 او را پاک کرد و گفت: یهااشک

 . یارینه ب یکه نتون زمیریاون قدر محبت به وجودت و پات م -

 سرخ او کرد و گفت: یمهمان گونه یابوسه

 دستورِ.  هی نی. ایکن هیمن گر یجلو یحق ندار گهید -

 خواستیپخش کرد. در واقع م نیماش Mptplyerاش را از نشست و کمربند را بست و آهنگ مورد عالقه صاف

 .دیبگو وایآهنگ به س نیحرف دلش را با ا

 

 .یاگه تو رو بخوان تو فقط مال من ایدن یهمه

 " ۲ ". یتو فقط مال من انیعاشقونه دنبالت ب اگه

 

 .رهینم ادتیمن و  یجا باش هر

 .رهیگیجام و تو دلت نم یشکیه
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 جز خودم. یشینم یشکیه عاشق

 که من عاشقت شدم. نهیا واسه

 

 فال تو منم. یهافنجون یتو

 تو منم. الیفکر و خ یهمه

 

 .یکنیم یهام و رنگخواب یهمه

 .یکنیم یقشنگ نیاو به  امیدن

 

 .یاگه تو رو بخوان تو فقط مال من ایدن یهمه

 " ۲ ". یتو فقط مال من انیعاشقونه دنبالت ب اگه

 

 .شنیم هاتیعاشق خوب هایلیخ

 .شنیدر به در چشمات م هایلیخ

 

 .خوانیاز جون و دل تو رو م هایلیخ

 انیکدوم به چشمات نم چیه اما

. 
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 شک ندارم. ،یفقط مال من تو

 شک ندارم. ،یشکنیو نم دلم

 

 جز خودم. یشینم یشکیه عاشق

 که من عاشقت شدم. نهیا واسه

 

 .یاگه تو رو بخوان تو فقط مال من ایدن یهمه

 " ۶ ". یتو فقط مال من انیعاشقونه دنبالت ب اگه

 .یمال من فقط

 

 .ی: تو فقط مال منآهنگ

 .یمیکر لی: سهخواننده

 یبر لب نشاند و به رانندگ یبه او کرد و لبخند یبه خواب رفت، هومن نگاه وایس یاتمام آهنگ چشمان خسته با

شد و در سمت  ادهیکند. پ داریخفته را از خواب ب یبایز نیا امدیترمز کرد. دلش ن وایبه خانه س دنیادامه و با رس

بعد در باز شد و اندام پدر خانه در  یانه را زد و چندو زنگ خ دیاو را در آغوش کش یرا باز کرد و به آرام وایس

 شد و گفت: انیچهارچوب در نما

 چه وقت اومدنه؟ نیا -

 تو؟ امیب شهی. حاال مداشتیاز گردش دست بر نم وایس -

 بده به من دخترم و. -

 بشه. داریآخه ممکنه ب -
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 تو. ایخب ب یلیخ -

را به داخل اتاق برد و شال و مانتو را از تن او خارج کرد و پتو را  وایداخل رفت و پشت سرش هومن وارد شد و س پدر

رفت. خواست از خانه خارج شود که مادر در آستانه در ظاهر شد و  رونیو ب دیاو را بوس یبایاو نهاد و گونه ز یرو

 گفت:

 کجا؟ -

 سالم مامان. -

 بمون. یاسالم پسرم. خسته -

 برم. دینه با -

 ؟یکن یرانندگ یخوایآلود مخواب یهاچشم نیبا ا -

 آخه! -

 کنارش بخواب. وایرو حرف من حرف نزن. برو تو اتاق س -

 بر شانه او زد و گفت: یشد که پدر دست نیپدر خانواده شرمگ یجلو هومن

 زنت. شیپسرم برو پ یخجالت بکش ستی. الزم نیاریبال در م یاز خوش یاالن دار دونمیمن که م -

 کرد و رو به مادر خانواده گفت: یتشکر هومن

 ن؟یدار ییچا -

 .ارمیالبته پسرم. االن برات م -

رفت. کت را از تن  وایگفت و به اتاق س یریو تشکر کرد و شب بخ دیآورد، هومن آن را نوش یاز آن که مادر چا پس

را هم باز کرد و شلوارش را با  قرار داد. کمربند شلوار زیم یکت را هم از تن خارج کرد. و رو ریز راهنیخارج کرد. پ

در خواب را در آغوش  یوایس فی. و آهسته جسم ظردیتخت خواب یکه پدر به او داده بود عوض کرد و رو یشلوار

 .دیاو زد و چشمانش را بست و خواب یبه موها یاداد و بوسه یجا

 ــــــــــــــــــــ
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محکم و گرم قفل  ییشد، با چشمان بسته خواست بلند شود که متوجه شد در جا داریاز خواب ب وایکه س یوقت صبح

برهنه خواب  یتکان بخورد، چشمان خسته و خواب آلود خود را باز کرد و متعجب به هومن که با تن تواندیشده و نم

 :گفتشد و  داریزد که هومن از خواب ب شی. صدادیبود را کنارش د

 جانم؟ -

 چشم از بدن خوش فرم او بردارد گفت: توانستیمکه ن یدر حال وایس

 ؟یدیخواب نجایا شبیتو د -

 آره. -

 من تا صبح... یعنی -

 حرف او را قطع کرد و گفت: هومن

 .یدیآره تا صبح تو بغل من خواب -

 و گفت: دیبعد هم او را در آغوش کش و

 بخواب. ریاالن هم بگ -

 طور مسخ بدن او شده بود که هومن گفت:همان وایس

 واقع شدم خانوم کوچولو؟ تیمورد عنا -

 گفت: طنتیبرد. هومن او را به خود فشرد و با ش ریسرخ شد و سر به ز وایس

 .پمیخوشت دونمی. خودم میبگ خوادینم -

 .فتهیخودش -

تن او آتش  یو دارد از گرما سوزدیب او مدارد از ت وایس دانستیکه نم یباز چشمانش را بست و در حال هومن

 شدند. داریبعد دوباره هر دو باهم از خواب ب نیم یهم دوباره به خواب رفت و س وایو به خواب رفت. س ردیگیم
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لباسش را  دیخندیکه م یرا برگرداند و هومن در حال شیرو وایشان را شستند. ساز آن که هر دو دست و صورت پس

 و سمت خود برگرداند و گفت: دیرا از پشت در آغوش کش اویکرد و س ضیتعو

 قربون خجالتت برم.  -

 ؟یشد ضیمر ؟یداغه. تب دار یلیبدنت خ -

 . هوم؟یسوزیاز تب من م یعشقه. دار یفکر کنم گرما ینه خانوم کوچولو. ول -

 او کرد و گفت: یحواله بازو یمشت یحرص وایس

 .ییپر رو یلیخ -

 اعتراض کرد: وایکه س دیکوچک را با دو انگشت کش ینیب هومن

 نکن. -

 گفت: طنتیبا ش هومن

 من که هنوز نکردم. -

 سرخ شد و گفت: وایس

 .یشرم یب یلیخ -

 با خنده گفت: هومن

 !یدیحاال کجاش و د -

 بعد او را بلند کرد و گفت: و

 برم سرکار. دیصبحونه که با میبر -

 دو از اتاق خارج شدند و در کنار پدر و مادر صبحانه خوردند.  هر

 گفت: وایرو به س رفتیم رونیکه هومن داشت از خانه ب یوقت
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 .میرو انجام بد هادیخر هیبق میدنبالت بر امیساعت پنج عصر آماده باش م -

 باشه. -

 و گفت: دیاو را بوس یگونه یفور ستین یکس دید یزد و وقت دیاطراف را د یواشکی هومن

 فعال خانومم. -

هم خودش را به اتاق رساند و  وایهومن رفت، س یکرد. وقت یو خداحافظ دیخند نیاو شرمگ یهاطنتیاز ش وایس

 مایچشمش به شماره و عکس ن نکهیرمان خواند تا ا یو کم دیسرک کش نترنتیداخل ا یدرس خواند و بعد کم یکم

 ند دلش پاره شد. باره ب کیافتاد، به  یدر گوش

حس که در دلش گندم گونه رشد کرده حس عشق است و او با تمام  نیبه خودش اعتراف کند که ا توانستیم حاال

کرد،  یبه او نداد و با احساس او باز یزیکه جز حقارت چ ییمایوجود عاشق هومن شده است. و حاال جز نفرت از ن

 کرد. کاش را پاحذف کرد و شماره یگوش یاو را از گالر یهاتک تک عکس

 برداشت و آن را پاره پاره کرد و به سطل زباله روانه کرد. زیم یرا از کشو مایشد و دفتر خاطرات مختص ن بلند

 لونیها را داخل نابرداشت و آن یلونیرفت، نابود را برداشت و به آشپزخانه  دهیاو خر یبرا مایرا که ن یو روسر شال

 گذاشت. یاشهقرار داد و گو

زودتر تمام  وایو پدر از سر کار برگشت و هر سه کنار هم ناهار را خوردند که س دیناهار را چ لیبعد مادر وسا قهیدق ده

 کرد و رو به مادر گفت:

 .امیرو بدم به رضوانه زود م هانیا رمیم قهیدق هیمامان من  -

 لون؟یهست تو نا یحاال چ -

 به رضوانه. دمیم شونخوامیاومده. منم که نمچند تا شال. رضوانه خوشش  -

 ست؟ین فیح -

 .دهیتر آقا هومن برام خرقشنگ نیاز ا یکل ؟یچ فهینه ح -

 .ایباشه. زود ب -
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 چشم. -

جدا کرد و  یرا از گوش مکارتیکه کرد س یبار تنها کار نیها را به رضوانه داد، به خانه برگشت و ااز آن که آن پس

 شکست.

 پنج از اتاق خارج شد که مادر به او گفت: کیساعت چهار شد و کم کم آماده شد و نزد نکهیرمان خواند تا ا یکم

 منتظرته. نییهومن پا -

 پس من رفتم. -

 مراقب خودت باش. به سالمت. -

 ریستگرا د انیآن قاچاقچ یهومن شد و سالم کرد، همون که امروز همه نیو سوار ماش دیبه در رس وایکه س همان

شده بود و حاال  یو فرار کرد، عصب فتادیبه دام ن یمجرم اصل یبرسد، ول تیقدم مانده بود تا به موفق کیکرده بود و 

کرد. و داد هومن او را از  یاو خال یحرص خود را رو دیرا د وایاو کم نشده بود، همان که س تیهم همچنان از عصبان

 جا پراند.

 شم؟ینگران م یگیمخاموشه هان؟ ن تیگوش یبرا چ -

 .دیب... ببخش -

 جواب خواستم. -

 و شکستم. مکارتمیس -

 اون وقت؟ یبرا چ -

 بخر لطفا. مکارتیام و داشته باشه. امروزم به اسم خودت برام سشماره یکس خوامینم کنمیحاال که دارم ازدواج م -

 زد و گفت: ینیآن لبخند دلنش یشد و به جا ریباره با حرف او سراز کیخشم هومن به  ناگهان

 به چشم. یاِ -
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و فرار مجرم  اتیاز عمل یخوشحال شده بود که حت وایقدر از حرف سرا حرکت داد. آن نیو ماش دیاو را کش لپ

جاساز کرد و بعد خواست از  وایس یِو در گوش دیرا خر مکارتیاول رفت س ینماند. با خوشحال ادشی یزیهم چ یاصل

 او را صدا زد: وایحرکت کند که س یکزمر شخوانیپ یجلو

 آقا هومن؟ -

 جانم؟ -

 شد. رهیخ رونیبه ب نیبرگشت و از پنجره ماش هیبه حالت اول یو بعد فور دیگونه او را بوس نیخم شد و شرمگ وایس

 گفت: طنتیزد و بوسه او را لمس کرد و با ش یشوکه شد. سپس کم کم از حالت شوک خارج شد و لبخند هومن

 خانوم خانوما؟ دارم برات. یکنیم یدلبر -

 را روشن کرد و حرکت کرد و به بازار رفت.  نیماش

 کردند. دیخر یشدند و به بازار رفتند و کل ادهیبازار پارک کرد و بعد باهم پ کینزد ییرا جا نیماش

ستوران حرکت کرد و شدند. و هومن سمت ر نیو سوار ماش دندیکش دیبه نُه شب بود که دست از خر کینزد ساعت

با دست چپ گونه او را  یرا صدا کند با چهره غرق در خواب او مواجه شد. کمربند را باز کرد و به آرام وایتا خواست س

 زد: شینوازش داد و مهربان صدا

 خانومم؟ پاشو. -

 اش را باز کرد و گفت:دست هومن چشمان خسته یبا احساس نوازش و گرما وایس

 خونه؟ میدیرس -

 شام. می. پاشو گلم. برکیرستوران ش هی میدینه رس -

 بذار بخوابم. -

 اول شام بعد خواب. -

 .خوامینم -



 عمر ی شهیش

82 
 

 .یکنیعسلم؟ پاشو ضعف م -

 .ستینکن حالم خوب ن تیهومن اذ -

 کنه؟یدرد م تییجا -

 بذار بخوابم. -

 زور باشه. دیباال سرت با -

 گفت: یرا باز کرد و جد وایشد و رفت در سمت س ادهیپ

 شام. میبر نییپا ایب -

 .آدیخوابم م -

 گفت: تریبار جد نیا هومن

 .نمیپاشو بب -

شد و در را با حرص بست. هومن دست او را در دست گرفت و وارد  ادهیو پ دیاو جا خورد. لب بر چ یاز لحن جد وایس

 و گفت: دیاخمو لب بر چ وایدنج نشستند که س ییرستوران شدند و جا

 حسِ. ی. بدنم برهیم جیسرم گ -

 کنه؟یدرد م تییجا -

 نه. -

 ؟یدار جهیو سرگ یحس یفقط ب -

 آره. -

 .یِحتمًا به خاطر کمخون -

. هومن رو دیچ زیم یها را روبعد گارسون با سفارشات آمد و آن یداد و اندک گریو کباب و ج سلیسفارش شن سپس

 و گفت: وایکرد سمت س
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 آد؟یبدت نم گریاز ج گهید یتو که مثه دخترا -

 نه. -

 اش و بخور.خب پس همه -

 .ادهیآخه ز -

 .یخوریاش و مهمه -

 آخه... -

 وا؟یس -

 چشم. -

و با  دیباز شد و خواب از سر او پر شیقاشق اول را که خورد اشتها وایبعد هم هر دو شروع به غذا خوردن کردند. س و

 هومن برداشت که هومن گفت: یرا از جلو سلیشنبعد تمام شد و  یقیولع شروع به غذا خوردن کرد و دقا

 ماله منه. -

 خب کباب بخور. -

 درمان بشه. اتیمن کباب و برا تو گرفتم که کمخون -

 بخورم. تو کباب بخور. خوامیو م سلیمن شن یول -

 باشه بخور. -

 نیبرگشتند و ا نیحساب به ماش هیبعد غذا را تمام کردند و پس از تسو یقیشروع به خوردن کباب کرد و دقا هومن

 کرد و با آن خواند. یرا پل یآهنگ نیاز پخش ماش وایبار هومن سمت خانه مادر زن خود حرکت کرد. س

 

 من، صدات آرامش محضه عشق من. عشق

 عشق من. ارزهیم ایهمه دن به
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 حرفات عشق من. نهیشیدلم م به

 العاده است تو چشمات. فوق

 

 ] آروم آروم، اومد بارون.

 .رونیب میعاشق، زد میشد

 

 نم نم، نشست شبنم. اومد

 "بار  ۲ "موهامون، رو موهامون. [  رو

 

 .سانسور

 : آروم آروم.آهنگ

 شمس. یعل - یجهان ی: مهدخواننده

 

 نیاز کرد و شرمگرا ب یمنیکمربند ا واینگه داشت. س وایپدر و مادر س یخانه یاتمام آهنگ هومن ترمز کرد و جلو با

 گفت:

 آقا هومن؟ -

 بگو هومن. -

 هومن؟ -
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 جان دلم؟ -

 لب زد: نیلحن شرمگ نیترو با عاشقانه ختیتمام عشقش را به چشمانش ر وایس

 تمام وجودم. دوستت دارم. یبه خودم اومدم که عاشقت شدم و شد یوقت ی! ول؟یجورچه دونمینم -

 و جدا شد و گفت: دیاز عشق ناب او به خود...  او نهاد و بوس زیشد که گونه او را ببوسد اما هومن لبر خم

 نفسم. کنمیبه خدا خوشبختت م -

 .دونمیم -

 لقمه چپت نکردم. هیبرو تا  یفور -

 جنبه. یب -

 برد و گفت: نیشد و سرش را از پنجره به داخل ماش ادهیپ یبعد هم فور و

 بهم زنگ بزن. یدیودت باش. رسمراقب خ -

 . تو هم مراقب خودت باش.زمیباشه عز -

 باشه. فعالً. -

 فعالً. -

 را روشن کرد و رفت. نیبه داخل خانه رفت، هومن ماش وایاز آن که س پس

 

 پر از حس خوبم. من

 ...کسچیاز امشب ه دهمیاجازه نم و

 خوب با تو بودن را... حس

 .ردیمن بگ از
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 عاشقم. کی من

 عاشق دلربا. کی

 دلباخته. تینها یب و

 

 بانیپشت بایشک

 

 ،یروز عروس یبودند برا دهیها هم لباس خرخود را انجام دادند و خانواده یدهایها خربه سرعت گذشت و آن زمان

 آماده بودند. یهمگ

 

نکند از احساسات دور باشد.  ریرا دستگ یو هومن به خودش قول داده بود تا مجرم اصل یروز مانده بود به عروس کی

زنگ سوهان روح او شد توجه نکرد که  یهم صدا یو وقت دادیهومن جواب نم گرفتیبا او تماس م وایو هر چه هم س

کار خود را  لشیدل تواندیخودش قول داد که بعد م هرا خاموش کرد. و ب یدلشکسته خواهد شد. گوش وایقدر سچه

بودند و  دهیست آورد. سپس بعد هم تمام فکرش را معطوف مجرم کرد. حاال که مجرم را دو دل او را به د دییبه او بگو

 به سیپل یرویرا به او داده بود، او هم با چند تن از ن یکرده بودند و سرهنگ اطالعات کاف ییشناسا هیدر مرز ترک

بلند اخطار  یبا صدا د،یل فرار داز پشت چمنزارها مجرم را در حا یبعد وقت قهیکرد. ده دق نیمرز رفت و آن جا کم

کند،  کیو همان که خواست به او شل دیکرد پا تند کند که هومن با افرادش به او رس یسع دهیداد که مجرم ترس

 و بنگ... دیمجرم اسلحه را سمت او گرفت و ماشه را کش

 

که گلوله  یطاهر کمیبود و کنار سروان  مارستانیهمچنان خاموش بود. هومن در ب یِشده بود و گوش یساعت چهار

که به هوش آمده بود، هومن با  شدیم یساعت میآمده بود و ن رونیخورده بود و تازه بک ساعت بود که از اتاق عمل ب

 گفت: یشد و دست سالم او را در دست فشرد و با مهربان رهیبه او خ یقدردان

 چه کنم؟ مقیشف قیمن بدون رف اد؟یسرت ب ییاگه بال ینگفت -
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 بود. مهم زنتِ که االن چشم انتظارتِ. تیعروس ینه. مهم تو بود -

 .کنمیلطفت و فراموش نم وقتچی. هیمرد یلیخ -

 بود جانم. یبرادر فهیلطف نبود وظ -

 .یانداختیتو خطر م دیبه هر حال نبا -

 و با مزه گفت: طنتیبه هومن با شاش رو به دست عمل کرده یابه سروم کرد و بعد با اشاره ینگاه یطاهر سروان

 .یستیمافوقم ن گهیوقت د. اونرسمیباال و بهت م رهیام مهم درجه رمیگیم یقیاشکال نداره. عوضش هم تشو -

 یکل یلب او محو شده و بعد هم از سروان طاهر یلبخند از رو وایس یآور ادیبعد با به  یول دیاز لحن او خند هومن

خارج شد و با  مارستانیاز ب کردیرا روشن م اشیکه گوش یکرده و رفت و در حال یکوتاه یتشکر کرد و خداحافظ

شروع به  یجواب داد و هومن با دلتنگ وایاول س وقو سوار شد و با ب دیرس نشیتماس گرفت و بعد به ماش وایس

 و سمت خانه پدر و مادرش رفت. داد، قطع کرده حیاو توض یرا برا زیاو را قانع کرد و همه چ یصحبت با او کرد و وقت

 

و  ندیبیرا نم وایس گرید نکهیکه مجرم اسلحه را سمت هومن گرفته بود، هومن شوکه از ا یساعت قبل وقت چهار

 اشیمیصم قیآن که هم جان رف یبرا یسروان طاهر یماشه از طرف مجرم چشمانش را بست ول دنیبا کش ردیمیم

که قرار بود به هومن برخورد کند  یریهومن پرت کرد و ت یباشد، خود را جلو دهیرس اشفهیرا نجات دهد و هم به وظ

را با با  یچشمانش را باز کرد سروان طاهر یکرد. هومن وقت کیزمان خودش به مجرم شلبه دست او برخورد و هم

سروان  یانس برامجرم و درخواست اورژ یریدستور دستگ روهایو نگران به ن یجد یبا حالت یفور د،ید یخون یبدن

 .ودب دهیرا د یطاهر

 نگران.  تینها یخوشحال و ب تینها یداشت ب یادوگانه حس

 که در ذهن آمده بود آهسته زمزمه کرده بود: یلحظه با شعر همان

 عشق توأم. ریمن درگ -

 .یاکه عاشقانه در قلبم جا خوش کرده ییتو

 خدا... تینها یقصه از لطف ب ینجایدر ا دانمینم و
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 ده؟یکه چون برادرم است صدمه د یدوست نکهیناراحت از ا ایو خوشحال باشم  شاکر

 

 .بانیپشت بایشک

هم صحبت کرده بود  وایحاال دغدغه نداشت، زنده بود، دوستش عمل کرده بود و حالش خوب بود و با س یگرید یول

 جانش. یوایبه س دنیرس یبود برا زیچ کیرا برطرف کرده بود. حاال فقط منتظر  اشیو دلتنگ

 !یعروس

 

ها رفته بودند. ساعت شگاهیآرا نیبه بهتر نیِّ زر شانیبه همراه دختر عمو سایو آو وایبود و س دهیفرا رس یعروس روز

 ها آماده شدند.کردند و آن شیرا آرا نیو زر وایو س سایآو نکهیتا ا رفتیبه سرعت جلو م هاقهیو دق هاهیو ثان

 

باز دست از نگاه  دیشدیاو م ییبایمحو ز شتریشده بود که هر چه ب یمثل عروسک میو مال تیال شیبا آن آرا وایس

 .دیداشتیکردن او بر نم

 یکوچک قرمزش، رژ صورت یها. لبدادینشان م بایبرنزه شده بود و او را بامزه و ز یشیآرا دش،یصورت سف پوست

 ملیبلندش با ر یهامژه داد،یاش او را ناز جلوه مستهبر ج یهارنگ بر گونه یرنگ زده شده بود، رژ گونه صورت

شده بود  یپشت چشمانش نارنج یهاهیسا داد،یم شانهم ن تراهیس اهش،یتر شده بود و با خط چشم چشمان سبلند

 .دیدرخشیم شهیاز هم باتریو او با آن لباس عروس ز

جلوه  یو دوستداشتن بایاز حد ز شیاو، او را ب حیکاماًل مل شیو دلربا شده بود و لباسش و آرا بایاش زهم چهره سایآو

 .دادیم

نخواهد شد. و  الیخ یخود نکند ب ریرا درگ یبود تا امشب پسر دایپ شیهایشوخ انیشده بود و از م بایهم ز نیزر

 .ردیگ شیخوب را در پ یهااتفاق یعروس نیدر ا خواستیکه سرنوشت م نیمثل ا

 

 منتظر عروس ماند. لمبرداریبه همراه ف شگاهیپشت در آرا شهیتر از همآمده بود و برازنده داماد
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طاقت گونه او را  یب وایو پس از دادن دسته گل به س اوردیآمد و شنل را باال زد، هومن طاقت ن رونیعروس ب باالخره

 شدند. نیو باهم سوار ماش دیدست کش بردارلمیف ی. که با صدادیبوس دیکوتاه و مف

و  کردندیم فیو تعر کردندیم ریو هر کدام در گذشته س رفتیبه رژه م شانیجلو لمیآن دو مثل ف یاز حاال زندگ و

 . دندیخندیم

 یو شاد زدندیها. بوق مدر سمت چپ آن نایس نیها در حال حرکت بود، و ماشسمت چپ آن نیبرادر زر نیماش

 .زدیبوق م دیدیها را م. و هر کس هم آنکردندیم

شدند و پس از پرتاب فشفشه و دود اسپند دست در دست هم، شانه به شانه با  ادهیو پ دندیبه تاالر رس باالخره

خودشان  گاهیسکو رفتند و در جا یبا مهمانان، به باال ییصحبت و خوش آمد گو یاز کم یلبخند وارد تاالر شدند و پ

 نشستند. 

 

 لیبه دل سایآو دند،یشدند، جوانان با آهنگ رقص ییراینحو پذ نی، مهمانان، به بهترنحو اجرا شد نیبه بهتر یعروس

و  یبرق شاد انداختند،یهلهله و سوت راه م اهویبزم پر از ه نیتحرک نداشت، همه در ا ادیابن که حامله بود ز

 د.آهنگ قطع شده بو یشان در صدایشلوغ سالن و صدا تیبود. جمع دایحسرت در چشمان همه پ

 اجرا شد. لمبرداریها و فو عکاس تینحو با حضور جمع نیدر کل به بهتر یعروس

 

ها به سکو شدن آهنگ عروس و داماد و زوج یرقص تانگو بود با پل یقسمت عروس نیشام، آخر ییرایاز پذ پس

سبز، بنفش، و... به وجود آورده بود و فضا را  ،یاز چند رنگ قرمز، آب لیها تشکشد و نورافکن کیرفتند. فضا تار

 در حال پخش بود. یمیکرده بود و آهنگ مال کیرمانت

 

 .یات بس که ماهخنده قربون

 .یاهیچشم س یاحساس پر
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 .ایکل دن یباهام وقت

 .نهیریواسم ش هاشیهمه تلخ با

 

 .ایمثه رو یحس خوب هی

 .نهیشیهات به دل مخنده نمکه

 

 کاش. یا هشیهم یبمون شمیپ

 من باش. الیعمر عروس خونه خ هی

 

 عمر عذابه. هیتو  یلحظه ب هی

 جام شرابه. یلبات به سرخ فرق

 

 آروم آرومم. یتو آغوش من تا

 خانومم. یشیماه م یکنیو وا م موهات

 

 .دهیخورش یتو گرم یدستا یگرم

 .دهیتو رو د یعاشق شده وقت آسمون

 

 .یات بس که ماهخنده قربون
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 .یاهیچشم س یاحساس پر

 

 .ایکل دن یباهام وقت

 .نهیریواسم ش هاشیهمه تلخ با

 

 .ایمثه رو یحس خوب هی

 .نهیشیهات به دل مخنده نمکه

 

 ای: روآهنگ

 .اشای ری: امخواننده

 

نبود جز پسر خاله  یو او کس دید افهیو خوش ق کلیخوش ه ینه چندان دور پسر یابا فاصله نیزر انیم نیا در

 یکه او احسا یاو باشد و هم طور دیرأس د ریکه هم در ت یقدم برداشت و طور یهومن که نام او بهراد بود. با طناز

 شد. رهیخ تیبه او نکرد و فقط به جمع ینگاه ستادهیا نجایبه خاطر او ا نینکند که زر

رو و طناز. او  بایز یشد. دختر رهیبه رو به رو خ گذشت که چشمان بهراد قهیشد، پنج دق یپل یکه آهنگ بعد نیهم

 شنهادیزد و سمت او رفت، سپس پ یو چشمان بهراد برق ختیو وقار او بهراد را بر انگ ییبای. زنینبود جز زر یکس

سکو رفتند. دستانش را  یتعلل و ناز باالخره قبول کرد و باهم به باال یآن که لو نرود با کم یبرا نیرقص تانگو داد. زر

 دور گردن بهراد حلقه کرد و بهراد هم کمر او فشرد و گفت:

 ه؟یتون چاسم -

 ؟ی. شما چنیزر -

 ه؟یتون با خانواده عروس چبهراد. نسبت -
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 ؟یعروس هستم. شما چ یدختر عمو -

 داماد هستم. یپسر خاله -

 گفت: نیکه گذشت بهراد با تحس یاندک

 .دیهست ینیتو م بایشما خانوم ز -

 برد و گفت: ریشده سر به ز نیکه انگار شرمگ انهیموز نیزر

 ممنون.  -

 تون و داشته باشم؟بعد از رقص شماره تونمیم -

 نه. -

 چرا؟ -

 .ستمین یچون اهل دوست -

 .طورنیکه ا -

 فاصله گرفت که بهراد گفت: یکم انهیموز نیاو را کامل به خود چسباند و زر بهراد

 .یریگیازم فاصله م ستمیلولو که ن -

 نشد و گفت: الیخ یسکوت کرد و اما بهراد ب نیزر

 با؟یخانوم ز یدیتون و که مشماره خونه -

 بله. -

 تمام وجودش را گرفت. ینیریبه پا شد و ش یاو را به دست آورده در دلش رقص نکهیخوشحال از ا نیزر

 

 بودند که هومن گفت: رهیبود و هومن، در چشمان هم خ وایس یگرید قسمت
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 .یدرخشیجمع م نیو در ا یباتریامشب تو از ماه هم ز -

 شه؟یم یپس ماه چ -

 . خانومم؟هیکاف یتو هست -

 هوم؟ -

 ؟یکنیم زممیپنوتیه یبا چشمات دار یدونستیم -

 کنار تو و در آغوش تو آرومم؟ یدونستیتو م -

 دوستت دارم.. -

 عاشقتم. -

 .شتریمن ب یول -

 از تو. شتریمن ب -

 برد و... او چسباند. کیرا نزد سرش

 

 بودند. نایو س سایها آوبا فاصله از آن یکم

 نا؟یس -

 جانم؟ -

 .کنهیدلم درد م -

 کوچولو تحمل کن فدات بشم. هی -

 .کنهیدرد م یلیآخه خ -

 در گوشش گفت: نایبرد، که س ریو سر به ز دیبعد هم لب گز و
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 خانومم. اریطاقت ب قهیدو دق -

 شده. شتری. دردم بتونمینم -

 .ششیه -

 گفت: رفتیم نییکه از سکو پا یبعد هم او را از کمر در آغوش گرفت و در حال و

 آروم باش آروم جونم. -

قرار داد  لونیته را داخل نارفت و لباس دکلته را از تن او خارج کرد و مانتو را تن او کرد و و دکل یاتاقک کوچک سمت

را عقب خواباند و  سایرفت. آو نیرا نگه داشت و از سالن خارج شد و سمت ماش لونیو نا دیو او را در آغوش کش

 و گفت: دیگذاشت و او را بوس نیکاب یرا باال لونینا

 تحمل کن. -

 بلند شد... شیهاو هق هق سایدردناک آو غیبعد هم پشت رُل نشست و به سرعت حرکت کرد که ج و

 

رو کرد سمت  وایشدند، س نایو س سایآو بتیکه عروس کشان بود، خانواده متوجه غ یدرست زمان یاتمام عروس با

 :دیپرس یمادر و با نگران

 کجا رفتن پس؟ نایو س سایمامان آو -

 مادر. دونمینم -

 مادر زنگ خورد و جواب داد: یگوش زمانهم

 الو. -

 گفت: یبا خوشحال نایس

 سالم مامان. -

 ن؟ییسالم پسرم شما کجا -
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 فارغ شد. سای. آومارستانیب -

ها برود آن مارستانیها به بهر چه اصرار کرد که با آن وایتلفن را قطع کرد و س مارستانیبعد هم با دادن آدرس ب و

 رفتند. مارستانیمخالفت کردند و پس از مراسم عروس کشان، خانواده به ب

 

خوش  یتخت ولو داد. بو یو سمت اتاق مشترک برد و رو دیبرد و او را در آغوش کش وایپا و کمر س ریدست ز هومن

 تخت نشست که هومن گفت: ی. رودیکش هیها را به رخوش آن یرا پر کرد و بو وایها مشام سگلبرگ

 خب؟ وایس یخوابیحموم. نم رمیم -

 باشه. -

تن کرد.  یلباس عروس را از تن جدا کرد و لباس خواب کوتاه یفور سایبعد هم با برداشتن حوله به حمام رفت و آو و

 قهیرا شانه زد و بعد از پانزده دق شیرا با دستمال مرطوب پاک کرد و موها شیسر را هم جدا کرد و آرا یهارهیگ

 قهیحوله سمت حمام فرار کرد و بعد از پانزده دق رداشتنبجست کرد و با  یفور وایآمد که س رونیهومن از حمام ب

 و هول گفت: دید داریآمد و هومن را با حوله تن پوش حمام ب رونیب

 ؟یدیهنوز نخواب -

 .برهیبدون تو خوابم نم -

 تخت قرار داد و گفت: یرو یرا سمت خود کشاند و او را به آرام وایبعد هم بلند شد و س و

 خانومم. یبرس اتفهیبه وظ دیبسه. حاال با یفرار کرد یهر چ -

 برد... ریسر به ز نیشرمگ وایس

اش کرد، دست برد برد و وسوسه یوانگیرا تا مرز د وایشان پر از عطش شد و هومن سعاشقانه یبعد وقت قهیدق پانزده

 وایکه تن س وایکرد. و دست برد سمت بند حوله تن پوش س نیو حوله تن پوش را از تن خودش جدا کرد و پرت زم

 گفت: یآرام کردن او با مهربان یکرد، هومن برا یفیلرز خف

 ه؟یها چتر از گلخوشبو یدونیم -
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 نه. -

 عطر تن تو. -

بر  یابا او بودن بوسه یقرار برا یتمام وجودش را در بر گرفت. هومن ب یریغرق لذت شد و عشق وصف نا پذ وایس

 نم دار او زد و گفت: یموها

 جان. حاال وقت خوردنه. یا -

 برد و گوشه لب خود را محکم به دندان گرفت که هومن گفت: ریسر به ز نیشرمگ وایس

 برات. خانومم. دمیبگم جونم و م دیدوستت دارم کمه برات. با -

 شدند. یکیده شد و ز هیگلبرگ شروع شد و وجودشان در هم بخ یبا عطر خوشبو شانیهاعاشقانه

 

لباس، هومن دمنوش گرم آماده کرد و به  ضیشدند هر دو باهم حمام کردند و بعد از تعو داریب یروز بعد وقت صبح

 را به لب او چسباند و گفت: وانیرا خم کرد و ل وایس یاتاق رفت و کم

 بخور. -

 و گفت: دیاخمو عقب کش وایداد که س وایبه خورد س یکم و

 . حالم و بهم زد.خورمینم -

 بخور خانومم. -

 تلخه. -

 دلم. زیدهانت و وا کن عز -

 تخس گفت: وایس

 آخه تلخه. بد مزه است. -

 .شهیعوضش دل درد و شکم دردت خوب م -
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 .خوامینم -

 گفت: یبار هومن با اخم و جذبه جد نیا

 آ کن بخور. -

 گذاشت و او را خواباند و گفت: یعسل یرا رو یخال وانیبعد هم جرعه جرعه به خورد او داد و ل و

 استراحت کن. -

 خواهرم. شیمن و ببر پ -

 حاال استراحت کن. -

 .سایآو شیمن و ببر پ -

 گفت: یبار هومن جد نیا

 اول استراحت. -

 و گفت: دیگردن او کش یبعد هم پتو را تا رو و

 تا صبحونه رو آماده کنم. یخوریاز جات هم تکون نم -

 دو دستان کوچکش را دور گردن هومن قرار داد که هومن گفت: وایخواست بلند شود، سکه هومن  همان

 ؟یدوباره درد و تجربه کن یهوس کرد -

 نکن. تیاذ -

 نمود و پلک زد و با ناز گفت: کیتر کرد و به خودش نزداش را دور گردن او تنگبعد هم فشار حلقه و

 خواهرم. شیکنم؟ منو ببر پ یقرار یمن ب آدیدلت م -

 آب دهانش را قورت داد و مسخ چشمان او شد و گفت: هومن

 ؟یکن امونهید یخوایم -
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 .یبود ونهیتو د -

 و گفت: دیاو را بوس ینینوک ب هومن

 تو. ونهیآره د -

 من و ببر. -

 باشه. -

 و جدا شد. دیکوچک او را نرم بوس ینیقرار خم شد و ب یبعد ب و

 فت:گ طنتیاز او جدا شد با ش یوقت

 خودت بود. کوچولو. یهایعواقب دلبر -

شدند و سمت  نیصبحانه خوردند و از خانه خارج شدند و سوار ماش دنیبعد هم بلند شد و هر دو پس از لباس پوش و

 حرکت کردند. سایخانه آو

 

 سال بعد. // کی //

 

 و همه شاد بودند. گذشتیم یهمه به خوش یزندگ

 .گذراندیرا م یآخر باردار یهاحامله بود و دوره وای. و حاال سشدیروز به روز استوارتر م وایهومن و س عاشقانه

 داشتند.  یخوب تینها یب یشان شده بود، زندگهم در کنار دخترشان که ثمره عشق نایو س سایآو

دست برد سمت  وایکرده بود و با هم ازدواج کرده بودند و عاشق هم شده بودند. س یخواستگار نیِّهم از زر بهراد

 کرد. یرا پل یو آهنگ نیپخش ماش

 

 قرارم. یب یغصه خورد ،یکرد هیگر نکهیاز ا من
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 دل ندارم. ترسمیمن م ست،یکار من ن دنیبر دل

 

 .یتا تو بخند مونمیحرفات م یپا عاشقونه

 .یهنوز هم دل نَکَندکه  ،یبگو که با من هست تو

 

 دل ندارم از دلت جدا شم. گهید یدونینم

 خود خدا خواسته بود که عاشق تو باشم. خود

 

 .امونهیبا دل د یسر به سر نذار یدونینم

 .مونمیبمون، تا آخرش م زمونیهمه چ یپا

 

 حرف رفتن. ن،یاز ا یحت ترسمیم من

 عشق هر دو تامون. نیدور از ا مهربونم

 

 . دونمی. من ممیاریم کم

 عشقه مثل هر روز. وقت

 

 کوکه باهم. هامونساعت

 .ستیعشقه. دست من ن عشقم
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 گناهم. یکن ب باورم

 

 دل ندارم از دلت جدا شم. گهید یدونینم

 خود خدا خواسته بود که عاشق تو باشم. خود

 

 .امونهیبا دل د یسر به سر نذار یدونینم

 .مونمیبمون، تا آخرش م زمونیهمه چ یپا

 

 حرف رفتن. ن،یاز ا یحت ترسمیم من

 عشق هر دو تامون. نیدور از ا مهربونم

 

 : وقت عشقه.آهنگ

 ی: بهنام صفوخواننده

 

 ...یکلبه عُشِّاق است بس یزندگ

 ...یهاست بسدر خلوت دل عاشقانه

 عاشقانه بس که تو را... نیدر ا و

 و غرق با تو بودن شدم. دمییو بو دمیبوس

 .وانهیشدم. د وانهید
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قرار گرفته بود و جانش در خطر بوده چون هومن هرگز به  مایبه نام ن یکه روز طعمه گرگ دیهرگز نفهم وایسپس س و

 او نگفت.

 است. یعشق و عاشق ریکانون گرم دلپذ یزندگ

 دارد به نام عشق. ییبایز یواژه هانیا یهمه انیدارد، و در م یدارد، رنج دارد، شاد یدارد، دلخور یدارد، آشت قهر

 .شوندیسپرده م یها به گذر فراموشآن یکه باشد همه عشق

 عاشقتم. تینها یو آرام جانم ب زیعز یا میبگو بگذار

 

 1397/03/18: انیپا خیتار

 ظهر جمعه. 12:50: انیپا ساعت

  1397/07/08و افزوده:  شیرایو خیتار

 19:42 ساعت

 

 .خیکوه  - بانیپشت بای: شکسندهینو

 

 تون اومده باشه.بوده باشه و خوش تونلیکه باب م دوارمیرمان، تموم شد. ام نیهم از ا نیا

 طورنیها و همباشن. اما رمان دهیبهم رس یبا سخت گهید یهاداستان مثل رمان نیا یهاکه عشق نیتوقع داشت دیشا

 تفاوت داشته باشه.  دیبا هم فرق دارن. طرز نوشتن با هاسندهینو

بود شما  یپیاشتباه تا ییاگر در جا ایبود  یو کاست ی. اگر کمدیو رمان رو خوند دیکه تا االن همراهم بود ممنون

 .دیببخش
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 شما. یبرا یخوشبخت یآرزو با

 تشکر. با

 .یپ. اس – یت – بایشک

 

 .بانیپشت بایشک -و ارادتمند  دوستدار

 

 

 

 .انیپا          

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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