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��ياسمن��  

 و غر به توجه بي. رفتم باال آرام را ها پله و کشيدم رويم و سر به دستي

 عمو ي خانه کلفت که کرد مي گوشزد من به مدام که مامان هاي لند

 مامان هشدارم به فقط آخر دم و کردم حرکت اشان خانه سمت به نشوم

: گفت که  

 دمش سري اين...  ها شده چي که بنويسي اميرعلي دست کف نري -

!کنم مي قيچي رو  



 يک عمو ي خانه و ما ي خانه.  شدم راهي و بستم را در و گفتم چشمي

 در کدام هر و بودند ساخته شراکتي عمو و بابا که بود واحدي 5 آپارتمان

 الباقي ،5 طبقه عمو و بوديم چهارم طبقه ما. بوديم ساکن طبقه يک

 زدند باال آستين امير و احسان که وقتش به تا بوديم داده اجاره را طبقات

 را الفبا هنوز که هم عرشيا و شوند مستقر آنها از يکي در کدامشان هر و

 برايم همسرم بايد و بودم طاقچه سر گوشت که هم من. گرفت مي ياد

 کردم مي جمع را بنديلم و بار زود يا دير باالخره و کرد مي انتخاب خانه

 هر که چند هر. رفتم مي شوهر خانه به بخت دم دختران ي همه مثل و

 و کرد مي نصيبم( کنه خدا) يک احسان شد مي من رفتن از صحبت بار

... امير اما  

 کرد باز برايم را در عمو زن. زدم را در زنگ و ايستادم واحدشان در پشت

:گفت و شد شکوفا لبش روي لبخند گل هميشه مثل و  

خانووم؟ عروس چطوري -  

:گفتم و زدم لبخند شرمگين  

 و خط تا هزار مامانم که نگي اينو امير جلوي عمو، زن خدا رو تو -

!واسم کشيده نشون  



 آوردم نمي در سر اصال من و بود مامان ي جبهه در هميشه که عمو زن

 باشد عمو زن تن به سر نبود حاضر که مامان بود؟ چطوري يشان رابطه

:داشت را هوايش هميشه عمو زن اما  

!نگي جلوش وقت هم تو يه عزيزم گي مي راست -  

 که ي خانه به افتاد چشمم دم همان و رفتم کنار در جلوي از و خنديدم

 گفت شد مي کردي؛ مي ارفاق کلي اگر و نداشت شام بازار با تفاوتي

 شده انبار تل ظروف و ظرف که بس از. ماند مي هم ها مسگر به شايد

 همان از و دادم تکان تاسف به سري. خانه جاي جاي و اپلن روي بود

 و پخش که هاي ليوان و استکان کردن جمع به کردم شروع در جلوي

:گفتم و بودند پال  

رفته؟ احسان -  

:داد را جوابم عمو زن جاي جيغويش جيغ صداي  

داشتي؟ بر تو منو جوراب -  

.بخير صبح. سالم -  

داشتي؟ بر تو رو جورابام ياسمن -  



 بگم بايد که ميدونه سبز سر والنگاي لنگ اون به منظورت اگه -

.نبود هم شبيه ش جفت يه داره نگهشون باستاني آثار موزه دادامش  

:گفت و مبل روي انداخت را خودش دلخور  

 صورتيه جواربم من فهمه مي که کتوني زير نبود؟ هم شبيه چه تو به -

مشکي؟ يا  

:برايش زدم چشمکي وشيطان خنديدم  

بيارم؟ جوراب جفت يه برات که اينطوريه اگه -  

:گفت کنان نجوا آرام و کرد پرت سمتم به را کوسني  

!شيم مي راحت برنت مي شب -  

:گفتم و برداشتم را مقابلش دستي پيش -  

!ره نمي دوري جاي خدا به کنيد کمک مادرتون به ذره يه -  

... ديگه هستي تو -  

:داد ادامه و ريشش ته خاراندن به کرد شروع  

بياي؟ گذاشت خوبه -  
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 کردن کمک از خوشي دل مامان دانستن مي همه. گفت مي را مامان

 مفاصل آرتروز عمو زن. داشتم دوست من اما نداشت عمو زن به من

 نمي خيلي و بود شده اضافه آن به کمر ديسک هم ها گي تازه و داشت

 مي نگه را مادرجون عمو زن بگذريم اينها ي همه از. کند کار توانست

 به فکر اين که نداد اجازه بابا يا ها عمه از کدام هيچ به هرگز. داشت

 شدنش گير زمين و سن کهولت شرايط با را مادرجون که بزند سرشان

 خانه به ويش و ايش و منت کلي با آخر دست و بگذارند مزايده به

 مداوم مراقبت به احتياج که سن اين در  جون مادر و ببرند هايشان



 سر محکم بلکه. بشود آن و و اين ي خانه خون واال آالخون داشت

 خانه بايد. هست نفسش وقتي و تا جون مادر که گفت و ايستاد جايش

 او به ديگري جور يک را من کارش همين چشمشان؛ نور و باشد آنها

 مي شان ي خانه به مامان چشم از دور روز هر تقربيا و بود کرده وابسته

 کارها انجام در عمو زن به هم و زدم مي سر جون مادر به هم و آمدم

 جون مارد کارهاي گذاشت نمي اميرعلي که چند هر. کردم مي کمک

 کمک خيلي خودش اينکه بر عالوه و باشد عمو زن گردن کمال تمام

 بود گرفته پرستار خودش مبارک جيب از هم جون مادر براي بود حال

 زياد چقدر جوون مادر خرج که نخورد بر بقيه قباي تريج به وقت يک که

... باشد مامان بقيه آن ي دسته سر کنيد فکر اگر مديونيد! است  

 صداي که بپرسم چه اصال و بپوشم چه شب که زدم مي وول افکارم در

:کشيد بيرون خيال و فکر از مرا عمو زن  

خريدي؟ لباس شب براي -  

!خريد بريم پريا با قراره ظهر از بعد راستش  

نيافتادي؟ فکرش به دير کم يه-  

.کنم مي خريد زود نباشيد نگران! نه -  

:داد تاب را خلوتمان احسان صداي  



!شد بيدار صاحبش هيس -  

 سمت به. بود شده بيدار خواب از امير. خنده زير زديم پقي يمان سه هر

 بود کرده هجرت هم او اتاق به احتماال که شامي بازار آن تا رفتم اتاقش

 لنگ يک پاچه که حالي در اتاقش در جلوي که بدهم ساماني سرو را

:گفتم و کشيدم پرش موهاي وسط دستي بود ايستاده بود باال شلوراش  

!شد ظهر ديگه پاشو آلو خواب -  

... کردم احساس فقط اما کرد بو را دستم کف کردم احساي لحظه يک  

: گفتم گذاشتم اتاقش به پا که همين  

بودي؟ خوابيده لباسات روي! که واقعا امير -  

:گفت و رفت اتاقش داخل بهداشتي سرويش سمت به  

بيني؟ مي رو پري امروز گفتي ديروز -  

:گفتم داشتم برمي تخم و اخم با را تختش روي هاي لباس که همانطور  

چطور؟. بينمش مي آره -  

 کردن خشک حال در و زد بيرون بهداشتي سرويس از دست به حوله

:گفت صورتش  



!کني جمع رو تختم نيستي مجبور جوري اين....  بپزش -  

 کامل دور يک و کردم جا به جا صورتم روي را را ام طبي عينک

 و پر شدت به موهاي و بلند اما. ها خيلي نه بلند، قد. کردم براندازش

 ي گونه و برجسته لبهاي بودن استخواني عين در که استخواني صورت

 نه من، چشم روشني به نه چشمانش. داشت مستطيلي فک و فرم خوش

 به سال اينکه نه حاال فرم خوش هيکل بود؛ تيره احسان چشمان اندازه

 ما "کال يعني. بود نقص بي که الحق اما باشد پک سيکس ماه دوازده

 شيطان که البته. خوشگل همگي و بوديم فيس خوش خيلي ها درخشان

 برابر کپي من داشت اعتقاد عجيبي صورت به که نرساند مامان گوش به

 کالغي پر مامان و است بور موهايم من بگويم اگر حاال. هستم او اصل

 و است سفيد پوستم من و اي قهوه مامان و است سبز چشمانم من و

 به زدم زل بابا، خيال بي.  مرا بکشد خواهد مي که گندمي مامان

 داشت احتياج دختري جذب براي گفتم مي اگر بود انصافي بي اميرعلي

:گفتم و انداختم ابرو به چيني دليل همين به بپزمش من اول  

؟.. بخواد دلش هم خيلي -  

:گفت و زد چشمک شيطان  

!!موالاااا به داري فدايي -  



 که همين. خنديدم مي دو هر برد مي کار به که را احسان کالم تکيه

:گفت و شد اتاق وارد احسان خنده زير زديم  

!کنيد مسخره رو خودتون کوفت، -  

 

الماس_ي_دونه#  

٣پارت#  

سليماني_زيبا#  

 

 

 

 

 دوباره اش همه بايد کردم دسته را ها لباس کردم، مرتب را تختي رو

 عرق بوي نگي بگي که بود خوابيده آنها روي جوري امير. شد مي شسته

 افتادم راه خانه آشپز سمت به و گرفتم دستم توي را لباسها. بودند گرفته

. آن داخل ريختم را اش  ي همه و کردم باز را لباسشوي ماشين در



 ميز روي من نگاه ديدن با عمو زن. بود وحشتناک واقعا خوري ميزناهار

:گفت و کشيد خجالت  

 جور و جمع بگم گلناز به امروز گفتم بود زياد خيلي دستم ورم ديشب -

.. رو خونه کنه  

:گفتم دلخورانه اما و کردم نگاهش مهربان  

داريد؟ تعارف منم با.. کمک اومدم مي داديد مي پيام يه من به خب -  

:کرد مداخله احسان -  

 مجبور بشوره اين بذارم رو لباسم که گفتم منم مامان، گه مي راست -

.. بدم رو ترتيبش خودم کردي  

 نوش امير از مَشتي گردني پس که چرا ماند نصفه دهانش توي حرف

:کرد جان  

خريدنش؟ واسه حاضري و حي دقيقه هر تو که چنده کليو مفت رز -  

:گفت و کشيد سرش پس دستي احسان  

...مفت مفتِ ميگي داري خودت  -  

 ميز دور هاي صندلي از يکي روي و خنديد غش غش گفت که را اين

 از عزيزتر عموي پسر دو براي داشتم و بودم کرده مرتب را ميز. نشست



 مامان و بودم بچه وقتي بود، برادرم شان يکي که ريختم مي چاي جانم

 به بود نتوانسته و بود گرفته مالت تب عمو زن داده مي شير من به

 به هم من به هم زمان هم مامان دليل همين به. بدهد شير احسان

 احسان گفت مي هميشه مامان بود، داده شير کامل سال يک احسان

 توي شير حجم آنقدر او به دادن شير از بعد که چرا بوده روزي خوش

 ديگر ي بچه دو به زمان هم توانسته مي که بوده شده زياد اش سينه

. خنديدم مي حرفش اين به هميشه من چرا دانم نمي حاال بدهد شير هم

 و چيدم کنارش را امير محبوب مرباي و کره و گذاشتم ميز روي را چاي

:گفتم احسان به  

!کنيد کوفت بياره خامه براتون بياد بگو -  

:گفت و انداخت امير سمت به بازيگوش را نگاهش  

!بياد؟ بگم کي به -  

!مفت زر همون به -  

:گفت و شد آشپزخانه وارد عمو زن که خنديدم سه هر  

خوردي؟ خودت -   



 مامانم گل دختر خواي مي. باشم ناشتا االن تا امروز من کنيد فکر -

بشه؟ مُردني الغر  

 احسان و امير با و شدم مي بدجنس سرش پشت نبود مامان وقتي گاهي

 نداشت دوست و کرد مي اخم هميشه عمو زن اما خنديدم مي حسابي

 نوبت سه روزي مامان نداشت خبر طفلک. بزنم حرفي مامان سر پشت

 موهايم ودم کردم بلندم موهاي به نگاهي. گذارد مي بار را اش پاچه کله

:گفتم و گرفتم دست به را  

؟!زده موخره بکنمشون، گيري نوک بايد  -  

:گفت تندي امير  

!بيخود  -  

:گفت هوا بي و نخورد خيس دهانش توي آلو باز اما احسان  

 دوست آقاتون شايد ديگ توي بيافت حليم هول از بعد بيان شب بذار -

!نداشت  

 را چاي از پر ليوان و شد زهر امير که کرديم نگاهش مات عمو زن و من

 و ميز روي ريخت و خورد لَق کنان توق و تق ليوان و سمتم به داد سر

:گفت گزنده و تلخ امير  



!ميزووو کن تميزش -  

 احسان براي چشمانش با فقط عمو زن و کرد پر را فضا بدي سکوت

 و بود شده تمام کارش که داشتم را کلفتي احساس. رفت نشان و خط

 از قبل شدم بلند. بود خورده سيلي بود رسيده مزدش دست وقت که حاال

 پنجه ميان محکم بازويم که رفتم در سمت به شود جاري اشکم اينکه

 رحمانه بي چالند؛ و گرفت را قلبم کسي انگار شد فشرده قوي  ي

:چالند  

  بگي؟ دورغ من به تو شه مي باعث که خريه کره کدوم اين -

 آمده باال آرامش با که هاي پله و گرفت را دستم مچ امير. شدم الل

 داد فشار را واحد زنگ محکم. رفتيم پايين يکي تا ده نه، يکي تا دو بودم

 که شد دار خبر اش شست لحظه همان و شد ظاهر در پشت مامان که

:گفت من به رو  سريع که چرا شد چه  

دستش؟ کف گذاشتي دويدي سرت بر خاک -  

 برد را خانه کل امير فرياد...  درد از امان اما کنم گريه خواست مي دلم

:هوا روي  

!کن هاااا -  



 کرد برداشت سوء بازم دهان از امير که کنم باز دهان و بزنم حرفي آمدم

:گفت و  

 مي کي کنه، مي باز رو دهنش کن ها گي مي بهش سالشه 24 -

نيست؟؟ شوهرش وقت و است بچه اين بفهميد خوايد  

:گفت من به رو بار شماتت و کرد نگاهم دلخور مامان  

آخه؟ بفهمي خواي مي کي تو پس...  بگير تحويل -  

 داد مي هل خانه سمت به را من و بود گرفته را بازويم که همانطور امير

:گفت  

آخه؟ فهمه مي شوهر اين -  

 را خاصيت بي زبان اين بايد. همه جلوي مامان جلوي. بودم شده له

:گفتم جلو داد مي هلم رحمي بي با امير که همانطور. دادم مي تکان  

!!فهمم مي -  

 تغيير هيجان به شماتت از مامان نگاه لحظه يک. شد سکوت لحظه يک

 امير کرده کپ نگاه زير و کشيدم بيرون امير دست از را بازويم داد، رنگ

.رفتم اتاقم سمت به و زدم کنار را مامان  
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 اميرعلي

 

 ياس جز کسي جهانم در.  ياس و بودم من بودم کرده باز چشم وقتي از

 بزرگ اش سينه به سينه اينکه. نبود ياس جز کسي اما بودند، همه. نبود

 در که نفر يک به شد محدود وقتي از درست جهانم اما. بماند بودم، شده

 و چرخيد و چرخيد ام تني برادر احسان، پدربزرگمان ي خانه پشتي حيات

 هم بر چشم در و حوض وسط انداخت را ياسمن جمع خندان محض

 مي اما کشيد طول ثانيه چند دانم نمي من و خون پر شد حوض زدني

 چشمانش زمردين در و گرفتم آغوش به را خونش غرق سر وقتي دانم



 تهي از عظيمي حجم يکهو و ريخت فرو قلبم توي چيزي يک زدم زل

.....ياس زدم فرياد و را قلبم کرد پر بودن  

 فرداي از نگاهش رنگ که شنيد. شنيد دانم مي اما بود، سکوت پاسخم

 آخرين براي تا خواباندم احسان چشم پاي محکمي مشت من که روز آن

 مي را حماقتي همچين کسي خندان محض که باشد عمرش طول در بار

.کرد تغيير کند،  

 شامه به را مادرجون ناب عطر صبح که شد مي خوردني وقتي صبحانه

 قلقلک ماليمي عطر رد شدم مي خارج اتاق در از وقتي و کشيدم مي

 نشستم ميز پشت. امير را اتاقت بريز بهم باز که را، ام شامه داد مي

 شد مي اي کودکانه ي خنده شبيه کنارش ام مالي و شغلي هاي مشغله

 رنگش خوش چاي. گرفت مي بازي به را دلت و آمد مي مهابا بي که

 را من دانستم مي که داد مي مهماني آمدن از خبر احسان وقتي شد زهر

. نيست خوب بودن خانواده ستون. کرد مي جدا من از را ياس و ياس از

 هميشه ستون. ندارد تو از ريزش توقع کسي باشي که خانواده ستون

 بيشتر روز هر. بود هميشه ياسمن. ايستاد مي جايش سر برجا پا و محکم

 به بکشد مرا زميني فرا عطري با بيايد تا ريختم مي بهم را خانه قبل از

 خودش ياسمن نداشت دوست عمو زن. بس و بود مالکش او که دنيايي



 خدا روز هر ياسمن نداشت دوست عمو زن. کند ما ي خانه و ما غرق را

 ما ي خانواده سبد سر گل ياسمن باالخره. داشت حق. باشد ما ي خانه

 کم که هاي زنک خاله هاي پچ وا و پچ از داشت بيم عمو زن و بود

 ساختند مي حرفي حرکتي هر از ربط وبي ربط با هي و اقوام در نبودند

 که لباسهاي به بودم خوش دل من. غازشان يه من صد مجالس براي

 مي باره صد و دوباره خدا روز هر ياسمن و گرفت مي عرق بوي

:گفت مي هي لباسشويي ماشين توي ريختشان  

!!امير که "واقعا -  

 از من براي اما باشد ي ساده ي جمله همه براي اميرشايد که "واقعا اين

 چشم به زمردهايش ديگر ياسمن. داشت فرق ياسمن سالگي شانزده

 ياسمن ناجي من کرد، نمي نگاه من به برادر يک حتي يا عمو پسر يک

 مخاطب اولين هايم گوش نه چه خواستم مي چه که گاهي تکيه. بودم

 دختر خواستم نمي من که گرفت قرار عموي دختر هاي دل درد تمام

 از را گلي شاخه همسايه پسر که گفت و آمد بار اولين وقتي. بماند عمو

 شدم مجبور کرده آويزان اتاقش پنجره پشت يشان خانه باالي طبقه

 که بسازند جديدي ي خانه کنم مجبور را عمو و بابا و بخوانم عمران



 ي صفحه که بعدترها. بس و باشم خودم فقط ياسمن اتاق باالي طبقه

:گفت و داد نشانم دوستش برادر با را چتش  

 حاال دادم رو پيامش جواب منم باشه؛ مزاحم خورد نمي بهش امير -

!فرسته؟ مي برام پرتهاي و چرت چه ببين  

 هزار ها پرت و چرت همان بابت دوستش برادر نفهميد و خنديد. خنديد

 آن ميان را قلبم از بزرگي ي تکه اما من و افتاد کردن غلط به بار

.گذاشتم جا چت صفحه  

... ياسمن گوشي در حرفهاي و بودم من بود همين بود تا  

 تو بزنه نوشابه يه گفتم من خوردت؛ مي داشت تينا مهموني تو امير -

..نپري گلوش  

 دلت تا... ماشا که راهم تو ميرم راه زياد ميشم خسته دنبالم مياي امير -

..راهزن بخواد  

 که دوستت اون از ريخته بهم هام هورمون کنم فکر شدم الغر امير -

... بگير وقت يه برام بود دکتر  

... بزن حرف باهاش ده مي گير خيلي مامان امير -  



 تو بخرم هديه مادرجون واسه فروختم نکردم گم رو گردنبندم امير -

بدونه مامانم خوام نمي ولي بدون  

کنن خون واال خون آال رو جون مادر نذار خدا رو تو امير -  

...امير..... امير....  امير -  

..  بس و بودم امير من ياسمن براي اميرعلي بگويد نگرفت ياد وقت هيچ

. بود شده ساله چهار و بيست نبود سالش شانزده. بود شده بزرگ حاال

 پيچ کنند، مي نمايي رخ و خورند مي تاب و پيچ که پيچک گلهاي مثل

 شاهد که هماني من بگويم توانستم نمي من و دنيايم همه به بود خورده

 هم با بيا تو، به ام داده دل دل؛ صد نه دل يک حاال بود هايت دل و درد

 تو که نريزم بهم بهانه بي را خانه من. بزنيم را مان درگوشي حرفهاي

.بس و بيايي من ديدن به بهانه با تو که کنم مرتب را خانه من. بيايي  

 پيچ که بود پيچکي گل. نبود ياسم ياسمن. بود پيچکم گل ياسمن

 که وقتي صبح. بود شده اش زندگي از مهمي بخش من روح به خوردن

 من که شد باورم چه يعني ازدواج فهمد مي که گفت فريادم مقابل در

.داد مي را دستش کف عطر رد که عطري هر از ياسمن از شدم تهي  
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 راه پياده اتوبان کنار را روز تمام چالند و گرفت دستي دو را دلم ياسمن

 ياسمن و کنار بنشينم من که کردم فکر روزي آن به را روز تمام. رفتم

 هاي ماشين ميان. بگويد من جز کسي هر به را اش گوشي در حرفهاي

 و بزرگ قلبم سَردر و رفتم مي راه بودند کرده گير ترافيک توي که

 قلبم وارد توانست نمي ياسمن جز کسي. ممنوع ورود نوشتم مي درشت

 ياسمن اسم مقابل را ممنوع ورود تابلوي فقط بودم ناچار انگار اما شود

:شد بلند ام گوشي پيامک دينگ صداي.بزنم  



 کنم پنهون ازت خواستم نمي هم امروز بگم، دروغ بهت نگرفتم ياد»

 خود معمول طبق احسان بزنم حرف باهات بيام بود قرار ظهر از بعد

«.کرد شيريني  

:نوشت بعد ربع سه ندادم پيامکش به که جوابي  

 نيم آدم يه به بزني بند رو خودت يعني چي؟؟ يعني دوني مي اشتباه»

«!نکنم اشتباه بگو هستي اگه هستي؟ نيستي؟ بند نيم که تو! بند  

. بودم شده تنفسي ي حمله دچار من اما نبود آلوده تهران هواي مطمئنم

 راه در تغيير اينکه بدون من. بود شده نقصان دچاره ام حياطي شريان

.بودم شده خفگي دچار باشد شده ايجاد ام تنفسي  

 به من بيا فقط. خوام مي معذرت ببخشد اميرعلي نيستي اشتباهي تو »

«!ندارم عادت نبودت  

 بايد هم رفتم نمي اگر. خواندم مي را دلم ي فاتحه بايد رفتم مي اگر

 قبل. بودم داستان سوخت سر دو چوب من. خواندم مي را دلم ي فاتحه

 احسان به فقط عمو زن که. بودم کرده شکر بار هزار را خدا هايش تر

 پنج اين و بودم ساله 5 خورده مي مادر شير ياس وقتي من و داده شير

 جاي من کاش اي اما. بود ارزشتر با چيز همه از برايم سني تفاوت سال

 نمي کسي زندگي اشتباهي آدم وقت هيچ شايد وقت آن بودم احسان



 اما داشت ماجرا کلي برگشتنش و رفتن همت اتوبان ته تا پياده. شدم

 ته تا توانستم مي کرد مي رسوخ جانم به ياس دادن دست از ترس وقتي

 زندگي اشتباهي آدم که نکنم فکر اصال و بروم کامل دور يک دنيا

!نه؟ يا هستم ياسمن  

  

  

  

  

��ياسمن��  

  

 مرام کي سروش. بود گرفته خودش به رسمي ي وجه مهماني

 دست درست پدرش کنار مجلس صدر مرتب، و کشيده اتو خواستگارم

 زن و آنها مقابل جانم عمو درکنار پدرم. بود نشسته مادربزرگش راست

 پدرش. بود نشسته من کنار مامان و بابا چپ دست احسان همراه به عمو

:گفت را مطلب اصل  



 اينجا رسول سنت و خدا امر به انشاهلل مشخصه که مزاحمت از غرض -

 شاهد و بذاريم هم دست تو رو گل دسته دوتا اين دست که شديم جمع

.باشم زندگيشون گلستون نشستن بار به  

 زير آرام بود نشسته من راست دست عمو زن چپ دست که احسان

:گفت گوشم  

!بزنه خواد مي گلفروشي -  

:داد ادامه پدرش باز و باشد ساکت که رفت او به اي غره چشم مامان  

.... جان ياسمن -  

:داد ادامه من به رو و کرد تعمدي مکث  

!ماست دل عزيز نيومده بدونه که جان گم مي -  

:گرفت آتش هايم گونه و زدم اي محجوبانه لبخند  

 انعام ختم مراسم تو خانوم حاج رو جان ياسمن کردم، مي عرض بله -

 زمونه دوره اين تو نديده مهتاب آفتاب دختر. کردن زيارت والده خانوم

 همون اما برد نامحرم پيش نبايد رو نامحرم سکنات گن مي واال، کمه

... برد رو ما دل شون قرآن قراعت وصف که بس  



 علي امير از پيامکم پاسخ منتظر. کردم دستم روي واچ اپل به نگاهي

 من قرآن قراعت وصف اينکه حاال. نبود آن از خبري که پيامکي. بودم

 که آقاي حاج کش پيش ثواب يا بود گناه بودن، برده نامحرم به رو

 من مثل اي نديده مهتاب آفتاب دختر عاشق دل صد نه دل يک نديده

:کشيد بيرون امير پاسخ خماري از را من پدرم صداي. بود شده  
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 چرا دروغ. خاندانِ يه چشم نور جان ياسمن. آقا حاج داريد لطف شما -

 روشن گل برگ دختر دونه يه همين رو اخوي و من ي خونه چراغ

 که هم کوچيکم عرشيايِ و هاشون شازده سالمتي سر اينکه کَما کرده،



 قامت راست کمرشون برادرهاش که باشه، سفيدبخت بايد دختر اين شده

تردخ اين پاکي به  

 پدر هاي سخنراني ادبي لحن. خنده زير بزنم پقي خواست مي دلم

 که کرد مي استفاده کلماتي از و بود کرده سرايت هم بابا به سروش

 ها زدن حرف اينطور بابا به که بس از. کنم خورد بلبرينگ بود نزديک

 حرف قجري لحن اين از کرد راحتمان عمو به بدهد خير خدا. آمد نمي

:گفت و سروش پدر و پدرم زدن  

 خود اخص بل ما همه براي حضورش که داره غايب يه مجلس اين -

!مهمه جان ياسمن  

:گفت گوشم زير مامان  

!نباشه نصر بخت که بهتره همون واال نه -  

 به که چي يعني خورد را حرفش که کردم نازک مامان به چشمي پشت

نصر؟؟ بخت گفت مي اميرعلي  

:داد ادامه عمو  



 رو قطعي نظر که البته حجتِ، ما ي همه براي نظرش اميرعلي پسرم -

 فل و ي برازنده پسر شما شازده که االظاهر ميدن؛ جان ياسمن خود

.. ماست ميل باب مجلس  

 که چرا کنيم کنترل را خودمان توانستيم نمي ديگر "واقعا احسان و من

 جلوي را دستش احسان سروش، پدر و بابا تيم توي رفت هم عمو

 کنم گيري جلو اينکه براي. شد خنديدنش مانع زور به و گرفت دهانش

 سردي آب داماد مادر صداي که  گرفتم گاز داخل از را لپم ترکيدن، از

:سرم روي شد  

!بشن آشنا هم با بيشتر جون دوتا اين کم يه بديد اجازه شما اگه -  

 نباشد راضي اميرعلي تا بودم گفته مامان به. کردم اي سرفه تک سري

:شد من با سخنش روي پدرم زد، نخواهم حرف سروش با کالمي من  

نداري؟ مشکلي شما بابا جان ياسمن -  

 شماست دست هم ما اجازه)  نگفت راست يک بابا که کردم شکر را خدا

) 

 به اما شدم مي آب خجالت از داشتم اينکه با. کرد خواهي نظر من از و

:گفتم آرام خيلي و کردم صاف سينه نامحسوسي طرز  



....امير حضور بابا دونيد مي بهتر که شما -  

:پريد حرفم وسط مامان  

 آقا و شما جاي نيست قرار که اون مادر، مياد هم اميرعلي حاال -

.نباش نگران تو اومد پيش کار براش امروز طفلک بزنه، حرف سروش  

 «نيست علي امير که درک به» نگفت مامان  که کردم شکر باز را خدا

 موافقت که نهاد هم روي پلک که خورد گره عمو زن نگاه به نگاهم

:گفتم و آوردم باال کمي فقط ، کمي را سرم من و کنم  

 مطرحش جمع توي که دونم مي الزم االن همين من رو موضوعي يه -

!نشه ايجاد توقعي ها بعد تا بکنم  

:گفتم قاطعانه اما سريع من و شد گچ مامان رنگ  

اميرعليِ نظر به منوط بگيره صورت ما بين که توافقي هر -  

 رعايت بدون و بالفاصله که ريختند سروش سر جوش آب سطل انگار

:گفت جمع  

.. اما خوام مي معذرت -  

:داد ادامه و کرد مکث  

نداريد؟ استقالل تصميمتون تو شما يعني اين -  



 رو و آوردم بابا ديگر کمي را سرم بودم؛ من صحبتش روي که آنجاي از

:گفتم جانم عمو و پدرم به  

!جان بابا نباشه ادب اسائه جان، عمو ببخشيد -  

:بزنم را حرفم ادامه که کرد تاييد سر با پدرم  

 به و باشم موافق وصلت اين با هم صد در صد من اگر اينکه يعني اين -

.نميارم حرفش رو نه من بياره؛ نه اميرعلي دليلي هر  

 با اميرعلي و آمد در صدا به واحد زنگ صداي که بود نشده کامل حرفم

 مخاطب را همه بلند سالمي با و شد وارد فردش به منحصر جذابيت آن

 رفت وقت فوت بي غيبتش خاطر به حضار از خواهي عذر از بعد. داد قرار

 کالبد را سروش روي و زير داشت اميرعلي که همين مطلب اصل سراغ

 مقابلش و آوردم چاي فنجان يک برايش و شدم بلند کرد مي شکافي

:گفت بکند نگاهم اينکه بدون يخ و سرد که گرفتم  

!خورم نمي -  

 

  الماس_ي_دونه#

٧پارت#  



  سليماني_زيبا#

  

 

 

 

 

 

 

 مخاطبم جدي خيلي امير برگردم آمدم شدنم ضايع از آويزان لبي با

:قرارداد  

!اينجا بشين بيا -  

 را سيني. کرد نمي نگاهم انصاف بي اما بنشينم خودش کنار کرد اشاره

:گفت امير به رو سروش مادر که گذاشتم ميز روي  

 حجت خانوم عروس که گرنه و آورديد تشريف شما که خوب چه واال -

.زنيد مي شما رو آخر و اول حرف که کردن تموم ما بر رو  



 کول سر از کنايه که حالي در داماد مادر به رو و کشيد هم تو اخم امير

  :گفت باريد مي حرفش

 نظر صاحب خانوم عروس ماشااهلل. نيست هم ها اينطوري نفرماييد -

 شما چرا دروغ که گرنه و کنن کار چوب رو ما خواستن و دارن تشريف

 سعادت ما خانوم عروس خود اذن با که هستيد هاي خواستگار اولين

.داريم رو ميزبانيشون  

 وگرنه زده مفت زر خانوم عروس گفت مي داشت لفافه توي جوري يک

 سرم چرکين دل و دلخور. کردم مي خورد را پاهايتان قلم بود من به که

 و کردم شکار را سروش ي فاتحانه نگاه آخر لحظه اما و انداختم پايين را

:داد ادامه امير  

شاغلن؟ کجا داماد آقاي فرمودين -  

:داد جواب مادرش  

 بيزنس تو هم دوم شغل براي و کنه مي تدريس دانشگاه جان سروش -

!ارزه و طال  

!صحيح -  



 صحيح گويد مي وقتي اميرعلي دانستم مي من خاکي کره اين در فقط

:کرد داري ميدان سروش مادر باز چه؟ يعني  

 که هم ماشينش و و داره تر پايين کوچه تا چند هم آپارتمان واحد يه -

 اما. است قيضه مالي بخش اينا پاشه؛ زير خوبي مرکب شکر رو خدا

...سروشم  

:کاويد را پسرش صورت خريدارانه و کرد مکث  

 عطار تعريف اش بچه از مادر تعريف که براتون نگم. دريا داره دل يه -

 محرمش سياه که بس همين پيغمبر و خدا و ايمون و دين از. مُشکِ از

 و بخشش و بزرگواري از و شينه مي تنش تو غريب امام شهادت تا

 ام بچه سر بپرسيد دانشگاهش همکاراي از سر يه کافيه فقط مردونگي

 حال به تا نيست هم اگري و اما هيج و دم و دود اهل. خورن مي قسم

 که پسره يه همين به فخرم من و نگرفته رو نامحرمي هيچ دست هم

!سفيدم رو داشتنش بابت از دنيا اون و دنيا اين دونه مي خدا  

 آن توي شد مي فقط که احسان خندان نگاه به افتاده چشمم اراده بي

 و عشق بابا ؟؟ چي که دنيا اين اومده اسکوليه عجب خب»  خواند را اين

 گفت مي فقط علي امير و زد مي حرف سروش مادر«  عشقه و حال

 شروع پايش ران روي گذاشت و گرفت را دستم هم آخر دست. صحيح



 پدر چشمان توي نشست صاف که حرکتي. دستم آرام نوازش به کرد

:گفت تفاوت بي اميرعلي و سروش  

 ترازوِ، ي کفه يه خودتون قول به فرموديد شما که اينهاي خانوم حاج -

 کنه رفتار و پاشه بشينه چطور بلده نشکنه؟؟ دل بلده ببينم خوامم مي

نخوره؟ تکون زنش دل تو آب  

 امير دست که کردم مي فکر اين به من و گفت مي را اينها اميرعلي

 صداي که کردم مي فکر اين به من بود؟ که، نبود سرد انقدر وقت هيچ

 يک دستم روي دستش نوازش لرزيد؟ مي لرزيد، نمي وقت هيچ که امير

 لحن و نگاهش سردي از دستم که وقتي فقط. نشد آرام هم لحظه

 به کرد گره را دستم و شد مشت دستش آن يک افتاد لرزه به کالمش

 زير من دست ميخ که سروش پدر به رو و انگشتانش ي مهره و پيچ

: گفت بود اميرعلي دست  

 شاه خدمت کنم عرض بزرگترها و شما اجازه با رو چيزي يه آقا حاج -

!دوماد  

 بيشتر دستم و اميرعلي زبان از شادوماد کلمه اداي از خورد خنجر دلم

 سروش به رو و چرخاند را سرش. شد بيشتر امير دست فشار و لرزيد

:گفت  



... ياس -  

 بودم ساله 16 بود رفته يادش هم خودش داد، بيرون صدا با را نفسش

 به احسان جان به. نبودم ياسش وقت هيچ ديگر و ياس بود گفته من به

 رو رفت پايين علي يا ذکر با فقط که را گلويش سيبک ديدم عرشيا جان

:گفت سروش به  

 زدن حرف کالم تا دو واسه حتي شما با و بشه بلند اينجا از که ياسمن -

 اگه! داره ربط شما به صداش جنس! داره ربط شما به نگاهش رنگ. بياد

 که اينه.  شناسم مي رو شما فقط و فقط من بخوره تکون دلش تو آب

...اهلل بسم هستي زندگي ميدوني مرد اگه  

:گفت و کرد متمايل من سمت به را سرش سروش  

!!هستم -  

:کرد اشاره سروش به رو و کرد ول وقت فوت ي لحظه بي را دستم امير  

!!علي يا پس -  

 اينکه نه. بگيرد را دستم اميرعلي نديدم هم بار يک حتي آن از بعد ديگر

 هميشه اش مردانه حمايت دستانش بود، هميشه اميرعلي. نه نگيردها

 نگاهش نديدم هم آن يک حتي ان از بعد. نبود انگار که جوري يک بود



 يه کرد رها مرا اميرعلي. کند شکار را چشمانم زمردهاي خودش قول به

 بعدها حتي طاقچه، لب گذاشت و بوسيد مرا زباني بي زبان با جوري

 وقت هيچ ديگر. نکرد نگاهم هم کردم تقديمش پيچ کادو را پريا وقتي

.وقت هيچ نکرد نگاهم اميرعلي  
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 اميرعلي



  

 سر. نداشت برگشت خيال و رفت مي جانم. شد مي دور که قدمش درهر

 را او که کاري پي. کارم پي رفتم مي بايد و بودم کرده اش پياده کوچه

 ارشد پسر درخشان اميرعلي من. کرد مي دور من از بيشتر و بيشتر

 ناز خواستگار از تحقيقات براي بايد. بود دوشم روي سنگيني بار خانواده

 مهم کارهاي ي همه من که چرا رفتم، مي درخشان ياسمن يمان دانه

 با بايد دخترمان. بود خانواده کار مهمترين اين. دادم مي انجام را خانواده

. رفت مي بخت خانه به و کرد مي تن بر عروس سفيد لباس من جواب

 داده پيامک که پيچکي. پيچک بودم گذاشته را اسمش من که دختري

:بود  

بود؟؟ سرد دستت انقدر چرا امير -  

!نيست مهم -  

 مي دلم که بفرستد را استيکري بود شده باعث من شالقي جواب

..آويزان لبهاي با استيکري. بکوبم ديوار به را گوشي بار هزار خواست  

 کنم عوض رو کارم ندارم دوست من که گفتم هم سروش به امير -

!راحتترم خودت پيش  

!کردي اشتباه -  



؟؟ چرا -  

 دفتر در تو ديگر ندارم دوست من يعني چرايش. نداشت جواب چرايش

 و کني نگاهم فراخ چشمان با و بزني جمع را رقم و اعداد و کني کار من

 مي کار جاي يه نچ»  بگويي و کني پايين و باال هي را ات طبي عينک

 نگهدارم باال را سرم بتوانم من و بروي.  بروي دارم دوست من«.  لنگه

 راه هزار دلم و بيافتد زمردهايت به چشمم وقت يک نباشم نگران و

.ممنوع ورود تابلوي همان به برسد برگردد و برود بار هزار را نرفته  

 مغزم من و بيايد بودم منتظر و بودم کرده پارک دانشگاه مقابل را ماشين

..دينگگ را ياسمن با زندگي سال چهار و بيست تمام نکشد رو و زير  

 کوير دل به رفتم مي کردم مي قطع را گوشي روز چند کاش اي خدايا

...آفرود ي بهانه به شده حتي  

 بدوني گفتم دانشگاهه امروز داد پيام سروش ؟ دانشگاه رفتي امير -

!بهتره  

 پيام سروش»  ديدم مي را چيز يک فقط چتم ي صفحه ميان از من

 تقسيم طاقت من باشي تو حرفهايم تمام مخاطب بگذار ياسمن« .داد

 ياد رج به رج دانه به دانه نشستي خودت تو. نداشتم کسي با را کردنت

 تو...  تو با را ام نداشته قسمت ببافم رو و زير و بنشينم چطور دادي



 را ممنوع ورود تابلوي کردي خطي خط هي و قلبم کُنج نشستي خودت

 شاهرگ به رسيدي آخر دست و را لعنتي تابلو آن کشيدي جلوتر هي و

 پيامکي آن تقصير. توست تقصير قلبم رگهاي انسداد ياسمن. قلبم اصلي

:گفتي که است  

 خودت بپوشم؟ رو بنفش مانتو بيرون برم سروش با قراره شب امير -

مياد؟ بهم گفتي  

 سر تا و گرفتي را قلبم خودت دستان با خودت تو من، ناز پيچک ياسمن

:بگويم شدم مجبور من و چالندي مرگ حد  

!بپوش -  

 بنفشت مانتوِ و رفتي بيرون سروش با تو که شامي آن از بعد من ياسمن

!شدم متنفر بنفش رنگ از هميشه براي پوشيدي را  
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 تو سرزمين اينجا آرام» گفتم و کردم باز را قلبم دور پيچک گل ياسمن

 پي آي وي را بنفشت مانتوي که بکش قد سرزميني در و برو...  نيست

.«پوشيدي آنجا براي  

 که مردي به کردم فکر دانشگاه به و نشستم جون مادر کنار ياسمن

:گفت  

 پيدا بهتر ايشون از نداره، زندگيش تو سياه نقطه يه مرام کي استاد -

.دستش توي بذار رو خواهرت دست راحت تخت خيالت نميشه  

 که وقتي هم آن کردم فکر تو دستان به و نشستم مادرجون کنار ياسمن

 فکر اين به. داشتم ريختن اشک ولع ومن بود دستم در جون مادر دستان

 مي مرام کي سروش دستان در بايد را عشقم دستان من که کردم

چند؟ سيري خواهر. گذاشتم  

 قرار که اي مردانه اشکهاي ي همه به انداخت خش احسان صداي

:کردي باز را خواب اتاق در تو و نداشتند را جايشان سر ايستادن  



جوني؟؟ مادر پيش اينجا امير -  

:کردند شره باران مثل آنجا و ممنوع ورود تابلو کنار فرستادم را اشکهايم  

داشتي؟ کاري بگو -  

!اميرعلي -  

 در بگذارمشان بود قرار که دستانت انگشتان اندازه به اميرعلي گفتي تو

 رابه لبم! بودي نگفته علي امير من به هم، مرام کي سروش دستان

:زدي لب تو و کشيدم دندان  

 اون از پريا که خدا به بردي رو آبروم دي؟ نمي رو پريا پيام جواب چرا -

 باهاش شده راضي که گرفتم تيشه و دادم اَره جور هزار. نيست دختراش

 گفته اونم «سالم» فرستادي براش االن. باشي ارتباط در تلگرامي

همين؟ «سالم»  

 به برد مي قهقرا به را من ات همين. ياسمن نداشت جواب همينت

 مي سرش بر داشت شر شر باران که ممنوعي ورود تابلوي آن جلوي

:باريد  

!بهش؟ بگم چي خب -  

:گفتي و کشيد موهايم ميان را دستت حرصي  



چيه؟ بگم بهش چي! ذارم نمي سرت تو سالم موي تار يه خدا به امير -  

 من براي اما ياسمن نگذار سر توي سالم موي تار بگويم داشتم دوست

؟!خب. نگوو سروش از  

 هم نگاهت تو نگاهت برق از دزديم چشم و ايستادم مقابلت و شدم بلند

:ميشد ممنوع برايم داشت  

!خيال بي بگو بهش -  

:کشيدي را بازويم  

شدي؟ خل چي؟ يعني -  

:کرد پراني تيکه احسان  

شده؟ اَخي پريا که دادي وا کجا رو دلت -  

:نديدي را نگاهم خشم  

!احسان شو خفه -  

:گرفتي را احسان پشت تندي  

!کاريه؟ چه اين ديگه ميگه راست -  

:بزنم گل من و بدهي پاس تو تا انداختم تو زمين توي را توپ  



رسيدي؟ کجا به سروش با -  

  :گفتي و چرخاندي احسان سمت به را سرت

!نشي غيرتي بگير رو گوشات -  

:گفت و بوسيد را ات گونه وسفت انداخت گردنت دور را دستش احسان  

.  کسي هر به بديمش نکرديم پيدا راه سر از رو خواهرمون ما اوووف -

 داره داداش يه بگيد تحقيقات ميريد باشه حواستون درخشان جناب

!غيرتي نافروم  

:بوسيدي را او محکم هم تو و گذاشتي احسان گونه روي را لبت  

!!!موال به داري فداي -  

:کردم نجوا من و گفتي را احسان کالم تکه خندان تو  

!موالاا به داري فداي -  

 آن کنار داشت قلبم و خنديد مي لبم فقط من خنديدم مي سه هر وقتي

...ياس جنس از پيچکي کرد مي دفن را پيچکش ممنوع ورود تابلوي  

!باشه مادرجون به حواست ياسمن نيستم روز چند -  

:گفتي و مغزت کور ي نقطه به فرستادي را پريا  



سروشي؟ کاراي دنبال سالمتي به کجا -  

!آفرود ميرم.  اوکيِ من نظر از سروش نه -  

 دفن "کامال را پيچکش قلبم گفتم مي سروش از تو به داشتم وقتي

:کرد مي تنش مشکي پيراهن داشت و بود کرده  

؟!امير بيام منم -  

!بگير ياد ياسمن علي، امير -  

بيام؟ منم! ديگه نشو اميرلوس ه اَه -  

!نکرده الزم -  

 تا و کوير دل به زدم من. همراهي تلفن هيچ بدون رفتم آفرود به من

 که کسي به بخشيدم را تو چشمان و کردم تماشا ستاره صبح خود خود

 کوير دل در هفته يک. پوشيدي را بنفشت مانتوي پي آي وي برايش

 درست را تو من کنم فراموش را تو که نشد باعث هم خبري بي و ماندن

 تو ياد قلبم از ضرباني هر با تا کردم دفن قلبم اصلي شاهرگ جلوي

  . کند کوران
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 ياسمن

 ديگر که مادرجوني و ماندم من. همراه گوشي بدون آفرود به رفت امير

 ماندم من. کشيد مي را آخرش هاي نفس داشت عالم ي همه اذعان به

. نداشت منفي پارامتر هيچ. بود مرد. بود خوب سروش. امير مرتب اتاق و

 در که بود ظهر از بعد. شدم مي مند عالقه او به کَمک کَم داشتم

 محض به و کرد مي صحبت تلفني داشت امير منشي و بودم شرکت

:گفت من ديدن  



 رو گوشي خوايد مي اومدن خودشون جون ياسمن مهندس آقاي - -

کنيد؟ صحبت خودشون با بدم  

:گفت امير منشي ليلي که بردم گوشي سمت به را دستم  

! خداحافظ. مهندس آقاي چشم -  

:گفتم و کردم نگاه گوشي به واج و هاج. نکرد صحبت من با امير  

کرد؟ قطع -  

.گيرن مي تماس گفتن! داشتن کار -  

:گفت ليلي که کردم کج اتاقم سمت به را راهم و انداختم باال اي شانه  

 پژواک آقاي به بديد رو ماه اين هاي حساب صورت جون ياسمن -

!کنن مي بررسي خودشون  

گفت؟ اميرعلي -  

!بله -  

 و بودم دانشجو که آنجاي از. کردم نمي کار هم خيلي "کال. شدم شوک

 اميرعلي کردم مي آماده ارشد کارشناسي امتحان براي را خودم داشتم

 براي زمان که داشت اعتقاد و کنم کار درگير را خودم گذاشت نمي خيلي

 دليل همين به. بس و باشد درس بايد اولم اولويت و دارم زياد کردن کار



 را شرکت مالي کارهاي و زدم مي سر امير شرکت به بار سه اي هفته

 تعليق هم کار از "رسما جمله آن گفتن با روز آن که دادم مي انجام

 زنگ هم خودم به کردن تعليق براي حتي اميرعلي اينکه از نادم. شدم

 به و برگشتم خانه سمت به را رفته راه محض پريشاني با بود نزده

:دادم پيام نيست اميرعلي همراه دانستم مي که گوشي  

.شدم مزاحمت خيلي وقته چند اين انگار ببخشيد -  

 روي سروش نام که نداشتم هم را خودم ي حوصله و بودم دلخور

:درخشيد موبايلم ي صفحه  

بله؟ -  

!سالم -  

!سالم ببخشد -  

شدي؟ خشمگين -  

!نه -  

بيرون؟ بريم مياي نه، که حاال -  

!که بيرون بريد ثانيه به دم خدا روز هر نگفت بشيد آشنا گفت بابام -  



 تنگ شما براي دلم ثانيه به دم خدا روز هر که کنم کار چي من خب -

شه؟ مي  

!داري لطف شما -  

!دارم لطف من اينطور که آهان -  

:گفت دلکشي لحن با او و کردم مکث  

 موضع تغيير دلتنگي به داري لطف از شما کنم صحبت پدرتون با من -

 ميدي؟

:شدم زده شرم  

بهتر؟ فرصت يه بمونه ميشه ام خسته خيلي امروز -  

دنبالت؟ بيام کجاي -  

!شه مي زحمتت ام خونه نزديکاي -  

!اونجام ديگه ي دقيقه 5. بفرست لوکيشن -  

 فکر اين به و گرفتم پيش در را رو پياده آرام آرام من و شد قطع تماس

بود؟ مرتب آنقدر امير اتاق چرا کردم  



 را هايم پيامک جواب چرا آفرود؟ بود رفته سال فصل اين در امير چرا

 بود؟ شده بيشتر ماليش مشکل نکند زد مي شور دلم داد؟ مي کلمه تک

 دوستانش از يکي با داشت مهندسي شرکت اينکه بر عالوه اميرعلي

 ارز بازار نوسانات با و بود کرده تاسيس خانگي لوازم فروشگاه شراکتي

 خوابيده شدت به بازارشان و کرده پيدا کاهش شدت به متقاضي حجم

 تاسيس براي که چکهاي نتوانند موقع به بود شده باعث رکود اين و بود

 شرکت در هم بودم امير حسابدار من کنند پاس را بودند داده فروشگاه

 امير فروشگاه اوضاع ريختن بهم و بازار نوسانات با اما فروشگاه در هم

 و شود وارد من به استرس نداشت دوست و بمانم فروشگاه در نداد اجازه

 همه آن که است کافي دهم انجام را شرکت مالي کارهاي همان گفت

 زنگ تک صداي که بودم ور غوطه افکار در شد مي تلقي يکن لم کن

. من و بود سروش که دنيايي به کشاند حال به مرا موبايلم  
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 ماشين از داشت. کرد پيدا تالقي ماشينش با نگاهم و خوردم چرخي نيم

:زد محجوبي لبخند ايستادم مقابلش و کردم تند قدم شد مي پياده  

بانوو مجدد سالم -  

:رفتم مي فرو زمين توي و ساخت مي آب من از زدنش حرف ي نحوه  

خوبيد؟ سالم -  

 و کرد باز را ماشين در و زد چرخي و کشيد پرش موهاي ميان دستي

:گفت  

جمع؟ رو در رو و مفردم تلفن پشت که جوريه چه -  

:گفتم و انداختم بود رفته باال نهايت حد تا که ابروهايش جفت به نگاهي  

خوبي؟ -  

باشه؟ بد و ببينه هست کسي رو شما! شد حاال آهان -  



 جا فرمان پشت سرعت به هم او و شدم ماشين سوار و دادم تکان سري

:گرفت  

خانوم؟ خوبي -  

!ممنونم -  

 بخورد تکان زدن حرف هنگام زبانش اينکه بر عالوه داشت عادت انگار

 به هم لنگويج بادي جورهايي يه و نماند کار بي هم اش چهره ميميک

 که کردم تصور استادي لباس در را او. کند اضافه کشش دختر لحن آن

 مي مستفيض ابرو و چشم با را دانشجويانش دارد و ايستاده تخته مقابل

 با و داد باال را ابروانش جفت. بمانم تصوراتم در زياد نگذاشت. کند

:گفت اش چانه و لب به حرکتي  

خوبي؟ مطمئني ؟!ميده اي ديگه خبرهاي که ابروها بين اخم اون -  

ام؟ خسته خيلي فقط نيست اينطور نه -  

:گفت مهربان  

!نباشي خسته -  

:گرفت جواب مهربانتر  

!باشي سالمت -  



 بين قشنگ اخم اون کردن باز براي االن کردم فکر شکر رو خدا خب -

 من کار و دريايي دلتون انگار اما. کنم فتح رو اورست قله بايد ابروها

!راحتتر  

 به شخصيتش از مهمي بخش بازي زبان انگار اما بود رياضيات استاد

 که بود کرده روايت مادرش زبان از مامان که چند هر. آمد مي حساب

 اشاره همين از است نفوذي قابل غير و سخت استاد دانشگاه در "کال

:گرفتم بول مادرم  

 دردسر به خيلي نمره براي کنم فکر دانشجوهاتون حال به خوش -

!نيافتن  

:رسيد گوشم به رسايش صداي و شد فرمان ستون دستش و کرد اخم  

!بگوو دوباره درخشان؟ گفتي چي نشنيدم -  

:گفتم و خنديدم ريز  

!بدجنس -  

:گفت بلندتر بود گرفته را فرمان محکم که همانطور  

نخوردي؟ صبحونه! بلند -  

:دادم اش بازي دل به دل  



بپرسيد؟ ديگه بار به را سوالتون شه مي ببخشيد استاد -  

ميشه؟ چي گردش دور 9/3 حدي عبارت صحيح جزئ  نه؟ که چرا -  

 به توجه با اون که گيريم مي رو حدش اول حدي عبارت چون استاد -

 کل در و چهار ميشه نهايته بي به ميليش گردش دور 9/3 ليميت اينکه

 اين مورد در شما سوال استاد اما.  4 ميشه عبارت اين صحيح جز هم

!هااا نبود مبحث  

:چرخاند سمتم به را سرش و کرد باريک را چشمانش  

دونستي؟ مي رو سوال پس -  

:گفتم خاصي لوندي با من و اتوبان توي پيچيد سرعت به  

!بود صوبتا اين و نازکشي حد پيرامون سوالتون نکنم اشتباه اگه -  

:گفت و صندلي پشتي به داد تکيه را سرش و ترمز روي زد مهابا بي  

ياسمن؟ بشي ياسم ميشه ندي؟ رد جواب من به ميشه -  

 و کشيدم عميقي نفس. ريخت هوري دلم و کرد پاره بند دلم زنجير

 از نشان ممتد هاي بوق صداي. کردم دعوت شدن بسته به را چشمانم

:بود شده عاشقم که داد مي استادي بازي ديوانه  

!سروش اتوبانيم وسط -  



:گفت لطافت پر اما تحکم پر و کرد تر خمار را چشمانش  

!ياسمن -  

:گفتم و انداختم زير به را سرم محجوبانه  

!"لطفا بريم -  

.شديم محو ترافيک توي آرام آرام و کناري الين به کشيد را ماشين  

 

  الماس_ي_دونه#

١٢پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 اميرعلي

  

 

 



 مي ياسمن برون بله مراسم از و بود نشسته مقابلم صاف و آمده احسان

 کند پيدا سروش کفش در ريگي تا بود کشته را خودش که اين از. گفت

 روده. نبود ازدواج اين به راضي دلش هم باز اما بود نتوانسته و

:زدم تشر کرد پيدا ادامه که درازيهايش  

ناراضي؟ سننه رو شما...  راضي دُز راضي، بز -  

:گفت و گذاشت ام سرشانه روي دستي و ايستاد کنارم  

 شکر رو خدا که فروشگاه اوضاع ميزونه شرکت اوضاع امير؟ چته -

 در هم رو پريا با ماجرات توي ته. دور رو افتادي و کردي رد رو بحران

داغوني؟؟ انقدر چته مياد آسه ميره آسه دختره آوردم  

:زدم پوزخندي  

!مفتش؟ حالن چه در مشقات و درس -  

 نميشه مربوط جون مادر به فقط و فقط ات نگراني مطمئنم اميرعلي -

 اين که گفتي اومدي خودت خب هستي هم ياسمن نگران که دونم مي

 کارت مشکل االن نديد رد جواب بهش ارزه مي تنش به سرش پسره

امير؟ کجاست  

جون؟ مادر يا ياسمن نگران يا مني نگران االن -  



!همتون نگران -  

!نمياد بهت -  

 بياد در جيغش که ندازم مي سوسک ياسمن کفش تو نمياد؟چون چرا -

 خانواده نگران نمياد بهم زنم مي الک رو جون مادر هاي ناخن چون يا

باشم؟ ام  

 موسک سوسک از اگه! داداشي بزن رو الکت برو! نمياد؟ بهت نگفتم -

!بيارن اورانگوتان برات بدم شدي خسته هم  

:گفت و کشيد ريشش ته به دستي و کشيد عميقي نفس  

 فکر شما رِزوي هاي اورانگوتان به و زنم مي رو الکم من داداش باشه -

...اما کنم مي  

:زد لب گوشم دم و کرد خم را سرش  

 بدون قابلمون. داداش توام نگران همه از بيشتر. داداش نگرانتم -

....داداش  

 دستش. کرد باز حساب پشتيش به شد مي بود شده مرد بود شده بزرگ

:گفتم و دادم فشار محکم بود ام شانه سر روي که را  

!!! موالاا به داري فداي -  



:گفت و خنديد  

.شده تنگ براش دلم نرفته! شد رفتني سگ توله -  

بزن حرف درست -  

 نمکيني و لوس موجود سگ توله. داداش نيست فوش که سگ توله -

!کردنش بغل براي ميره ضعف دلت که  

!سگ؟ توله گه نمي خواهرش به آدم -  

!نيست فوش که دادم توضيح االن اِ -  

 به آدم. بگي خواهرت به نبايد باشه نظرت مد که تعريفي هر تو -

بغلي؟ لوسه موجود ميگه خواهرش  

!تو و منم. بينمون که نيست غريبه -  

:گفتم و رفتم غره چشم  

!باشي زدنت حرف مراقتب بايد ديگه ميشه متاهل داره ياسمن -  

:گفت و صندلي روي شد ولو  

 دست تونم نمي هست هم بزرگتر ازم پسره. مخمه تو همينش -

!بندازمش  



 تو ياسمن. رفت فرو قلبم ميان خنجري. آوريش ياد از شد ريش دلم

 توي که توي. رفت مي فرو قلبم توي که  بودي هاي خنجر همه باعث

«فهمم مي» گفتي و کري نگاه چشمانم  

 

  الماس_ي_دونه#
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  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

... اميرعلي -  



:گفت و زد چشمکي. چرخيد سمتش به سرم  

کجايي؟ -  

!برس زندگيت و کار به برو بچه، پاشو -  

کردي؟ داد قرارد فسخ گفت زد زنگ پيمان -  

 خانه ساخت براي مشارکت داد قرار او با و بود يمان پسرعمه پيمان

:ما با ساختش و بود پيمان از زمينش که ي خانه. بوديم بسته را يشان  

!کردم داد قرار فسخ هاش لقي دهن همين خاطر واسه -  

!نداشتم توقع اميرعلي از گفت زد زنگ عمه -  

 اما نداره اشکالي بتازونن نعل چهار و بزنن قالده رو اميرعلي ؟؟ چرا -

 بايد ندارم رو متشکرت خود از پسر قميش و قر ي حوصله بگه اميرعلي

!ندارم؟  توقع بگه بزنه زنگ  

:برد موهايش ميان دستي کالفه و کشيد پوفي  

 خونه ميره گفت عمه. شناسي مي رو پيمان که نيست ديروز و امروز -

. سازم مي نو از کوبم مي برات خودم نباش نگران گفتي ميده فنا به رو

 قولت روي عمه به بده حق خوب چي؟ که داد قرار فسخ رفتي حاال

!بود کرده باز حساب  



 خودم ي حوصله. نکنه باز حساب قولم روي کس هيچ بعد به اين از -

!پيمان به برسه چه ندارم هم رو  

!الاقل بزن عمه به زنگ يه -  

!بهتره نزنم زنگ همون که بده جواب تينا بزنم زنگ قراره اگه -  

 مي عشقي يه با عمه خود زنم مي زنگ من داري؛ هم شانس بابا اي -

!گوشي رو خوابيده تينا  زني مي زنگ که تو نپرس و نگو که جانم گه  

:گفتم و کردم پرتاب سمتش به را دستم توي ي برگه  

!کن گم گورتو پاشو -  

 دختر ي عشوه همه اون جونتونه نوش رسه مي شما به داداش چيه -

  کنمو درويش بايد رو چشمم رسه مي که من به. جونمون عمه

!ريشم به ببندم اهلل استغفر استغفراهلل  

 و خورد زنگ موبايلم گوشي که بودم احسان با کل کل بش و شيش در

:درخشيد آن روي پيچکم نام  

!بله -  

:پيچيد گوشم توي همه هم صداي  

بودي؟ خواب امير -  



!نه -  

... امير کرده پنچر ماشينم -  

.......خودرو امداد به بزن زنگ -  

:گفت گزنده و تلخ  

!شدم مزاحمت ببخشيد -  

شکستم؟ را پيچکم دل که چطورشد پس. نبودم رحم بي انقدر که من  

!فرستم مي رو احسان -  

!نيست الزم مرسي -  

:گفتم احسان به رو شد بدتر برابر هزار خرابم حال  

!کرده پنچر ياس برو پاشو -  

!بابا اي -  

 او خروج تا توانستم فقط من و رفت و زد سويچش به چنگي و شد بلند

.شد زمين پخش ميزم روي وسايل تمام بعدش و بيارم طاقت در از  

  

 



 

  ياسمن

 شده گلي لپ. انداختم خودم به نگاهي آينه توي و زدم شانه را موهايم

 فرمود مي اجالل نزول من در خوردگي سرما وقت هر امير قول به بودم

. سيرک توي هاي دلقک شبيه ام قيافه و شد مي اناري دونه لپهايم

 مجبور برويم بيرون او با کنم نمي قبول چرا که شد پي پا بس از سروش

:نوشتم و کردم سند برايش و انداختم گلي لپ عکسي و شدم  

چيه؟ عالئم اينا -  
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:آمد جوابش و خورد تيک که نشد هم ثانيه سي پيامکش  

!هاا بود هم بهتري هاي کيس خوردي؟ سرما سليقه بي -  

 به دو. کرد مي باز را شوخي سر داشت کم کم زدم، مليحي لبخند -

 در صدا به آيفون زنگ صداي که ندادنش يا دادن جواب براي بودم شک

 ي چهره( کيه)  بگويم خواستم تا و برداشتم را گوشي سرعت به آمد

:گفت سريع و درخشيد مانيتور ي صفحه در اميرعلي  

. شه باز در بزن باال از کرده خالي باتري در ريموت عرشيا -  

 موهايش اما بود مرتب هميشه مثل ريشش ته. کردم نگاهش سکوت در

 مي. بود خزيده سمتي به کدام هر بودند کرده لج زمان و زمين با انگار

 مسلط هم به قدر همان دو هر.  ماهي و آب شناختن مثل شناختمش

 سر بوديم که بچه. آب امير و بودم ماهي من.  بوديم امير و من که بودند

 پايين تاب از کردم گريه هرچه. شد دعوايم احسان با کردن بازي تاب

 پناه رسد نمي قلدريهايش به زورم ديدم که آخر دست. نيامد که نيامد

 اشکهايم ديدن با بود نوجوان اميرعلي ها موقع آن. اميرعلي به بردم

:گفت  

کوچولو؟ ماهي شده چي -  



:گفتم و کشيدم اشکهايم روي را دستم پشت  

!ماهي گي مي من به همش. خودتي ماهي -  

:گفت و آمد کش خنده به لبش  

 ميشه خشک اشکت چشمه تشنگي از نباشم. کوچلو ماهي آبم من -

گريه؟ واسه کنن پيدا بارون کجا از چشمات قشنگ ابر واين  

 دوست اما. ام نگفته دروغ فهميدم نمي خيلي را تعبيرش بگويم اگر

 چشمانش آرامش به قشنگ بودن آب. آب او و باشم ماهي من داشتم

 جهت هر به باري موهايش و بود ايستاده آيفون پشت اما حاال. آمد مي

 کجا آرامش. ديدم مي نگاهش دريايي در را سونامي من و رقصيد مي

 بود؟

 پنجره ي گوشه از و برداشتم را ريموت و گذاشتم جايش سر را گوشي

 جا سمت به گرفت جا در چهارچوب در ماشينش. زدم را پارکينگ درب

 مي زدم تن و برداشتم را رنگي اي سرمه پالتوي و برگشتم لباسي

 ام سينه در خورگي سرما نگذارم و دکتر بروم کار ابتداي همين خواستم

: دادم پيامک مامان به. کند خوش جا  

 مريضي درگير خوام نمي امتحاناتمه فصل دکتر رفتم من مامان -

!                                          بشم  



 سرم روي را ستي شال صبر سر و کيفم توي دادم سر را گوشي  

 همان. نيامد شدم منتظر هرچه و دادم فشار را آسانسور شاسي. انداختم

 راه و فرستادم لعنت بدم شانس به کالفه ، بود گرده گير همکف طبقه

 باال طبقه به نگاهي نيم برداشتم که را اول قدم گرفتم پيش در را ها پله

 آن بودم دلخور اما شوم دکتر راهي امير با گذشت ذهنم از و انداختم

 جواب ضربتي و شالقي جوري گفتم مي چيزي امير به بار هر روزها

 پايين را ها پله و گرفتم عميقي دم.  شدم مي پشيمان نگفته که ميداد

 نخواست چرا اميرعلي کردم مي فکر اين به و رفتم مي پله به پله  رفتم

 ازدواج ميفهمم گفتم چرا نپرسيد چرا اميرعلي اصالً بشنود را جوابم

 اولويت هميشه من و اميرعلي بود همين بود تا نبود تازي ؟اتفاق چيست

 وعده سه خوردن مثل اميرعلي به کردن فکر و بوديم هم زندگي اول

 براي انسان طبيعي نيازهاي ي همه مثل کشيدن نفس مثل روز در غذا

 خودش رسيدم اول پاگرد به کي اينکه.  بود روز اتفاق ترين عادي من

 کرد، حبس سينه توي را نفسم ديدم که چيزي اما داشت تامل جاي

 شدن بسته مانع و آسانسور شاسي روي بود گذاشته را دستش اميرعلي

 ديوار به بود داده تکيه را اش پيشاني و بود من به پشتش و شد مي در

 همه ميان از من که کرد مي زمزمه را شعري داشت لبي زير و آن کنار

 مي گفت مي بلند که را اش کلمه دو فقط ميگفت که اي جمله ي



 بود آسانسور شاسي روي دستش يک که همانطور...( ديگه حاال)شنيدم

 و گرفت ضرب کناري ديوار روي آرام آرام و کرد مشت را آزادش دست

 مرا اين و را اش جمله ادامه شنيدم نمي..( تو ديگه حاال) گفت باز

 نداشته بر جلو به قدمي و کشيدم دندان به را زيرينم لب کرد مي عصبي

 کلمه آخرين خودآگاه نا امير شد باعث حياط در شدن باز صداي که بودم

 که بود نشده من حضور متوجه هنوز( محاله) خواند بلند را شعرش ي

:پيچيد فضا توي عرشيا صداي  

!ديگه ميام تند دارم مامان -  
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 ديده تا ديوار پشت کشيدم را خودم من و شد وارد مامان عرشيا بند پشت

 شاسي از دست اميرعلي ، نداشتم را مامان استنطاق ي حوصله. نشوم

:  گفت بلند و رفت عرشيا سمت به بلند قدمي با و برداشت آسانسور  

نکردي؟ باز رو در تو مگه -  

!                                                         سالم -  

:گفت و کشيد هوفي اميرعلي  

!خوبي؟! جوان مرد بر سالم -  

 بايد گفت بمونم رو فوتبالم کالس ته تا نذاشت مامان خوبي؟ چه نه -

 امير با پرسي واحوال سالم از بعد مامان!   دکتر رفته آبجي خونه بريم

: گفت  

 بچه اين ببينم برم باشه عرشيا به حواست اميرجان دکتر رفته ياسمن -

! خرابش حال اون با رفته کجا  

 در و جان امير شد مي اميرعلي بود امير گير کارش تا مامان آمد مي بدم

 کردم حرص از اي قروچه دندان بود نصر بخت اسمش صورت اين غير

:گفت مامان به رو اميرعلي که  



 چون است خونه حتماً نرفته بيرون کسي اينجام من که وقتي اون از -

 باز در تا زد رو ريموت عرشيا کردم فکر زدم رو شما زنگ شد نمي باز در

!بوده ياسمن حتما پس بشه  

 قدمي و ندانستم جايز را شدن پنهان چرخيد پاشنه روي که راستش پاي

:گفت و شد نزديکم مامان کردم سالم آهسته و برداشتم جلو به  

!خوبه؟ حالت مامان الهي بميرم -  

:کردم زمزمه آرام  

!خوبم -  

 و صورتم روي گذاشت را دستش و برداشت سمتم به بلندي قدم امير

: گفت  

! دکتر ببرمت بشين! داري تب -  

! برمش مي خودم ميشه زحمتت اميرجان نه -  

: گفتنش جان امير و بود مامان هم باز  

! دکتر ميبرمش من خونه ببر رو عرشيا شما ؟! زنعمو بود حرفا اون از _  

 کردن پاره تيکه تعارف به دادن گوش مشغول و کردم مي نگاه چپ چپ

 با عرشيا و مامان و شد موفق امير آخر دست که بودم امير و مامان ميان



 گام من به توجه بي  امير، و ماندم من و شدند باال طبقه راهي آسانسور

 خورم نمي جم من که ديد وقتي و برداشت ماشينش سمت به بلندي

 چرخيد راستش پاي پاشنه روي هم باز و کرد مکث ثانيه چند و ايستاد

 سکوت امير و گذشت منوال اين به اي ثانيه چند شد؛ صورتم زوم

: شکست را بينمان  

!                                             بيافتيد راه شد تموم لجبازيتون -  

 هيچ بي چشمانش.  را صورتش اعضاي تک تک کردم نگاهش قشنگ

 را سال فصل سردترين اش چهره و بود شده فيکس صورتم روي لغزشي

:دادم جواب يخمکي خودش مثل. بود برده رو از  

!     نميشم مزاحمت -  

.  خزيد باال سمت به آرامي به لبش وکنج خورد چين چشمانش ي گوشه

 را گردنش و شد سينه به دست.  بود مشهود رفتارش در پوزخند يکجور

:لرزاند را وجودم جاي همه نگاهش و کرد خم سرشانه سمت به  

! نداشت حرف کمديت آپ استند ؟ شدي خوبي کمدين آفرين _  

!!!اميرعلي -  



 سمتم به بلندي قدم بدتر که نکرد منصرفش تنها نه کالمم اعتراض

:گفت صورتم مماس و برداشت  

 شوهر ي خونه نچ نچ... بخورن سرما هاا خانوم عروس نيست خوب -

 تا پس  بميرن، برات کني تب تا کني فکر که کنن نمي خيرات حلوا

 سختشون نبايد اصالً فهميده دختراي! ممنوع خوردن سرما ثانوي اطالع

!  ساده موضوع همين فهميدن بشه  

  

 گدازه از لبريز را درونم خاموش آتشفشان تا داشت الزم زمان ثانيه سه

 به گرفتم را سروش شماره و آوردم در جيبم از را گوشي کند، فعال هاي

. گرفت امير از را عملي هر فرصت و داد را جوابم سريع نکشيده دوم بوق

:گفتم ام خطي پشت به سريع و تند  

 اش ذائقه تغيير واسه شايد ميره داره االن بود که ي سليقه بي اون -

!کنه پيدا چاره  

:هوا به رفت سروش ي خنده پق  

!نوکرشم دربست خودم فقره اين تو -  
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 انگار وجودش ي همه با و نشست بازويم روي قوي دستي ي پنجه

 نفسم و شدم کشيده جلو سمت به قدمي. داشت را بازويم کردن له قصد

 به. کرد گير بازويم به بود شده مهره و پيچ که امير دست و بازو ميان

:بگويم توانستم زحمت  



 باشه موثر اش ذائقه تغيير توي تونه مي شما ي جمله اين ببينيم حاال -

!؟ نه يا  

 آن از بتواند بود محال دستش فشار و شدم کشيده محکمتر بعدي قدم

:شود بيشتر  

 سينه کرار براش دبي تا و فارس خليج من کنه تر لب سليقه بي اون -

!ميرم  

 خنديدن؟ يا باريدن است؟ کدام درست راه که بودند آواره اشکم و خنده

 دنبالش کشان کشان مرا و کرد مي له را بازويم داشت مردي طرف يک

 بار اولين شايد. گفت مي عشق از داشت مردي طرف يک و کشيد مي

 درست قبل سالها من هم شايد و شدم دو هر عاشقي شک به دو که بود

 فرياد درد پر و کشيد بيرون حوض وسط از را خونم غرق سر کسي وقتي

 مي گريه فقط دلم لحظه آن بود چه هر. بودم شده عاشق( ياس)  زد

 و شد باز ماشين در و کرد طي را نهايتش حد امير دست فشار. خواست

 وسط جاي درست کرد پرت مرا باز اميرعلي. صندلي روي شدم پرت من

: اوهام  

!شد عوض اش ذائقه خواد نمي پشت و سينه کرار -  



 شوم مجبور و بکشم هيني. شد باعث ماشين در شدن کوبيده صداي

 و ايستاد ماشين به پشت علي امير. بکنم سروش با سرسري خداحافظي

 آن به کي دانستم مي من فقط که شد سيگاري کردن دود مشغول

 رفت بيرون حياط کوچک در از شد تمام که سيگارش. شود مي متوسل

 تلخ مرد و شد باز حياط روي ماشين در بعد اي ثانيه و زد را آيفون باز و

.زمين از شد کنده ماشين و کنارم نشست ام زندگي روزهاي آن  

  

  

  

 اميرعلي

  

 نمي هم خيالم در من. بود سراب گاهي و خيال گاهي برايم زندگي

 شده تمام من براي ياسمن. دهم نمايي رخ مجال ياسمن به توانستم

 مادر روزها آن شد بلند صبح اذان صداي. بود ميش و گرگ هوا. بود

 گرفتم وضو و کردم باز را اتاقم در. کشيد مي را آخرش هاي نفس جون

 زخم دچار که بود ماه يک به نزديک رفتم جون مادر اتاق سمت به و

 سرش روي که آخري جراحي و مغزي سکته از بعد و بود شده بستر



 سپري را نباتي زندگي و کشيد مي نفس فقط ديگر تقريباً بود شدم انجام

 بر عالوه جون مادر. بود بند مادرجون هاي نفس به نفسم. کرد مي

 دست به را دستش و نشستم کنارش داد مي را ياسمن عطر مادري

:مشامم توي پيچيد ياسمن عطر. کردم بارانش بوسه و گرفتم  

              . باشه مبارکت. شده عروس دخترت جوون مادر -

:ام سينه ميان نشست نافرجامي بغض  

. کنارم باش الاقل تو ره مي داره ياسم! مادرجون نذاري تنهام تو -

!خب؟  

 نظاره را درختان ريزان برگ ياسمن با که پاييزهاي تمام اندازه به دلم

 و مقابلم نشست مي که موهايش، زار گندم تنگ. بود تنگ کرديم مي

:گفت مي  

 هم شل! ها بشه کنده سرم پوست نبافي جوري يه امير -

                                                ! نباشه

:گفتم مي و خنديدم مي  

!باشه بلد که ببافه يکي بده برو آرايشگرم؟ من مگه -  

:خنديد مي و زد مي چشمک  



!ميشه سبک دلم بافي مي که تو -  

:کشيدم مي زارهايش گندم ميان دستي  

هان؟؟ پره چرا دلت -  

 دوباره و رو يکي زير يکي. زدم مي رج و کردم مي دسته سه را موهايش

:زير  

!امير ندادم خوب رو امتحاناتم -  

بشه؟؟ پر دلت داره ارزش اين سرت فداي -  

!براش بودم کشيده زحمت خيلي -  

 دويدن هوس و شد مي بچه دلم موهايش زار گندم توي. زدم مي رج باز

:صورتش توي کردم مي خم را سرم. کرد مي  

!شده؟ بد حالت نيست که تو تقصير -  

:خنديد مي ريز  

کردم؟ مي کار چي نداشتم رو تو -  

!کنن گيس رو موهات ميدادي آرايشگاه رفتي مي -  

!بشه باز هم تو دل گفتم کن خوبي و بيا -  



 را دلم و رسيدم مي آخر رج به که بود وقتي ماجرا قسمت ترين سخت

 براي را کسي داشت ياسمن حاال.  زدم مي گره موهايش آخر گره در

 نوازش براي داد مي جان دانم مي که کسي.  موهايش کردن گيس

.بودم باغبانشان من روزي که زارهاي گندم  
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 صداي که بود بغضي از پر اکبرم و اهلل صداي. بستم قامت شدم بلند

 مادر کنار زانو دو روي. انداخت مي شماره به را مادرجون هاي نفس

 وقت هر خواندم مجير دعاي . بود ياسمن بُرون بله شبش. نشستم جون

 و بال رضا امام گنبد کبوترهاي اندازه به دلم خواند مي را دعا اين ياسمن



 ياسمن لبان از دعا اين صداي شنيدن از هم هايم گوش. گرفت مي پر

. خودم انداختم مادرجون مرتب اندازه بي اتاق به نگاهي. شد مي محروم

 کارهاي تمام جون مادر شخصي برکارهاي عالوه گلناز که بودم گفته

 براي شد استخدام گلناز رسماً که روزي فرداي از. دهد انجام نيز را خانه

 به ياسمن وقتي که طوري به بود مرتب و تميز اندازه بي خانه خانه؛ امور

:گفت آمد يمان خانه  

 شده دامادا خونه شبيه اينجا عموو؟ زن بياري عروس قراره ايشاهلل -

!!هااا  

:بودم خوانده را عروسي هر ي فاتحه دانست نمي  

!پايينه بَرون عروس که فعالً  -  

!بديم مثبت جواب ما تا حاال کو عمو زن اووف -  

 ديگه موافقي که هم تو! شده تاييد نظرش از سروش گفت اميرعلي -

!کجاست؟ مشکل  

!نمياد خوشش سروش از احسان عمو زن  -  

:شدم وارد حرفشان ميان  

نداري؟؟ مشکلي شما کنم راضي رو احسان من -  



 شوند صف احسان هزار هزار اگر بگويد بود منتظر وجودم سلول سلول

 کنار هم اسمش است محال هم باز سروش و او شدن يکي براي

:گفت و داد گردنش به پيچي ياسمن اما بنشيد سروش  

 وجود مخالفي ديگه باشه موافق هم احسان اگه خب واال دونم نمي -

!اوکيه چيزه همه و نداره  

:شکافت را قلبش کالمم زهر کردم احساس که گفتم تلخ آنقدر  

!باشه مبارک پس -  

 آن.  خواندم مي مجير دعاي برايش و مادرجون کنار بودم نشسته حاال

 من و شوند سخره دنيا ي همه اگر دانستم مي که شبي در درست هم

. شد نمي آرام دلم هم باز را خاکي ي کره اين وجب به وجب کنم آفرود

:را تابم بي قلب کرد نوازش مادرم صداي و چرخيد پاشنه روي در  

!مامان خوني مي قشنگ چقدر -  

. خونم مي جون مادر آرامش واسه -  

.بخون هم ياسمن خوشبختي واسه -  

!چشم -  



 برايم رفتنش که بخوانم کسي خوشبختي براي دعا و بنشينم بود سخت

 شده آفريده سخت کارهاي براي من اما بود سخت. داشت مرگ حکم

.خواندم دعا پس. بودم  

 ببرش خودت داره اضطراب خيلي ياسمن. نذار برنامه ظهر از بعد امير -

 شنوي حرف خيلي تو از باالخره بزن حرف باهاش هم کم يه آرايشگاه،

!خب. کن کم استرسش از بده دلداري بهش خورده يه داره  

 تامين ديگه جاي يه از رو آرامشش منبع بگيره ياد بايد ياسمن مامان -

 کنه

 تو بود خواهد و هست و بوده تا شده؟ غريبه ياسمن حاال تا کي -

!باشي داشته رو هواش داري وظيفه و برادرشي  

 باشم ياسمن برادر دارم دوست من نپرسيد کس هيچ. بود همين بود تا

:کشيد زبانه ام سينه دورن آتش يانه؟  

 خاروندن سر وقت گرفتارم خيلي خودم من مامان -

                                                            . ندارم

:گفت و کشيد هم در اخم مامان  



 احسان؟؟ از واجبتر کاري چه ياسمن؟ از واجبتر کاري چه تو واسه -

 بايد که روزها اين کنار بذار رو گيروگورات نيستي؟ باشي بايد که االن

!باش باشي  

!چشم مامان، چشم -  

 تقدير امير، توست تقدير اين که کشيدم زنجير به را دلم و گفتم چشم

 به روز آن عصر. بدهي ديگري به کادوپيچ را عشقت بايد که منحوسي

:دادم پيام ياسمن  

!پايين بيا منتظرتم -  

 ياسش عطر و شد باز را ماشين در بخورد تيک پيامکم اينکه از قبل

:پيچيد  

!شدم زحمتت باعث -  

.بود سنگين سر بودم نرفته ماشينش پنچري براي که روزي از  

بلدي؟ هم حرفها اين از -  

!گرفتم ياد شما مرحمت به نبودم بلدم -  

:داد تکان طرفين به متاثر را سرش بدهم را جوابش کردم باز لب  

!رفت يادم آخ -  



 متاثري حالت با سريع و آمد در صدا به موبايلش چي بگويم آمدم تا باز

:داد جواب  

!موند جا لباسم جان سروش -  

)  شد خالصه کلمه يک در من براي بعدش حرفهاي ي همه چرا دروغ

( ...جان سروش  

                                          ! اميرم با عزيزم نه -

:خنديد محجوب. گفت که(  عزيزمي)  با شد کر گوشم   

!ديونه -  

!موال به داري فداي احسان قول به -  

 که عزيزمي آن تقصير توست تقصر قلبم ضربان شدن آريتمي ياسمن

:مخاطبش شدم من يکهو و آمد در سايش به هايم دندان.  گفتي  
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.کرده خلم اضطراب -  

چي؟؟ واسه -  

 انتخاب اشتباه وقت يه که اين نگران. است نگران بگويد داشتم دوست

 هاي انتخاب براي دارد فرصت هنوزهم بگويم سريع من و باشد نکرده

 اما برايش کنم ريس و راست را شده آشوب شهر تنه يک خودم و بهتر

:گفت  

!نياد پيش مشکلي وقت يه شبم نگران -  

 شد خشمم. زمين ي جبه ميان جاي شدم پرت بادگير هاي بلندي از

:سوزاند را خودم قلب که جمله يک  



!هستم من نباش نگران -  

:پريد باال ابرويش تاي  

 روزها اين منم و شلوغه سرت زيادي انگاري همينم؛ نگران اتفاقا -

!شدم مزاحمت خيلي  

:فرعي توي پيچيدم و چرخاندم طرفش به را سرم  

؟!شدي پرون تيکه ياسمن چته -  

 سروش گي مي مياي طرفي؟ بچه با کردي فکر چته؟ تو چمه؟ من -

 شنوي مي رو مثبتم جواب وقتي بعد کرد تکيه بهش ميشه مرده، خوبه،

 چندي چند خودت با گي؟؟ نمي خالي و خشک ي باشه مبارک يه

 امير؟؟

 نفسم. ديگري به دادنش بله براي خواست مي تبريک من از انصاف بي

:دادم بيرون شتاب پر را  

 چيزم همه شدي بزرگ ماشاهلل شما نداري من باشه مبارک به احتياج -

!فهمي مي  

:داد تکان هوا توي را دستش عصبي  



 چي به من دوني مي. ندارم کسي باشه مبارک به احتياج که معلومه -

... به من دارم؟ احتياج  

:گفتم وحرصي  گرفتم سمتش به را دستم کف  

 پاي به. بشيد خوشبخت . خانوم عروس باشه مبارکتون! شنيدم بسه -

.بشيد پير هم  

..!!!امير -  

 و کن باز رو گوشات خوب ميزنم بهت رو حرف اين که باريِ آخرين -

 اينکه به. نخوره تکون دلت تو آب که اين به هست بهت حواسم.  بشنو

 باز رو گوشات ياسمن اما غصه، سر از نپره رنگت نکرده خداي وقت يه

 هيچ وقت هيچ فهميدي؟ امير نگو من به وقت هيچ وقت هيچ ديگه کن

 چيزاي اون ي همه مثل اينم باشم قبلي آدم همون برات من نخواه وقت

!بفهم فهميدي که  

:شکافت را احساسم ي ديواره بغضش پر صداي  

!ميشم پياده همينجا مرسي -  

:گفتم عصبي. شد در دستگيره بند دستش و  زدم ترمز  

!ميارم برات رو لباست -  



!ندارم الزمش مرسي -  

!پايين برو نگو چرت -  

:شد رخم نيم ميخ زمردهايش و چرخيد  

!پايين نميرم -  

:غريدم ام شده کليد هاي دندان زير از  

!ياسمن پايين برو االهلل اال ال -  

:کرد مي گريه رسماً بلکه نداشت بغض صدايش ديگر  

!نميرم جاي من!  االن همين.خونه گرد بر -  

:رسيد جوش به رگم توي خون  

!نکن سگم پايين برو -  

:کرد مشت را بود پايش روي که چپش دست  

!اميرعلي فهميدي خونه گردوني مي بَرم -  

 زير کردم له را قلبم و کوبيدم ماشين فرمان روي محکمي مشت

: پاهايش  

!نکن خرابم اين از بيشتر پايين برو لعنتي -  



 گردون بَرم. دنبالم مياد خودش سروش. ندارم تو به احتياجي من -

.خونه  

:کردم باز را شاگرد سمت درب و شدم پياده ماشين از  

                        ! عزيزم پايين بيا خوام مي معذرت -

 به آنکه بي و آغوشم توي کرد پرت را خودش و شد پياده ماشين از

:گفت و زد پيراهنم به چنگي بکشم آغوش  

 حواست خوام نمي . خوام مي رو اميرم من ! نزن حرف اينطوري من با -

..  اميرعلي خدا رو تو. نره پام به خار باشي مراقب خوام نمي. باشه بهم

.باش اميرم  

  

.  شد او ي قصه ام قصه باز زد بهم را شعرم هاي قافيه باز  ياسمن

 ممنوع ورود تابلوي آن کنار گل يک پيراهنم روي چکيد که اشکش

 باشم آني توانستم نمي من. شد دفن پيچکم کنار قلب يک . پژمرد قلبم

 تجربه را مُردن ايستاده کنارش و ايستادم خيابان وسط خواست مي او که

.کردم  
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  ��ياسمن��

 

 باز باشي صبور هم چقدر هر که روي است عشق سکه روي يک انتظار

 شود تمام. شود تمام کني مي آرزو و شوي مي کالفه. کند مي ات خسته

.ببيني را وصال رنگ تو و  



 اينکه نه بود اميرعلي. نداشت انداختن رنگ خيال من تقدير ي سکه

 اما پشتيش به بود گرم دلم هميشه. بود هميشه هايش حمايت!  نباشد

 حرف سروش از وقتي بودم منتظر. نبود اميرم ديگر اميرعلي روزها آن

 بنشيد حوصله با هميشه مثل باشد مهربان و صبور هميشه مثل زنم مي

 به چه رو تو شو خفه) بگويد آخر دست و بدهد گوش هايم حرف به و

 موشک و بزنم تا را سروش حوصله با بنشينم من بعد(  شوهرکردن

 امير اما بيرون کنم پرتش امير اتاق ي پنجره از و اش خاطره از بسازم

 تا کند گوش هايم دل درد به و بنشيند اينکه اال کرد کاري همه علي

 شايد. دارد بهاري گلي هر که بود کرده ام بيچاره مامان که بگوييم من

 در شدم پژمرده پيچکي من که کرد خزان هواي نداده گل من بهار

 کالفه سروش به قطعي دادن بله از قبل هفته چند. ها شکفتن فصل

 مادر به سري اول و رفتم باال را ها پله. شدم مي ديوانه داشتم و بودم

 را احسان سراغ. کرد مي گرم را ام زده سرما دل هنوز نفسش. زدم جون

 عمو تميز نهايت بي ي خانه. شدم قبل از تر رفته وا و شل نبود گرفتم

 داشت ديوار و در انگار جوري يک کرد مي حالي به حالي را دلم حال

 بيشتر دلم و شدم ميز روي تميز ي شيشه زوم کرد مي کجي دهن برايم

 پايين برو بکش راتو)  زد مي زنگ گوشم توي صداي انگار شد مچاله



 خانه گردم بر آمدم تا و کردم بغض( نکردن خيرات حلوا واست اينجا

:داد مالش را دلم گوش او گرم صداي يمان  

!ميام باشه -  

: گرفتم کار به را عالم گوش و گوش هزار و گوش صد شد گوشم يک  

!شدم شما شرمنده -  

:زد خند تک  

!کرده زياد رو داغش سير ديگه ياسمنه..  بابا اي -  

 ترس و کشيد نفس حباب توي شود مي. حباب شد گلويم بغض

نداشت؟ را ترکيدنش  

!ديگه ان بزي و علف -  

 را مچم کسي انگار و شد باز يکهو در شد؛ چفت اتاقش در به که گوشم

 شدن هم چسب پهن ابروي دو. لبو رنگ شدم باشد، گرفت دزدي هنگام

 که نيست امير اين ميبينم خواب دارم بگويد تا خواست سيلي دلم من و

:کند مي نگاهم چپکي دارد  

!جان بانو خوش عصرتون -  

(بانوجان) رفت فرو گوشم و چشم و قلب توي داغ سيخ  



 نفس من تا بانو اسم پشت بست جان تعمدي که خدا به گفت تعمدي

 شده الل. ام سينه توي مزخرف بغض بترکد و بکشم حباب توي را آخر

 سرش نريخت؟ اشک اما کرد گريه شود مي چطور فهميدم نمي و بودم

: گفت و داد تکان چپکي را  

! رسن مي بزنگاه هميشه لطيف جنس -  

!کرد باز راه پوستان سخت دنياي به لطيف جنس شکر رو خدا -  

 توي ودستي ايستاد آينه جلوي و تخت روي کرد پرت را گوشي

:گفت و کشيد موهايش  

!همين؟ واسه بودي وايستاده گوش فال -  

 ي عقده بنشينم داشتم دوست و بود پر اما پربود کجا از نبود معلوم دلم

:واکنم دل  

؟...چي گوش فال -  

 به دست و کرد باز اش شانه عرض از رابيشتر پاهايش و برگشت يکهو

:بود عادتش ايستادن طرز اين شد سينه  

امر؟! شد باورم خب -  

: عواقبش به کردن فکر بدون گفتم را آمد زبانم روي که چيزي اولين  



!                               ببافي رو موهام اومدم -  

:کرد نمايي رخ کنارچشمش نازکي چين و شد هم بيشترچفت ابروهايش  

! بشه عوض بايد عادتات سري يه -  

:گفت و زد ام بيني زير را انگشتش نوک  

!کن شروع همين از -  

 درگاه به برداشتم عقب به قدمي.  شد سرريز اش طعنه با اما بود پر دلم

: چرخيد سمتش به ضربتي سرم زد صدايم  رسيدم که در  

 دلشون وقتي ولي ميشن تن نرم يه عاشق سخت خيلي پوستا سخت _

!خوبه واست بگير ياد رو تعهد...  هستن تهش تا حرفشون پاي سُريد  
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 اختيار به هرگز که آغوشي از خيابان وسط را خودم وقتي اما لحظه آن

 که کردم فکر اميري به و کشيدم بيرون بسته، نه شد باز نه خودش

 اميرم ديگر او هرگز بفهمم گفت و کشيد را نشانش و خط آخرين

 کشاند نفريمان سه هاي آفرود تا را دلم هامرش جيغ صداي بود، نخواهد

 و رويا و خواب ميان. زدم چرخ  وار يويو و رويا به شدم پرت دوباره و

. «الي» اسم به آرايشي سالن مقابل بود کشانده مرا که محضي واقعيت

 به قدمي و انداختم مقابلم فرش سنگ به نگاهي شدم مي عروس من

 که پيامکي. فرستادم سروش براي پيامک دو و برداشتم پله اولين سمت

 لبم. دارم تب ذهن هاي کشي رو رو زير تمام به بود بطالن خط جوابش

 و لرزيد دستم توي گوشي که بودم پيامکش جواب منتظر و کردم تر را

:کشاند لرزه به را تنم سروش نام  

ياسم؟ شده چي -  

:کرد محبوس هايش نفسم ميان را نفسم بريدگي اما زدم هق دلم توي  

!ميام االن بگو عزيزم؟ کجايي -  

!سروش بده فقط رو سوالم جواب -  

:افتاد تالطم به دلم کرد، مکث  

؟..کجايي بگو -  



!بده رو جوابم فقط -  

!  که رفته دلم ديدمشون که بار يه همون من چرا؟ ؟؟ آخه شده چي -

...يهويي  

نه؟؟ يا هستي کنم مي خواهش -  

!تهش تا هستم.... جون بگو تو -  

شود؟ مي چيزي چه شبيه بغض با لبخندِ  

!پس بينمت مي شب -  

!شه کم آشوبم دل ببينمت دقيقه يه بيام -  

:بود اشکم نريختن راه تنها عميق نفس  

!قشنگم عروس بهت بدم رونما ميدم قول -  

.. من سروش -  

!عزيزم؟ چي تو -  

!بينمت مي شب شد ديرم -  

!دقيقه يه فقط -  

!ديگه نکن بيشتر رو ام دلشوره -  



!خريدارم جا يه رو همش چند؟ ات دلشوره -  

:خنديدم  

...  کشته منو خندهات. ببينم بخند شد حاال آهان -  

:گرفت شرم رنگ صدايم کشيدم خجالت  

...  سروش -  

!سروش جان -  

شد؟ ديرم ديگه برم -  

 مرواريد نزنيد زلفاش به دست.... بله قشنگه عروس...  بله تنگه کوچه -

... بله بنده  

!خداحافظ -  

 نمي که دلي از يا بودم گرفته که بود ازتصميمي متزلزل هايم قدم اينکه

 مرا. چيست چاه و چيست راه دانست نمي و بود شد آواره کجا و کي دانم

 توي. نشستم صندلي روي! کرد مي تقدير تسليم پيش از بيش تسليم

 قهقهرا به مرا که چشمي جفت دو کرد مي نگاه مرا چشم جفت دو آينه

:برد مي  



 دوماد آقا قلب تا بسه تنهاي به شما چشماي اين. خانم عروس ماشاهلل -

..بزنه ميون در يکي  

:گرفت هدفي بي انحاي حالتم بي لبهاي  

! نکنه خدا -  

:گفت و زد چشمکي بود دستش توي موهايم ي دسته که دختري  

 مي توپ و تاپ قلبش زدن ميزون واسه دلت که بود رِلت اين اووف -

 کنه؟

!شديم معرفي هم به عزيزم نه -  

:گرفت جان نگاهم توي تر لوند حالتي با چشمکش  

... بوديم فِرِند جاست هموون بله که اون -  

 رنگ اش گونه روي  خالي و خط خوش چال مکيد، را لبش و خنديد

: گرفت  

!نداديم پا هم هيشکي به -  

 

  الماس_ي_دونه#



٢١پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

:گفتم و گرفت ام خنده اش منشوري شوخي از  

 اين. عموهام پسر از تا دو با فقط اونم تازه بودم فرند جاست واقعاً  من -

.نبود فرندمم جاست حتي طفلک  

.. برده رو تو مثل لعبتي دل که خودش واسه باشه جيگري بايد پس -  

( برده رو تو مثل لعبتي دل)  خورد قلبم به تلنگر اولين  

 پيامکي دينگ با شد مصادف ام ذهني سوال اولين بود؟ رفته واقعاً دلم

:ام گوشي توي  

 رفته دلم بدوني خوام مي فقط گذاشتي، رو شرط اين چرا دونم نمي -

 نمي شرطت اين به تن رفت مي سرم وگرنه کنم مي قبولش که برات

.دادم  

 زدم دل دل من و آمد پيامک باز( برات رفته دلم)  کردم زمزمه لبي زير

:خواندنش براي  

!بگيره رو لباست بفرست رو يکي درم جلوي ياسمن -  



 از دخترک صداي بود آمده که بود اميرم سوزاند، را ام سينه جانسوزي آه

:را خيالم فانتزي دنياي زد هم بر سرم پشت  

!ارزه مي تومن ٦ قشنگ داريم مي برش خودمون عزيزم -  

:شدم جدي  

!خوامش مي نه -  

؟...چرا پس اوا -  

:رفتم حرفش ميان باشد امير اينکه گمان به آمد پيامک هم باز  

! بيام بگيرمش برم آوردن رو لباسم عزيزم ببخشيد -  

: پريد باال ابرويش تاي  

!بياره فرستم مي رو يکي االن بري شما خواد نمي -  

:گفت و سرش پشت به کرد رو بعد  

.بگير در جلوي از رو عروسمون لباس برو رويا -  

: امير نه بود سروش کردم نگاه را پيامکم  

 برام باشه يادم. نداشتم توقع خودم از ذليلي زن عالمت اولين اينم -

!کني جبران  



 گريه ربطي بي جور يک قلبم ته خودم و فرستادم برايش خنده استيکر

.کردم  

 

 

 

  علي امير

 مي خودش با خودش که است قراردادهاي محل کسي هر ي سينه

 نفر يک کند مي طلوع احساست مغرب از خورشيد که روز يک اما. بندد

 با پيمان چه هر کني مي داد قرار لغو و آنجا نشيند مي بست آيد مي

 و قلبم وسط جايي بود نشسته بست من ناز پيچک. را بستي خودت

 سرم. دادنش دست از عدالتي بي اين به شد نمي ميزان وجدانم ترازوي

 بيشتر شد مي اکو مغزم توي گوم گوم صداها و بود ماشين فرمان روي

 مياي امير)  بود رفته نشانه را بنم و بيخ گفتنش امير صداي هرصداي از

 نمي بر تابستوني ترم امير...  شنا کالس برم قراره امير... خريد بريم

 اينطوري من با) ريخت مي بهم را راونم کوبشش صدا آخرين...( دارم

 نمي.  باشه بهم حواست خوام نمي.  خوام مي رو اميرم من.. نزن حرف

! (   باش اميرم..  اميرعلي خدا رو تو. نره پام به خار باشي مراقب خوام



 رفيق سيگار. شد مي بيشتر و بيشتر قلبم کوبش صداي بستم را چشمانم

 تحويل و کردم مي پيچ بقچه را قلبم وار جنون داشتم که بود روزهاي

 خيال بي "اصال. نبود التيام از خبر اما من، و بود دود. دادمش مي غير

 ياسمن؟ کنيم دلم درد بگويم، و بزنم حرف ياسم با خواست مي دلم دنيا

 مادر اتاق ي گوشه بنشينيم نه يا ؟ برويم کوير ستاره پر شب تا هم با

 زار گندم از بچينم گندم دسته دسته من و بزني حرف هي تو و جون

 تو بشي تکثير هي بزنن ات قَلَمَه نميشه) بگويم آخر دست و موهايت

 سنگينش سر کمي دختر که کنم اخم هي منم و بخندي تو(  خونمون

(  ندارم دوست رو عنوقي بد)  بگويي و بروي ريسه هي تو و است خوب

. بروم نگاهت ي صدقه قربان عالم همه از قايمکي بنشينم من بعد

 هاي پيچک که آنجا.  بودي تو هم قلبم سوي کور در عزيزم ياسمن

 تابلوي هر روي پيچند مي وار عَشَقه و آورند مي بر خاک از سر مرده

 قيمت به شدنت بزرگ من؛ شرط و قيد بي ناز گل. ممنوعي ورود

 داري سراغ سرايي اگر برو. شد تمام پاهايت زير کردم اش له که غروري

 آتش هايم گدازه که است مني تب از بيشتر هايت گلبرگ براي تبش که

 تو با قايمکي من است همين هميشه. کرد مي فعال را خاموشي فشان

 را حرفهاي گوشم در هي تو و زدم حرف تو با قايمکي.  کردم دل درد



 يه تو من با پروژه يه سره دانشگام همکالسي پسره امير) نبايد که زدي

(مياد خوشم ازش داره بمونه خودمون بين...  تيمه  

:گفتم مي و کشيدم مي موهايت روي دستي من  

!آخه؟ نيست تو حيف بياد خوشش تو از بايد اون -  

:گفتي مي و خنديدي مي ريز  

!هزار رو ميره تو با سقفم به اعتماد  -  

 منتظر آرايشگاه بيرون من. گوشيمان در حرفهاي همه شد، تمام ياسمن

 شيش در همچنان تو و بدهم ديگري تحويل را روياهايم عروس تا بودم

.بودي مانده انتخابت بش و  
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 انتظار. کرد ها چه من با عشق بگويم بگذاريد کنيم کم را ها دل و درد

:داد خاتمه پيامک يک را آرايشگاه در پشت ام اندازه از بيش  

 داره کار هم خودش دنبالم مياد پريا خونه برو نمون منتظرم اميرعلي -

!سالن تو  

:پرسيد که عمو زن ديدم با شد مصادف رسيدنم خانه به  

!داشت دلشوره ام بچه خيلي کردي؟ صحبت ياسمن با جان اميرعلي -  

... خودم و ياسمن بخش آرام قرص بودم شده  

!زدم حرف باهاش بله -  

 گرفت مي شکل عمو زن لب روي ندرت به که ذوقي سر از لبخندهاي

:کرد نمايي رخ  



 ياسمن آرزوي. واست ياسمن کنه خواهري. پسرم داماديت انشااهلل -

.. احسانِ تو عروسي  

 ديد مي را همه ياسمن چرا شد؟ مي عشقم آرزوي بايد چرا من عروسي

من؟ اال  

بگيرم؟ دوش يه ام خسته بديد اجازه عمو زن ممنونم -  

!بشي بخير عاقبت پسرم برو -  

 بيمارستان کف رنگي خطوط مثل خوابم اتاق تا خانه خروجي در مسير

 ذهنم توي خاصي رنگ روز آن هاي و حال با متناسب روز هر بود رنگي

. رفت مي نشانه را دلم چشم که بود قرمز رنگ فقط اما روز آن داشت

 وجدانم داشتم مرگ آرزوي قدم هر در و قدم ده قدم، دو قدم، يک

:کرد مي پر را دلم گوش صدايش و کرد مي قاضي را کالهش  

!نگفتي بهش خودت راجب چيزي تو دونه نمي ياسمن -  

:رفت مي رژه قطار سوت مثل مغزم توي ديگزي صداي  

 يخ رو سنگ رو خودت تو اال، ديد رو عالم همه مگه؟ داره هم گفتن  -

                                ! نکن



 روي زدند مي را خودشان ساز کدام هر و مغزم توي بودند نشسته نفر دو

 کدام هر شد بيشتر بيشترو ام دروني دوئل. افتادم باز طاق اتاقم تخت

 هر سمت به. ميخ به يکي و خورد مي نعل به يکي ميزد را خودش حرف

 حکم محاکمه اين عادل قاضي. بود آن با حق چرخيدم مي که کدامشان

 ذهن در، شدن کوبيده گومب صداي موقع همان و داد قلبم قصاص به

  :کرد متمرکز نقطه يک به را پريشانم

!شعور بي احمقِ -  

 بلند و کردم جور و جمع را خودم زحمت به نداشت رفتن کشش پاهايم

 مي همه از بيشتر پريا صداي وسط اين شد بيشتر و بيشتر صداها شدم

:آمد  

!که نشده چيزي کنيد حفظ رو آرامشتون کنم مي خواهش خانوم ژاله -  

:ميداد شيون و گريه با را پاسخش عمو زن  

 مهمون کيپ تا کيپ خونه اين ديگه ساعت دو بشه؟ چي بود قرار -

؟!بدم چي رو مردم جواب نشسته  

:ميداد دلداري مامان  

!باش صبور جان ژاله کنيم مي حلش -  



:پرسيدم مامان از و رفتم پايين زحمت به را ها پله  

!مامان؟ شده چي -  

:زد تشر عمو زن  

اينطوري؟ اميرعلي، زدي حرف باهاش گفتي که تو -  

:داشتم درد سر دادم ماساژ کمي گذاشتم پيشاني روي را انگشتم دو  

..عموو زن شده چي ببينم بذاريد _  

:نشست در روي احسان محکم مشت  

 ميارم جا رو حالت بخونم رو امشب ي فاتحه شده ياسمن، بيرون بيا -

!داري رو جرئتش اگه بيرون بيا  

:گرفتم پشت از را اش سرشانه  

شماهاا؟؟ تونه چه -  

!روشن اين با رو تکليفم من امير عقب برو -  

!پايين بيار رو صدات -  

:شد نزديکم پريا  

!برونشه بله امشب. کنيد تمومش خدا رو تو -  



:زد زجه باز عمو زن  

 شده نما خواب دخترم بگم بدم چي رو مادرش جواب! برد رو آبرومون _

.بود اينجا مادرش ديروز...   
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 و شد تر عصبي احسان زد هق و دستش روي گذاشت را دستش دو کف

:کوبيد در به محکمي مشت  



!نشکستم رو در تا بيرون بيا -  

:کشيدم عربده و نداد فرمان مغزم و شد زياد ها همه هم  

!نه؟ يا خبره چه شده خراب اين تو گه مي يکي -  

:شکست احسان را اي لحظه سکوت  

!من واسه شده شعورکاسب بي -  

 يقه ميزد؟ حرف اينطور من ياس با داشت. کرد هنگ مغزم عامل سيستم

:عقب دادم هلش و گرفتم را اش  

؟!بشمارم رو هات دندون تا بگو ديگه بار يه -  

 و لبش روي گذاشت را دستش دو پريا. دويد احسان سمت به مامان

 توي قد تمام پيچکم. شد باز در و کرد نگاهم مات عمو زن و کشيد هين

:شد ظاهر در چوب چهار  

شديد؟ آش از تر داغ کاسه -  

 گرد اسير را هايم زار گندم بادي تند سوزاند، را دلم چشمانش سبز حريق

 قاب. گرفت اَلو وجودم ازعمق هايم زبانه و سوختم. بود کرده روزگار باد

:شد منقش نگاهش خند زهر به صورتش قشنگ  

گرفتم؟ مي اجازه بايد زدم؛ رو موهام اميرعلي برده ماتت چرا -  



 گندم زدن آتش يا سوزاند بيشتر را دلم گفتنش اميرعلي

:داد را جوابش احسان  زارهايم؟  

 اومدي زندان از سالمتي به زدي؟ موزر با يا کردي کوتاه رو موهات -

 بيرون؟

 موي مدل بورس چيه؟ مشکلتون شما عالقمه مورد موي مدل  -

 من به اي دِمده شما. ريحاناست

 شکلي چه خفقان                                                            چه؟

 خيال و نشست ام سينه توي سنگيني بغض بودم؛ شده خفه شود؟ مي

:کرد تازي يکه احسان نکرد پيدا رفتن  

 زنگ هم شما عمو زن کنن، مي اکستنشن رو موهات ميدي ري مي -

!ميشه برگزار فردا مراسم نيست خوب جون مادر حال بگو بزن  

:آمد جلو قدم دو ياسمن  

 فرختم منم داد مي خوبي قيمت آرايشگره. فروختم رو موهام که گفتم -

!رفت بهش  



 فروخته حاال ياسمن و بودم داده زارم گندم به ودل بودم نشسته سالها

 پروا بي و تند و برداشت بلندي گام ياسمن سمت به احسان..  بودش

:گفت  

!خوردي؟ گوه تو -  

 خاموش جمله اين گفتن با را چشمانش حريق اما سوختم مي داشتم

:کردم  

!احسان شو خفه -  

:رفت تشر ياسمن به رو عمو زن چرخيد من سمت به سرها ي همه  

خريدي؟ رو آبروم اينجوري -  

:گفت طعنه با و زد خندي پوز ياسمن  

؟!ديگه کردم مي شروع جايي يه از بايد عادتها سري يه ترک براي -  

!شم راحت من بموني مادر بي -  

 از کني ترک بايد رو هات عادت سري يه.. )  شد مي پژواک صداها

 جايي يه از بايد عادتها سري يه ترک براي( ... )  کن شروع همين

 ياسمن دست مچ که وقتي نبود خودم اختيار در دستم کنترل( کرد شروع



 پرتش و اتاق تا کشاندمش خودم دنبال کشان کشان و کشيدم بند در را

:گفتم تحکم پر و گشتم بر در سمت به تخت روي کردم  

.طرفه من با بخوره در اين ي دستگيره به دستش کسي -  

 گفت هم به ممتدمان نگاه ايستادم سينه به دست مقابلش و بستم را در

 مثل آمد کش نگاهمان بود، شده تلمبار ام سينه توي سالها که آنچه هر

 زارهايش گندم از چيدم گندم دسته دسته و نشستم من که سالهاي تمام

  . را بود انتظار اسمش آنچه هر داد باد به آخر دست او و

 ميان که شبنم. افتاده آفت آرزوهايت باغ به ببيني و بنشيني نيست ساده

:گفتم و کنارش نسشتم کرد، نمايي رخ نگاهش خاموش حريق  

!نيست خوب مرضِ؛هميشه موجب عادت ترک -  
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 زحمت به. باشد کرده لزيج را دهانش خرماآلو گس طعم که کسي مثل

:گفت و کرد باز دهان  

 خوب، هاي آدم به کني، عادت خوبي چيزاي به قراره که وقتي تا نه -

 ترک هااا بودن وخوب خوب و خوب همه اين وسط... !! خوب دنياي به

!نيست مرض موجب عادتي هيچ  

 کف کرد، مي ام مَثله زنده زنده کسي انگار زد مي حرف داشت وقتي

 ديگرم دست با. بود کرده عرق خودي بي کشيدم پايم ران روي را دستم

. نداشت دم و شاخ که سوختن بودم سوخته ، دادم فاصله را لباسم ي يقه

:گفتم و دادم قورت زحمت به را دهانم بزاق  

وقت؟ يه نباشم مزاحم خوبت دنياي اين وسط -  

:گفت برنده و تلخ  



؟ حاال تا کي -  

. بردم بود بسته پيشانيش دور که زيبايي تور سمت به اختيار بي را دستم

 شوم پشيمان خواستم نمي کشيدم پس دست سريع من و خورد جا کمي

 و گفتم مي را دلم حرف يکبار. بودم گرفته را تصميم لحظه همان

:خالص  

!بزنيم؟ حرف سمن...ياس -  

 شراب فقط نگاهش سبز جنگل. بود شده زيبا چشمانش چقدر زد، پلک

:داشت کم را شيراز  

 بچه زدم حرف هم سروش با گرفتم رو تصميمم من اميرعلي ببين -

 موهامم.. بگيرم اجازه تون همه از کارم همه واسه که نيستم پستونکي

...کنه تمومش که گفتم چرتي يه احسان به الکي نفروختم  

!دارم دوست ياسمن -  

:کشيد هومي  

 موهام گم مي بهت رو راستش همينه خاطر به دارم دوست منم خب -

..رو  

:کردم قطع را حرفش  



...دارم دوست من ياسمن رو موهات کن ول -  

:گفت کفري  و داد تکان طرفين به را سرش  

 خدا به مهمم برات من که اينه خاطر واسه گي مي هرچي دونم مي -

... فرستادم که سروش براي رو عکسم  

 شکن هيزوم محکم ضربات مثل حرفهايش بقيه کشيد سوت گوشم

:کرد مي زخمي ريشه تا را پيکرم کدامش هر بود محکم و تدريجي  

 زدي رو موهات چرا که شد پيچ سه انقدر ديد، رو عکسم کرد ضعف -

... خوابيد فِسش فرستادم رو عکسم منم  

:شد مهره و پيچ هم به  هايم دندان  

 خودت دوني مي آخه. که نگهداشتم تو واسه رو موهام نگفتم ديگه -

..فقط من  

:کرد متالشي را پيکرم شکن هيزم ممتد ضربات  

!کن تمومش ياسمن بسه -  

:کرد نمي تمامش بود افتاده بنم و بيخ جان به هيلتي با ياسمن  

 هم االن بشم عاشقش يهوو که نبود قرار خب کني؟ مي اينطوري چرا -

... سُريده دلم کوچلو يه  



...بسه..بسه -  

...امير -  
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 ضربات صدايم تحکم اما نکشيدم عربده رخ به رخ. چرخيدم سمتش به

:کرد معکوس را شکن هيزم  



 کن ترک رو هات عادت ي همه دونه به دونه کردم اشتباه ياسمن -

...روو آخري اين مخصوصاً  

 صدايم تن و چرخاندم هوا روي را انگشتم. کرد نگاهم باز نيمه دهان با

:داد تکان را دلم  

!نگووو چيزي سروش و خودت از من به ديگه -  

  : گفت دلخور

 دارم دوسش من! ديگه گيرم مي ياد دارم بگير ياد رو تعهد گفتي -

!باشه مهم برات کردم مي فکر اميرعلي  

:طلبيد مبارزه به را سرم موهاي تک تک دستانم انگشتان  

!!مهمه -  

 اتاق آن از زودتر چه هر بايد بود شده نامنظم وضوح به قلبم ضربان

 که نفر يک ماند جا ياسمن کنار نفر يک اما شدم بلند. آمدم مي بيرون

 نداشتم را کردنش نگاه تاب رفتم در سمت به. بود امير نامش زماني

 مي خارج اتاق از داشتم که حالي در ياسمن به پشت بار آخرين براي

:گفتم کشيد مي رخ به را مرد يک زوال که صداي با شدم  



....  دارم دوست چون تره؛ مهم دنيا تو مهمي هر از برام خوشبختيت -

 خوشبخت نيست، حرفي که خوشبختي سروش با کني مي فکر اگه

!عمووو دختر باشي  

 بودم عاشقش من. کشيد قد آغوشم توي. شد بزرگ پاهايم روي ياسمن

 از را عشق رد. شود عاشق نداشت حق بگويم اگر است انصافي بي اما

 جلوي روز آن و لحظه آن شود مي ختم قلبت به بگيري که طرف هر

 شد گم دختري موهاي ميام امير شد، دفن امير قلبم ممنوع ورود تابلوي

 جا که مني به بود من به همه نگاه سالن توي. بود ياس نامش روزي که

 عمو زن سمت به را سرم. ياس جنس از دختري کنار بودم مانده

:گفتم و چرخاندم  

!کنيد مي بزرگش انقدر که نيافتاده اتفاقي -  

:شد بيشتر رج به رج هايش اخم عموو زن  

!تراشيده رو موهاش رفته شد مي چي بايد ديگه -  

:بود شده وسخت سفت سخره مثل دهانم بزاق  

 هم هماهنگي به لزومي هرچند نکرده کاري سروش هماهنگي بدون -

!که بگيره اجازه کسي از نيست قرار خودشه موهاي نداشت  



 وقتي چشمانش ميان افتاد برق. کرد تغيير وضوح به عموو زن نگاه رنگ

 کسب سروش از و کرده تمام موعد از پيش را زنانگي دخترش فهميد

 صداي که رفتم ها پله سمت به سخت ماراتوني از خسته. نموده تکليف

:شد راهم سد پريا  

!ازتون ممنونم -  

:چرخيد سمتش به گردنم  

بابته؟؟ -  

 شما بود گفته کرده، که کاري اين واسه داشت اضطراب خيلي ياسمن -

!نميشد باورم کنيد مي حل رو چيز همه  

 شد مي تبديل يقن به شکم ميزد را حرفها اين پريا جز ديگري دختر اگر

 بود ياسمن يکي خانه دوست سالها پريا اما است پاشي دون حال در که

:بودم نديده او از را اي اضافه حرکت هيچ من و  

!داره لطف من به ياسمن -  

:کشيد شالش ي لبه دستي  

!ميشه تر کم االن استرسش ممنونم بازم صورت هر در -  



 و گرد صورت و خرماي موهاي  روشن اي قهوه چشمان کردم نگاهش

 فقط که افتادم قبلش وقت چند ياد. بود زيبا کل در داشت بانمکي

:گفتم آرام دليل همين به بودم فرستاده سالم پيامک يک برايش  

 يه سري اون بدهکارم، شما به خواهي معذرت يه من خانم پري -

..بود اومده پيش سوتفاهمي  

:گفت و انداخت اش بيني به چيني بود، دختر اين ذات مهرباني  

 مي خوب شما هم من، هم ديگه ياسمن زنيد، مي حرفا چه -

!دادنِ جوو استاد شناسيمش  

!کنيد مي درکم که ممنونم -  

!کنم مي خواهش -  

 من ي مکالمه ختام حس ياسمن و احسان ميان هاي وري دري صداي

.شد وپريا  

  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٦پارت#  



  سليماني_زيبا#

 

 

��ياسمن��  

 

 از عمو زن کردم نگاه خودم به آينه جلوي و کشيدم لباسم روي دستس

 و سمتم به کرد فوت و خواند لب زير دعاي و شد نزديک سر پشت

:گفت  

 بوش از دونم مي کنم نمي دود اسفند. دخترم باشه دور ازت بد چشم -

!الزمي صدقه ولي مياد بدت  

:کردم نگاه رنگش خوش چشمان در و خنديدم  

!کرد تعريف ما از يکي امروز عجب چه -  

:گرفت دستش توي را دستم  



 کسي اولين مادرت بکني، رو کار اين هم اي ديگه روز يه تونستي مي -

 اين تو رو تو بار هزار شايد بوده، آرزوش عروس تولباس ديدنت که بوده

!بشکني رو دلش اينطوري نبود حقش کرده تصور لباس  

 نمي هم راه بي پُر اما داشت نمي بر مامان جانبداري از دست عمو زن

:گفتم و شدم پياده شيطان خر از دليل همين به گفت  

!شماست با حق -  

!بيار در دلش از برو حداقل منه با حق که حاال -  

!چشم -  

!بال بي چشمت -  

:گفت و کشيد آغوش به مرا  

 وقتي نداره بست و چفت دهنش که دوني مي نگير دل به احسان از -

 عوض انقدر يهويي نداشت توقع اومد در اشکش بدتره، اعصبانيه هم

!بشي  

:کردم نگاه صورتش توي و گرفتم فاصله ازش کمي  

شدم؟؟ عوض -  

:گفت و کرد صورتم قاب را دستش دو  



.شدي خانوم -  

:زدم چشمک و شدم شيطان  

نبودم؟؟ -  

!موقوف هم شيطوني بچه، نذار من دهن حرف انقدر -  

!گرفتم فاصله هام وابستگي از فقط من عمو زن -  

 اول الويت باشي زندگيت مراقب بايد بعد به اين از کردي، کاري خوب -

 هم بقيه تشر و توپ به نگاه باشه، سروش و خودت بايد زندگيت آخر و

 اين جز مادرت و پدر اما نکن ديگران درگير رو خودت اساساً نکن

...نيستن ديگران  

:کردم قطع سرتقانه را حرفش  

!نيست اميرم -  

:گذاشت هم روي را پلکهايش  

!هست چرا -  

 چرا اين از شدم خالي شود خالي يکهو اي تقه با بادش که بادکنکي مثل

 را لبهايم. بود شده ديگران جز که اميري از شدم خالي عمو، زن هست

:گفتم کالفه و دادم فشار هم روي  



عمووو؟؟ دختر باشه گفته من به امير مياد يادت شما عمو زن -  

:پرسيد و کرد نگاهم متعجب  

مگه؟؟ چطور -  

:گفتم و انداختم باال اي شانه  

!هيچي -  

 ي همه از زودتر که مينا عمه صداي با شد مصادف گفتنم هيچي

:بود آمده مهمانها  

بگيري؟ شاه تا دو نميدي عمه به رخ يه خانم عروس -  

:گفتم عمو زن به رو خنديدم  

!کرد؟ قهر احسان يعني -  

!آورد در نميشه تا سه شما کار از سر واال کنم عرض چه -  

:گفتم و زدم چشمکي  

!نباشيد نگران دنبالشون ميرم -  

 کِل زمان هم تينا و عمه و گذاشت هم روي را پلکهايش عمو زن -

 جالب موهايم ديدن از بعد کدام هر عکسن ري شدند اتاق وارد کِشان



 تينا اما بشکند را دلم نخواست اما شد فيس پوکر قشنگ عمه بود

:گفت و خنديد مرموزانه  

شدي؟ زشت خيلي کردي شکلي اين رو خودت چرا -  

:گفتم و انداختم ام بيني به چيني  

!قشنگه زشتمم -  
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:گفت و انداخت باال ابروي تينا  



بگي؟ چي نگي اينو -  

 توي دليل همين به بدهد نخ تا است امير دنبال جوره همه دانستم مي

:زدم برجکش  

!داره کارم باال برم گفت زد زنگ امير اجازتون با -  

:گفت هميشه از تر پررو تينا  

 نامزديت شب نداره خوبيت ميري؟ کجا لباست اين با تو ببينم وايسا -

!داره کار چي ببينم ميرم خودم! عموت پسر پيش بري بدوي  

 روي دستي. بودم کرده پيدا واهمه اسم اين تکرار از شب آن عمو، پسر

: گفتم تينا جواب در و کشيدم صورتم و سر  

  بري؟؟ شما داره خوبيت اونوقت -

 به و گرفتم را لباسم دنباله اش کنايه به توجه بي من و شد سفيد و سرخ

 پريده رنگ و اخمو که ديدم را مامان راه وسط رفتم ها پله راه سمت

 و رفتم سمتش به. بود ميز آخرين آرايي گل مشغول و ايستاده پريا کنار

:گفتم و بوسيدم را اش گونه  

!ديگه بخند الهي برم قربونت -  

:گفت و کشيد ابريشمينش موهاي روي دستي  



!ندارم رو ات حوصله کنار برو -  

:گفتم و بوسيدم را اش گونه ديگر سمت  

!بيارم در دلت از ميدم قول -  

: گفتم و زدم اش مشکي چشمان توي چشمکي  

!ديگه بخند ياسمن جون -  

 پريا که رفتم ها پله راه سمت به و دادم کمرم به پيچي ناز با من خنديد

: گفت و شد نزديکم  

.نبوداا راه به رو حالش ببريش؟ خواي مي االن مطمئني -  

 امير دور رو تينا اين اگه خدا به نميداري بر امير از چشم امشب پري -

!ميارم در رو چشمات ببينم  

: گفت و انداخت باال اي شانه  

!بابا گمشو -  

 کاغذي تکه روي پله راه همان توي سريع و گرفتم دستش از را بسته

:نوشتم  



 اينم نياد؛ چه بياد خوشت چه اميرعلي کنم نمي ترک رو رفاقتت -

!قديمي رفيق تو به من ي هديه آخرين  

 وکاغذ گذاشتم شکل مستطيلي ي بسته توي را ام شده بافته موهاي

 ي طبقه راهي و بستم را درش و دادم قرار موها روي را نويسم دست

 به خانه در بود مانده زمان مهماني رسمي شروع تا ساعت يک شدم باال

 امير سراغ بايد اول شدم داخل آرام بود باز مکرر آمدهاي و رفت خاطر

 تختش روي باز طاق دادم هلش آرام بود باز نيمه اتاقش در رفتم مي

 را شعري ادامه هم باز....( ديگه حاال) کرد مي زمزمه و بود کشيده دراز

 که زدم اي سرفه تک در چرخش محض به شنيدم نمي خواند مي که

 زمان هر از بيشتر برابر صد هايش اخم چرخيد سمتم به سرش سريع

:گرفتم را لباسم دنباله شدم اتاق وارد که کامل بود ديگر  

نشدي؟؟ آماده هنوز امير -  

 و زدم لبخند کرد نگاهم مات و داد فاصله گردنش از را لباسش ي يقه

:پرسيدم  

شدم؟؟ خوب خوبه؟ لباسم -  

 اش پيشاني روي را دستش کف و برگرداند ديگر طرف به را سرش

: گفت و کرد دادن ماساژ به شروع و گذاشت  



بگوو؟؟ کارتو -  

!بدي رونما بايد االن چيه؟ بگو کارتو تربيت بي اِ -  

:گفت قبل از تر تلخ  

 سرم بيرون برو هم االن! بود کرده ضعف که بگير اوني از رو رونما -

 کوه بده پيامک يه داري زياد کش ناز ماشاهلل! بزنم چرت يه کنه مي درد

!کنه نما رو برات رو نور  

:گفتم شوخي به و گذاشتم تحريرش ميز روي را دستم توي ي بسته  

 کوه. من انتخاب با آورده در رو بازار چشم عشقم کرد ميشه چه ديگه -

نبايد؟! بده بايد هم رو نور  

. کرد من به را پشتش و کشيد دراز پهلو به کالمم طنازي به تفاوت بي

:گفتم و نشستم کنارش آرام بود شده سردرد باز نبود سخت حدسش  

شه؟ بهتر دردت سر بيارم بنفشه روغن -  

!شد بد حالم زدي عطر انقدر ياسمن بيرون برو -  

 عطر هنوز من کردم نگاهش باز نيمه دهاني با زد که حرفي از متعجب

:گفتم و بردم فرو موهايش ميان را دستم و بودم نزده  

بدم؟ ماساژ رو سرت کم يه -  
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 داد تکان هوا توي دستي عصبي و نشست صاف و کشيد پس را سرش

:گفت و  

!ترکه مي داره مخم. بردام سرم از دست جون مادر جان ياسمن -  

 سريع برداشت پاتختي کشوي توي از سيگاري و کرد دارز را دستش

:زد لب گزنده و تلخ سيگارش دود با همزمان و زد فندک  

 نظر من از که گوريه کدوم عشقت اون! شدي بُر نفس نشدي، خوب -

...نيستي کن ول ؟؟ پرسي مي  



 سيگار خانه در وقت هيچ امير که کردم فکر اين به و رفتم کالمش ميان

:کشيد نمي  

!شدي زشت گفت تينا-  

 به که چيزي اولين جو تغيير براي نفهميد و برد باال را ابروهايش جفت

:نداشت اهميت اي ذره برايم تينا نظر که وگرنه گفتم را آمد ذهنم  

؟!آپاراتي اومدي کرده پنچرت تينا پس آهان -  

:گرفت بغضم چرا نفهميدم و گفتم را راستش  

!!تووو و ميدونم من انوقت بخندي، بهش امشب -  

 و چرخيد صورتم توي مفرح نگاهش و زد سيگارش به محکمي پوک

:گفت باشد کرده انتخاب را ميانبُر زندگي بشوي بل در که کسي مثل  

!که چربيه ي لقمه چرا؟ -  

: شدم عصبي من و زد چشمک  

؟؟ نداري دوست چربي تو -  

:آورد در را لجم  



 بشکوني مرغ تخم دوتا ميده جوون مونه مي سلطاني کباب مثل اتفاقا -

!رگ تو بزني و روش  

.نيست تو رگ سايز هم باشه. نيست رگي تو -  

:گفت و کرد گوشم نزديک را سرش  

نيست؟؟ اونم چي؟ پريا -  

:گفتم و زدم اش سرشانه به مشتي  

!نه فردا بخواي امروز نيست سيرک دلقک پريا -  

بهت؟؟ نگفت رو قديمي کدورت اون آوردم در دلش از امروز اتفاقا -  

: گفتم و کردم خاموش جاسيگاري در و گرفتم را دستش توي سيگار  

؟!ندارم دوست نکش، سيگار -  

:خورد تکان آدمش سيب  

!عاشقشوني تو اما ندارم دوست رو کارات خيلي منم -  

!مثالً -  

!ديگه کس يه واسه سُريده که دلي و است جعبه اون تو مثالًنش -  

:کشيدم خجالت  



!    قديمي رفيق بخشش تو نفهمه ديگه دله -  

:گفت و داد بيرون شتاب پر را نفسش      

.است ديگه چيز يه دردت دونم مي باال؟ اومدي چي واسه -  

:شد دار دامنه بغضم يکهو  

 محاله است جعبه اون تو که اوليش گذاشتم، سروش واسه شرط دوتا -

ببينه؟؟ شکلي اون منو ديگه  

: زد آتش را بعدي سيگار و کرد باريک را چشمانش  

داره؟؟ رنگ پر قرمز خط يه سروش امير راستش -  

:گفت و داد تکان را سرش متعجب  

خب؟ -  

 ميام و ميرم همينطوري. پوشم مي همينطوري همينم من گفتم بهش -

 ورم غيرتش رگ و نياد سوسه بعداً بذار گفتم ديگه؛ حرفهااا اينجور و

 رو خودم اختيار و آزادي من که ازدواج تو بندي چوب چهار جور يه  نکنه

 هم ؛خودش هيچ که نداره مسائل اين با مشکلي هيچ گفت اونم دارم

... اما هست فقموا تازه  



 و ندادم لفتش شد باريکتر چشمش ي گوشه چين و زد پوک سيگار

: گفتم سريع  

 دستم حلقه خودش امشب گفت حتي نامحرمه؛ نامحرم سروش نظر از -

 عقايد اش خانواده که کرد تاکيد... مقيده حد اين تا يعني کنه نمي

 رعايت که بهتره ميشم خانواده اون عضو وقتي منم و دارن قوي مذهبي

!کنم  

: گفت کوتاهي مکث از بعد و کرد نگاهم متفکر  

؟!کجاست ايرادش خودمونن شبيه اينکه خب -  

:دادم ادامه زد شرم  

 نبودي نيستي، نامحرم وقت هيچ تو اينکه اميرعلي، تويي دومم شرط -

!بود ،نخواهي  

: زد لب طنين پر دار کش  

!!صحيح -  
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 جرأت!( خودتي)  خواند شد مي تهش که بود هاي صحيح مدل آن از

:گفتم قبل از تر سريع اما نداشتم را چشمانش به کردن نگاه  

 چون اما نميداد شرط اين به تن ميرفت سرش اگه که داد پيام بهم -

..حاال کرده قبول منه گير دلش  

:کشيد عربده  

!گي مي من به چي واسه رو اينا -  

:ام گونه روي خورد سُر اشکم و باختم را قافيه پا و دست بي منه  

کني؟ بغلت ميشه -  

: زد لب و کشاندم در طرف به و گرفت را بازويم  



 من؟؟ سر ميذاريش ثانيه به دم تو که شکليه چه ناموسي بي کاله -

..  کنم بغلت ميشه گي مي اومدي بعد شدي، ديگه آدم يه زن رفتي

 بغل رو هموني برو کني؟ مي تفريح من با که تفريح زنگ شبيه ؟کجام

...توبره از هم بخوره آخور از هم زنش ميده تن و گيرت دلش که کن  

:کرد کر را گوشم بود ايستاده در چوب چهار در که احسان فرياد صداي  

...اميررررر -  

 و شد نزديکمان لرزاند، مي را دلم داشت که گردنش رگ براي بميرم

: گفت تلخ و کرد باز بازويم دور از خشونت با را امير دست  

 دربست خودم خواي؟ مي گوش تا دو! نوکرتم خودم خواي؟ مي رونما -

 واسه ؟هستم خواي مي آغوش! حرفات همه شنيدن واسه اختيارتم در

 به دم که خوشگله آبجي ندارم ناموسي بي کاله فقط!  هات تنگي دل

... نگفت چي و گفت چي کي که نيارم خودم روي به و بزارم سرم ثانيه  

 خيال بي و ايستادم ميانشان من که برداشت خيز احسان سمت به امير

 به را ملتمسم نگاه چشمانم اشک زير شد مي داغان که شدم آرايشي

:گفتم و گذاشتم اش سينه روي را دستم کف و دوختم احسان چشمان  

 عموت پسر گفت سروش عمو، پسر گفت تينا عمو، پسر گفت عمو زن -

...فقط من احسانم گيرن مي ازم رو اميرم دارن ؛ عمو دختر گفت امير..   



:غريد و بهم شد کليد هايش دندان شد مشت امير دست  

 مي گردنمو بودم غيرت خوش اون جاي اگه من ياسمن؟ چي فقط -

 من بگه بذاره شرط زنم که دادم نمي مزخرف شرط اين به تن زدن

 نگاه منو وايستا صاف هم تو و کنم مي رو ديگه نامس بي يه بغل هوس

 وگرنه! فالن و تونم مي من که تينا واسه بياي شوآف اومدي هم تو! کن

؟!سُريده دلت که  

 حرمت مبادا که ميشد پاره پاره داشت قلبم و بودم ايستاده برادر دو ميان

:شود ريخته هاا  

 عاشق يا شما! نيست گي مي شما که همين همش داداش خان نه   -

 يه نيست دادن دود سيگار به عاشقي. نيستي بلد رو راهش يا! نشدي؟

 گفتم مي حاال تا ديروز! خواد مي گذشتکي خود از خواد، مي شهامت جو

 خودش از کردم؛ حال امروز اما نيست ياسمن اندازه و مخيه تو پسره اين

!  پايشم همجوره گرم دمش ياس؛ دل تو نيافته خوط خط که گذشت  

 ببر بگير رو خواهرت دست هم حاال پايشي جوره همه کني مي خوب -

!نذاشتم سرت کاله قبضه دو من تا  

:زد ديوار توي محکمي مشت و داد دست از را کنترلش احسان  

..راجب داري نره يادت فقط اميررر واجب احترامت -  
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: شد مچاله امير دست توي اش يقه  

 تا کي از کني؟ مي تعيين حدود و حد من واسه شدي آدم حاال تا کي -

 بنويسي بلدي تو بچه کنه؟؟ مي ورم من از جلوتر غيرتت رگ حاال

نه؟ يا غيرت  

: زدم چنگ را امير بازوي  



؟؟؟ شمااا کنيد مي اينطوري چرا خداا رو تو اميرعلي -  

:کرد عصيان عصبانيتم و نشست دستم روي امير چپ نگاه   

 تو بشينه که لعنتي انگشتر اون! باره آخرين چون کنم بغلت اومدم -

 من به کوفت سر و طعنه انقدر اميرعلي؛ بلدم تو از بهتر رو تعهد دستم

 انصاف بي انقدر توني مي چطور. کردي بزرگم خودت سالمتي نا نزن

 منو چقدر ببينم تا گذاشتم شرط تو؟ با اونم پريدنم؟؟ هرز آدم من باشي

 سرزمين يه مال دلم بگم اومدم االن. کرد خالصم اونم که وادخ مي

 واسه زدم دل دل اگه نخوره بر بهت فردا از عموو پسر است ديگه

 بي من نيست قرار گذاشته معرفت شوهرم حاال کردم، شرم اما ديدنت

 زنگ کي انصاف؟ بي کردم تفريح تو با من کي بعدش!  باشم معرفت

 شب يه نميره کَتم تو فهمي مي ؟ قميرفي فهمي مي بودي؟ تفريحم

  باشه؟ فاصله بينمون شهر يه قد صبح بخوابم

 اش سينه من و کشيد آغوش به مرا و زد کنار را امير احسان زدم که هق

 و نگذاشتم نصيب بي امير آغوش براي ميزد دل دل که هاي مشت با را

:زدم هق باز  

 آرومم که من سر بر خاک شد؟ آروم دلتون کرديد مارم زهر رو امشب -

؟؟... معرفتتون و مرام بود اين!  شمااا آرامش با  



:زدم تشر و امير به کردم رو  

اميررر؟؟ هات هستم من بود اين -  

:بوسيد را ام پيشاني و چسباند اش سينه به را سرم احسان  

!شُستي آرايشتو همه باش آروم خُب خيلي -  

 کوبيده صداي فقط اما بود ديگري صداي منتظر منطقم بي هاي گوش

.نبود که عطري رد بعدش و آمد در شدن  

 

 باطني ميل رغم علي بود شده پر سالن بودند آمده يکي يکي ها مهمان

 که اين نه بود سرم روي نازکي حرير شال سروش خانواده احترام به ام

 يک نگاهم. نبوديم مقيد هم آنقدرها اما باشند باز هم خيلي ما ي خانواده

 ثانيه به دم من بودو نيامده اميرم قرارم چرخيد مي ها مهمان بين يک به

 کنارم سروش صورتم روي کند شُره اشک مبادا تا ميدادم قورت را بزاقم

 بود کرده پرواز چشمانش توي تا لبهايش روي از خنده. بود  نشسته

:گفت و کرد گوشم نزديک را سرش ديد که را استيصالم  

  خانوم؟ چند هاتون سِرگِرمه -



 تلخ را جهان هاي شکالت تمام آن از شد مي که زدم لبخندتلخي

:ساخت  

!همين دارم دلشوره فقط بود کجا سِگِرمه -  

 نشد عوض پوزيشنش اما کرد نچي و کشيد دندان به را لبش ي گوشه

:بود خندان هنوز  

!خوشگله باش نداشته دلشوره من با -  

:گفتم ناشيانه من و زد پلک  

!نميشم آروم اينطوري من -  

 را دستم و شدم سرخ. بودم داده بدي سوتي پريد، باال ابرويش جفت  

. خنديم نما دندان بودم داده که سوتي به هم خودم گذاشتم صورتم روي

:گفت سروش  

!نميشم آروم اينطوري منم چون نخند -  

:گفتم لبي زير و کشيدم دندان به را لبم  

!!بدنجس -  

!                                                     ميدادم نشون عملي رو شدنم آروم ي شيوه االن که بودم جنس بد -

:پرسيد لبي زير چرخيد سمتش نگاهم زد صدايم پريا  



خوبي؟ -  

:زدم لب  
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!!                                                                             خوبم-

 پرسه ديگري جاي ذهنم. نبودم ومن بودند همه. بود شده شلوغ مهماني

 شد وارد آمدنش؛ براي زدم دل دل شد باز در. اميرم بود او که جاي ميزد

 بود شده بُر نفس دشخو قول به نه دلبر بود پوشيده ي سرمه شلوار کت

 دستشان کف رسيد تينا به کرد عليک و سالم همه با در جلوي همان از

 آرنج ؛ آرنج به رسيدند و کوبيدند بهم را مشتشان سر بعد و زدند هم به را



 امير داد؟؟ نمي دست اينطوري من با فقط قبلش.  خورد هم به هايشان

 احساسم زنجير خنديد، باز امير کرد دلبري تينا. شد پاره دلم بند خنديد،

 را بزاقم باز کردند ريختن به شروع احساسم مرواريدهاي و کرد پاره بند

 باز و کردم محلي بي کرد، اخم تندي زد را نگاهم رد احسان. دادم قورت

 کرد بغلش رسيد عمو زن به کند دل تينا از باالخره. کردم نگاه سرتقانه

 کرد رد را همه دانه به دانه کرد، تشکر سرش با و بوسيد را اش پيشاني

 نکرده جدا گلم دسته بند از را دستم آورد جلو را دستش رسيد، من به

 دسته چفت را دستم سريع.  سروش سمت به کرد تغيير دستش مسير

 که جوري يک نديد را من اصالً انگار فشرد را سروش دست. کردم گلم

. گفت تبريک رسمي خيلي سروش به  نداشتم وجود اصالً من انگار

 به شروع احساسم مرواريدهاي نديد اما ببنيد را من شدم منتظر صبورانه

 ساعتي از يکي رفتند مي سمتي کدام هر پروا بي و تند کردند غلتيدن

 مي يخي بستني دلش يکي. هايم بچگي از يکي و آورد مي در سر قبل

 خود سر اشکم مثل احساسم مرواريدهاي. گريه دلش يکي آن و خواست

 کرد بش و خوش سروش پدر با و کرد رد را سروش  امير و شدند

 گذاشت صندلي من چفت آورد صندلي برايش احسان نبود خالي صندلي

 و چرخيد سالن دور نگاهش گفت چيزي لبي زير و کرد تشکر سر با امير

 را راهشان مرواريدها. نشست من کنار و شد بلند پريا. رفت پريا سمت به



 کنار پريا صندلي روي امير چرخيدند مي هدف بي کدام هر کردند گم

 سمت به را سرش مير ا خنديد مذبوحانه تينا شد مچاله قلبم. نشست تينا

 از برق مثل پريد تينا رنگ گفت، چيزي گوشش دم و کرد خم تينا

 اش خانه به مرواريد يک. نشست تينا جاي مينا عمه. شد بلند جايش

 من و ميزد حرف امير گوش در تند تند عمه. گرفت قرار قلبم. رسيد

 کي نفهميدم که آنقدر آمد کش نگاهم( صحيح)  زد لب امير که ديدم

:گفت و داد دستم به دستمال سروش  

شده؟؟ چيزي عزيزم ياسمن -  

:چرخاندم طرفين به را سرم  

! نه -  

کني؟؟ مي گريه چرا پس -  

 

 و خونم مي رو قشنگتون نقداي. پيک و شيک هفتتون اول سالم*** 

 بشم دخترمون اين فداي من الهي. هستيد که مرسي گيرم مي انرژي

 چشم به رفيقش نداره توقع فقط. نيست و نبود خنگ خنگه نگيد انقدر



 چه ببينم بتروکنيد نقدمن لينک اينم... کنه نگاه بهش عشق

�👇👇👇👇👇�خبره  

 

 

https://t.me/joinchat/B774BBs9gheI9yx6iE1p-
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 توي سروش هاي ؟؟اخم بودم کرده گريه من. کردم نگاهش زده شوک

 سرش. شد نزديکم احسان. بردم فرو گردنم توي يقه تا را سرم. رفت هم

:پرسيد و آورد پايين سروش و من ميان را  

اومده؟؟ پيش مشکلي -  

: داد جواب کالفه سروش  

!دونم نمي -  

 ميزد حرف جيک تو جيک عمه با داشت هنوز امير، دست از شدم دلخور

:گفت من به رو احسان  

  کني؟؟ مي گريه چرا ياسمن -

: گفت احسان به رو سروش  

!کنم صحبت تنهايي باهاش دقيقه چند خوام مي -  

. کرد بلندم و گرفت را دستم. داد تکان تاييد نشانه به را سرش احسان

. نديد مرا همچنان اما امير چرخيد من سمت به سالن ي همه نگاه

 چند و رفتيم اتاقم سمت به. گرفت ياد مرا نديدن روز همان از اميرعلي

 توي چنگي کالفه سروش. بوديم اتاق در دو هر سروش و من بعد دقيقه

:ريختم اشک من و زد موهايش  



شدي؟؟ اينطوري چرا امروز ياسمن شده چي -  

 کرد مي تالش که حالي در دستمال با سروش و ريختم اشک

:گفت و کرد پاک را اشکم باشد نداشته من با تماسي کوچکترين  

!توو به برسه چه ندارم رو غريبه يه اشک طاقت من! خدا رو تو نکن -  

:پرسيد مقدمه بي او آمد، کش ام احمقانه سکوت  

ايه؟؟ ديگه کس بنده دلت -  

 بند جاي هيچ دلم کردم، نگاه چشمانش توي و جهيد باال سمت به سرم

 تکان طرفين به را سرم. بود گرفته اميرم رفيقم مهري بي از دلم نبود

:دادم  

زدي؟؟ رو موهات چرا پس -  

: زدم لب آرام  

!!دونم نمي درست خودمم -  

:کرد اشاره خودش به  

ام؟ بچه من نظرت به -  

! حرفيه؟ چه اين -  



 يهوو زندگيمون روز مهمترين تو بگي بدي توضيحي يه من به ميشه -

 گريه؛ زير زدي چشم همه اين وسط شبش و گذاشتي مزخرف شرط دوتا

باشه؟ تونه مي چي دليلش  

: گفتم قاطعانه  

 يا کافيه اين نيست گير شما پيش جز جاي هيچ دلم هست چي هر -

 نه؟؟

 عششق دانستم مي چه من. صريحم اعتراف از کرد پر را صورتش لبخند

 به او با را عشق معناي بعدهايش من داشتم دوستش فقط من چيست

: فهميدم تفضيل  

...اما هست کافيه -  

: گفتم سريع دليل همين به نبود دادن باج اهل يعني امايش  

!برام سخته تجرد دنياي با خداحافظي-  

چي؟؟ برات کنم مي آسونش بگم -  

 شد اتاق وارد مامان اما باشد امير زدم دل دل من و آمد در ي تقه صداي

: گفت و  



 چشمات کردي گريه انقدر امروز مامان؟؟ شده چيزي عزيزم ياسمن -

!خون کاسه يه شده  

:گفت سروش به رو مامان کردم؛ پرت آغوشش توي را خودم مقدمه بي  

بينتون؟؟ اومده پيش مشکلي -  

!زياده نازش عروسم انگاري اما بدونم همينو اومدم منم -  

: گفت و بوسيد را صورتم و کرد نوازش را سرم مامان  

 کي واسه نکنه ناز دوماد واسه عروس! دوماد آقا باش خريدارش خب -

کنه؟؟ ناز  

!خدمتشم در دربست من کنه تره لب ياسمن -  

: گفت و بوسيد را صورتم باز و خنديد مامان  

!منتظرتونن همه که بيرون بيايد زود پس -  

!چشم -  

: گفت شوخي به سروش و رفت بيرون اتاق از مامان  

ميشي؟ آروم بغل تو اينطوري -  

: گفتم و کوبيدم کتفش به را گلم دسته.زدم پس را بغضم  



!!پررو -  

 دلت بدم بهت بغلي يه بشه باز بذار خانوم، است بسته ما پاي و دست -

!بکني دل نياد  

: گفتم زحمت به خاطر همين به بود کرده گير گلويم توي خارا سنگ  

!کنم خراب رو شبمون خواستم نمي خوام مي معذرت -  

!کنم قبول تا بخند -  

.زشت و کريه جور يک خنديدم  
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نيست؟ ي ديگه چيز ياسمن باشه جمع خيالم -  

!باشه جمع -  

:کرد اشاره قلبش به  

!اينجاست جات -  

:کردم تر را لبم  

!کنم مي آرومت عملي کني گريه ديگه بار يه -  

:آمد کش مزخرفم لبخند  

شکليه؟؟ چه عمليش -  

: گفت شرروانه و کند تنش از را کتش  

!ميدم نشون بهت االن بذار -  

!خبريه چه کنه مي فکر مياد يکي االن بپوش رو کتت ديونه -  

: گفت و کرد صورتم نزديک را سرش  

!  ها نميزني ديگه لبا رژ رنگ اين از -  

: گفت نياز از سرشار صداي با او و انداختم ام بيني به چيني  



!بپوشم رو کتم تا خب بگو -  

 با و بيايد تا ايستادم در پشت شدم خارج اتاق از سرعت به و گفتم نچي

. گرديم بر سالن به هم  

 

 

  اميرعلي

 را کالفه منه و گفت مي شده فسخ داد قرار و پيمان از بند يک عمه

:کرد مي تر کالفه  

 محال نبود تو حرف اگه خونه دونه يه همين و منم جان عمه ببين  -

 شناسي مي که رو پيمان بازسازي و تخريب براي برم بار زير بود

 دم ميشم آوراه باد به ميده  اينو ميره. نيست بند هيچي به هيچيش

!پيري  

 و منم گفت مي همچين. کرد مي زياد را ماجرا داغ پياز داغ سير قشنگ

 در هم آن زد مي حرف جا متر ٥٠ راجب کردي مي فکر خانه همين

 دروس در عمه متري چهارصد خانه شدن کوبيده حرف اما آباد دارقوز

:ارزيد مي ميليارد چند اش خالي زمين بود  



 کار چي پيمان اين با من گيد مي ولي صحيح شما فرمايش جان عمه -

ناسوره؟ سازش ميزنم وري هر کنم  

:کشيد سرک ميانمان تينا  

 تو رفتن حاال. کرد جمش احسان کرد مي گريه شرشر داشت ياسمن -

!پچ وا و پچ اتاق؛  

: زد تشر عمه  

!تينا باشه خودت کار تو سرت -  

 شک مسلک آخوند خانواده يه به رفته کوري مگه خب مامان، ايش -

!گريه زير زد اينم که داد گير شکلش و سر به پسره نکن  

 شروع و زدند بيرون تينا دهان از شده خارج اصوات ميان از نفر چند

: بود شده حبس نفسم گردنم فشردن به کردند  

 زشت گفتي بچه ذوق تو زدي هم کاري اول تينا نداره ربطي تو به -

شدي؟ زشت گه مي عروس به آدم شدي  

 کرده تيغي جوجه رو خودش رفته گفتم مي دروغ مامان ميزني حرفا -

!سلناگومژه کرده فکر  



 پاره را اش خرخره تا جويدم را خشمم قعطاً اما نبود دهانم توي آدامس

:نکنم  

!بخوره ما ياس به نکنم فکر اصالً؟ هست کي گفتي که ايني -  

!خبره چه کرده فکر گذاشتيد الالش به ليلي احسان و تو هَمون ايش -  

!خانم تينا نيست خوبي چيز حسودي -  

: شد واسطه ميانمان عمه  

 تو زشت گفت نمي عروس به که داشت نداره، عقل اين عمه امير -

!!بيا کوتاه  

: گذاشتند دوئل هايم اخم  

 انقدر هميشه گم مي خودت خاطر به! تينا باشي مودب کم يه بهتره -

! نيستم آروم  

 زدنم پا و دست. رفتم مي فرو باتالقي ميان داشتم هيچ؛ نبودم که آرام

 نمي باعث هم اينها ي همه اما کرد، مي بيشتر را رفتنم فرو سرعت فقط

 ما مهمان عمه بود چه هر بدهم صريح را تينا هاي گي خيره جواب شد

.واجب مهمان حرمت و بود  
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 پيرامونم اصوات و صداها نبود دادن جواب هاي اندازه در تينا طرفي از

 نمي و رفتي مي راه عزاداري هيات ميان که بود عاشورا ظهر مثل دقيقاً

. يک کدام مال طبل صداي و است دسته کدام از سنج صداي دانستي

 مدام درونم خفته صداهاي و بودم ايستاده استيصال سراسر گردابي ميان

 هم غيرتم هشدارهاي(. سُريده دلم) زد مي فرياد را جمله يک پروا بي و

 و بيست در ياسمن. کند آرام را سرکش صوت اين توانست نمي

 دل کردم نمي هم را فکرش من که هنگامي درست اش چهارسالگي

 رفت يادش که بود رفته پيش دادن دل اين در آنقدر ياسمن بود؛ داده

 ياسمن( ..  دارم دوست) بودم نگفته او به ديگر اش سالگي شانزده از من



 من ياسمن براي. نگفتم ياس او به ديگر وقت هيچ من رفت يادش

 محرم تنشي هيچ بي هايش گوش که اميري همان ماندم امير همان

 تمام در من که داد مي را اطمينان اين او به فقط و بود او هاي يواشکي

 هم را ها ترين اشتباه باهام تا هستم کنارت زندگيت غلطهاي و درست

 اشتباه اين نه هم شايد... بود ياسمن اشتباه سختترين اين. کنيم تجربه

 مرا هاي دارم دوستت نخواست ياسمن شايد. بود انتخابش و نبود ياسمن

 رفيقي همان من ياسمن براي. نشود ايجاد انتخابش در تزلزلي تا بشنود

 دختراي تمام کاش »بود نوشته برايم چتش صفحه در روزي که ماندم

 کارزار سختترين در. «هاشون يواشکي تمام واسه داشتن امير يه دنيا

 پياپي ضربات و بودم ايستاده ميدان وسط صالحي هيچ بي زندگيم

 بله. داد مي بازي را احساسم دلکشش صداي آن با آرامم ظاهر به حريفِ

 و جانم به بود وصل که کسي.  ديگري کس نه بود ياسمن من حريف

 به ظاهر به و بودم نشسته عمه کنار من حاال. جسمم از بود فصل

 مي تکان پايين و باال را سرم گاهي هراز و دادم مي گوش حرفهايش

 به را مرگ که بود محتضري روحم که حالي در صحيح گفتم مي و دادم

 شکل مردن فهميدم شد بلند که کشيدن کِل صداي نشسته انتظار

 مرده اما بخندي حتي و بزني قدم بکشي نفس اينکه دارد هم جديدي

 اين آن توي شد مي که دادم سر اي سرخوشانه ي خنده دليل بي. باشي



 گريه از کارم است تر انگيز غم گريه از من تلخ ي خنده) خواند را

 چند اي فاصله از انگشتري نگين برق(. خندم مي غم به است گذشته

 جايم از. رفت نشانه را قلبم ماهر تيراندازي تک ي اسلحه مثل متري

 از دالري بسته يک بردم فرو کتم داخلي جيب در را دستم و شدم بلند

 باز و شد سکوت لحظه يک ياسمن سر ريختم و کشيدم بيرون جيبم

 را دستانم دنيا صداي ترين نرم وسط اين شد بلند کشيدن کِل صداي

:کرد مشت  

!!اميرررر -  

 آن در که داشت آلبومي اش گي بچه از داشت دوست خيلي دالر ياسمن

 کردم کامل هميشه براي را کلکسيونش من بود دالر انواع از کلکسيوني

.سازد خاطر را هايش آرزو من از جلوتر کسي مبادا تا  

:گذاشت ام سرشانه روي را دستش فرامرز عمو  

!پسرم داماديت انشااهلل -  

 تشکري شنيدم مي را خودم صداي زور به خودم که طوري به لبي زير

: گفت و کرد نگاهم زده بيرون حدقه از چشماني با تينا کردم،  

ياسمن؟؟ سر ريختي دالري صد بسته يه -  



 و گرفت مزخرفي انحناي لبش ي گوشه بود ايستاده کنارش پيمان

:گفت  

 سرت پول ميليون ١٦٠ برونت بله تو من باش نداشته خياال اين از -

 خاطر محض اونم بدم بهت دالري ده تا چند باشم فردين خيلي ؛ بريزم

!بره مي رو تو و ميشه خر که کسي روي گل  

 دانستند مي چه آنها بود مهم رقم و عدد تعدادو فقط احمق دو آن براي

 بزرگترين روياهايش تحقق که بخرم را زني روياي تا دادم را هامرم من

.بود دنيا از من خواسته  

(آفرود و کوهستان مخصوصا آمريکايي ماشيني) هامر*  

 پژواک گوشم توي او صداي کنم مي نگاهش هربار تا دادم را هامرم

:نشود  

....  جنگل دل بزنيم هامر با تايي سه بار يه اينم عاشق امير ولي -

 امير... آفرود بريم پات زير بنداز بخر هامر يه خونه خيال بي امير اوووف

...برده دلمو هامرش کنار به جخودش همکالسيم پسر  

 هرچه کند آفرود او تا خريدم هامر ؛ نرود جايي او دل تا خريده هامر من

کار؟ چه خواستم مي هامر نباشد او بود قرار که حاال بود جنگل و کوير  



 

 مهربوناي مبارک عيدتون. تمام  است و امير علي جهان خلق بر**** 

 تا که اميدوارم ياسم و اميرعلي از اينم زياد خيلي دارم دوستون من

️❤️❤️❤️❤باشيد گرفته رو سوالهاتون جواب حدودي  
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 بيست خاطرات رج به رج ريخت مي صورتم روي که دالرها برگ برگ

 بود کافي انگشتي سر حساب يک. ديدم مي را امير با رفافتم سال چند و

 و ها تراول امير دالرهاي نشيند؟ مي زمين روي پول چقدر بدانم تا

 به بود انداخته سکه از را شد مي ريخته سرم روي که هاي اسکناس

 خود حتي خوردند، جا امير حرکت اين از سروش خانواده عجيبي طرز

: گفت گوشم کنار سروش بالفاصله که چرا سروش؛  

!        نبود کارا اين به الزم. کرد شرمندمون اميرعلي -  

!نيست بيني پيش قابل وقت هيچ همينطوريه؛ امير -  

 دالر اينهمه عموت پسر نبود الزم ولي دالره، از بيشتر خيلي تو لياقت -

!بريزه سرت  

!نيست کني مي فکر تو که اينطوري -  

:رفت هم توي هايش اخم  

کنم؟؟ مي فکر چطور من -  

 صد نه االن نه. کنه نمي آف شو واسه کاري امير جان سروش ببين -

!کنيم تموم رو بحثش بهتره پس! ديگه سال  



 و زد لبخند باز داشت اش ناراحتي کردن پنهان در که تالشي ي همه با

:گفت  

؟؟ داري دوس رو انگشترت _   

 و پاشيدم اي مهربانانه لبخندِ صورتش به بحث کردن عوض از راضي

 نگين تک. انداختم انگشترم به نگاهي. کردم باز گلم دسته روي را دستم

 لبم. بود نشسته خوش انگشتم توي زيبا و ظريف رکابي با داشت درشتي

:گفتم و کردم تر را  

!محشره نه که خوب. خوبه خيلي ات سليقه -  

:زد برق چشمانش تا پهلويم دو ي جمله از کيفور  

... منکرش بر -  

 به من به چسباند را خودش عرشيا که بودم سروش با صحبت گرم سر

 ام سرشانه روي شالم شد باعث اش باالي ي تنه نيم فشار که طوري

:بخورد سر  

من؟؟ مال اينا آجي -  

 نگاه دستش توي دالرهاي به بود؛ احسان خود بازيگوشش چشمان

:گفتم و کردم  



!بده بوس يه -  

!    ندارم دوس ميشم لبي رژ نچ -  

 چشمک عرشيا به رو بود ايستاده کنارم احسان ؛ دادم باال را ابرويم    

:زد  

!نميشي لبي رژ پورفه کيس -  

: کردم نگاهش مشتاق  

!!هاا بلدي قشنگ -  

 و من فقط که طوري به آرامي به و کرد سروش و من نزديک را سرش

: گفت بشنويم سروش  

 رو حالش براتون بخونم. نيست چيزي که اين. بلدم هم رو اش خطبه -

 ببريد؟

: پرسيد سوالي عرشيا خنديد ريز و گرفت را اش بيني نوک سروش  

چي؟؟ يعني گفتي که ايني داداش -  

:گفت و کرد اشاره لپش به احسان  

!بفهمه بچه کن بوس يه -  



:شد تاب بي عرشيا  

من؟ مال آجي -  

 شهر يک اندازه به انگشتر يک با که اوي او؛ که چرا ماند باز نيمه دهانم

 زانو مقابلش و گرفت دست توي را عرشيا دست بود گرفته فاصله من از

:زد  

!! داداش بده رو اينا -  

! من مال بگه خواست مي يعني من؛ مال گفت آجي -  

: بوسيد را عرشيا گونه و خنديد سرخوشانه امير  

 معامله يه تا من بده رو اينا. ماشاهلل خوبه ات ذائقه آبجي مثل هم شما -

باشه؟. کنيم  

:پرسيد تندي عرشيا گرفت، اش خنده امير طناز لحن از سروش  

اي؟ معامله چه -  

! گيري مي من از اينا از دونه يه مسابقات تو شما گل هر مقابل در -

 خوبه؟

: داد تکان سري عرشيا  



 ميدون بريم هامر با دور دو اينکه مگه من به داد رو اينا آجي اما قبول -

!باشم فرمون پشت منم بااليي  

: گفت و ريخت بهم را موهايش اميرعلي  

 دور دور بگم بهت بايد اينبار فقط. اي معامله اهل آبجي مثل قشنگ   -

!فروختمش چون نداريم هامر با  
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 فاصله ميانمان قاره يک اندازه به شد تر دور شهر يک از يمان فاصله

 جا آن در را خوبم خاطرات تمام که هامري. بود فروخته هامررا امير. افتاد

 به سرش ضربتي جوري احسان. افتاد قلبم روي ترک يک. بودم گذاشته

 اراده بي شکست، گردنش مهرهاي کردم احساس که گرداند بر عقب

: پرسيدم  

رفت؟؟ دادي رو هامر -  

 به مکث با سرش دادم، قرارش مخاطب مهماني طول در بود بار اولين

: گفت عرشيا به رو و کرد تاييد سرش با فقط و برگشت سمتم  

 مي نزديک از رو ات مسابقه سالن ميام بار دو هامر با دور دور جاي به -

. نيافته شالش باشه حواست آبجي بغل بري خواي مي بار هر فقط! بينم

! اينجا مثل شلوغ، جاي مخصوصاً  

 پروا بي باز من.  گفت اي باشه و داد تکان سر و شد قانع ظاهر به عرشيا

:پرسيدم  

چرا؟؟ -  



: شدم مخاطبش باالخره  

! داشتم الزم رو پولش -  

 جا نگاهم توي احسان گلوي سيبک. نپرسم سوالي تا داد جواب شالقي

: گفت امير به رو سروش شد، پايين و باال زحمت به که کرد خوش  

!جبران واسه باشه فرصتي کرديد، شرمنده حسابي رو ما که امشب -  

 بوديم ايستاده نفر چهار هر حاال سروش رخ به رخ ايستاد و شد بلند امير

: گذاشت سروش سرشانه روي را دستش گرفت انحنا لبش امير  

 اين توي ياسمن آرزوي آخرين دالرا  اين داشتن چي؟ جبران واسه -

 به حواست شما. نبود شما ي عهده به کردنش آورده بر وظيفه! بود خونه

! کافيه باشه بعديش آرزوهاي  

: پرسيد و شد متفکرانه سروش نگاه  

 هم بار چند شرمنده؛ ببينمتون نشد دانشگاه بوديد اومده پيش روز چند -

!نبوديد دسترس در گرفتم تماس  

 به تا من که بود منطقي بي جور يه شبش آن هاي خنده خنديد، امير

:زد ريزي چشمک. هدف بي و سرخوشانه بودم نديده امير از حال  



 رو گردنت ببينم ياسمن چشم توي اشک قطره يه بگم بهت اومدم -

!نداشتي َسر امروز گرنه و ببينمت نشد آوردي شانس شکنم؛ مي  

 را خاکسترش و گرفت آتش شهر يک شد هيچ ميانمان ي فاصله دوباره

 و ماندم من دوباره شد هالجي زن پنبه هاي پنبه مثل قاره يک. برد باد

 طبعانه شوخ احسان ماند؛ باز امير بيان صراحت از سروش دهان. امير

: کرد مداخله  

!موال به داري فداي راهوو همه اين ميره کي -  

:خورد چين سروش چشم ي گوشه  

!اشکاش واسه ميدم گردن تخت؛ خيالتون -  

:ريخت بيرون نبايد آنچه و شد باز دهانم  

... بابا تاتون سه قربون -  

:کردم اشاره قلبم به  

!اينجاست جاتون -  

 ديگري آغوش براي زدم دل و بوسيدم را اش گونه. کرد بغلم احسان

... شد پخش ماليمي موسيقي  

  روانه شدم خانه به خانه شهر به شهر چشمت پي در



  عاشقانه چه دانه به دانه چيدي را عشقم گل

  رسيده ما عشق فصل نديده دنيا تو مثل

بريده را شهردستش يک و کردي رونمايان  

:لرزيد مي صدايش خدا به پرسيد امير  

؟!کياست جاي قلبت تو االن -  

  هستي تو دينم و کفرم

  هستي تو بينم مي آنچه

  من کنم مي ها ستون بي

  هستي تو شيرينم که چون

 روي را دستم دو و ميز روي گذاشتم را گلم دسته. کرد گل شيطنتم

 هم را خودش اما خنديد ريز سروش گذاشتم، احسان و سروش چشمان

 به رو کردم نگاه امير چشمان در شادي از سرشار صداي با نکشيد عقب

: گفتم  احسان و سروش  

!نشنويد دوتا شما -  

:گفتم و شدم غرق اميرم چشمان در من و خنديد ريز باز سروش  
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...اما سروش تو، ، احسان عرشيا، است، تيکه تا چهار االن قلبم -  

......داد ادامه خواننده کردم بغض دليل بي  

  جان اي دست به نياوردم راحت را تو من

  جان اي نشست مهرم دلت بر عمري بعد

  من ندارم عشقي دگر قلبم در تو جز

من گذارم مي من مگر پيدا شود غم  



.... امير نيست کس هيچ نباشي تو -  

  چکيد اشکم

  زدي دلم به آتش آرام آرام

  من رويايي آمدي خوش که بنشين

  من جان اين تو اين

  من زيباي کشي مي ها عاشق

:دادم ادامه من و بست درد با را چشمانش  

.. باشن سرجاشون هم بقيه بذار بيا تو نکن، قهر من با  -  

:دادم ادامه سرتقانه من و چکيد اشک دانه دانه  

 قول من بيا تو توئه؛ مال خوبه جا اون گم نمي کسي به من بيا تو -

!بشم خوشبخت ميدم  

 لرزيد؛ احسان و سروش صورت روي من دستان و شد منقبض امير فک

 را هايش دندان سروش بوسيد را دستم کف و داد کف از طاقت احسان

 اگر حتي بود باراني خدا به کرد باز را چشمانش امير و سابيد هم به

 آغوش اين کردم، پرت آغوشش توي را خودم قرار بي. نداشت اشکي

 امير اما نبود کس هيچ که سالهاي. بودم مهمانش سالها من نبود بيگانه



 و باال کمرم روي آرام دستانش و شد ناچار. بود هميشه حمايتهايش و

:گفت گوشم کنار و شد پايين  

داري؟؟ دوسش -  

:شد پايين و باال سرم  

!دارم دوسش -  

 و گذاشت سروش دستان توي را دستانم و کرد جدا خودش از مرا امير 

:گفت درد پر  

 رو خوبه خوب جا اون که شرطي به آشتيم من داري؛ دوسش که حاال -

!بهش بدي  

 و کند مي پيچ کادو مرا امير باشد شاهد و بماند نتوانست نماند؛ احسان

: پرسيد امير که بود احسان رفتن پي نگاهم... سروش به کند مي تقديم  

باشه؟ -  

: خنده شوخي به زد امير بودند گذاشته مسابقه اشکم و خنده  

 داري دوسش همه اين تو که حاال هميشه؛ مثل ياسمن هستم من -

!باش گردنش مراقب  

:گفتم گريه و خنده ميان. داد فشار آرام را دستانم سروش. خنديدم  



!هستم -  

 را ساعدم و آورد باال سروش دستان توي را ام شده مشت دستان امير

: گفت آرام و آورد باال را سرش. بوسيد  

! خوشگله آبجي بشي خوشبخت -  

:گفت و بوسيد را سروش سرشانه و گفت را اين  

!باش مراقبش -  

 به ام شده سنجاق ودستان ماندم من. شد دور و برداشت عقب به قدمي

: گفت گوشم کنار آرام کند رهايشان نداشت دوست که سروش دستان  

!شم آروم بگوو چيزي يه ميميرم دارم -  

:داد ادامه و داد فشار تر محکم را دستانم  

 رو؛ قلبت جاي بهترين چشمام جلوي من؛ بغلي خوشگل خانوم -

 رو ميذارم پا و ميميرم من که نکن اي ديگه کس کش پيش رو آغوشت

 و جديد جاي به بگم؛ و بغلش از بيرون بکشمت خوام مي و باورهام همه

!اومدي خوش امنت  



 دستش فشار. بود گرفته گُر صورتش و بود شده ميان در يکي نفسش

 مي لمسم بود بار اولين. گرفت درد دستم. ميشد بيشتر لحظه به لحظه

: نبود خوبي ي خاطره اين و کرد  

!گرفت درد دستم جان سروش -  

!شکست مي را دستم استخوان داشت شد بيشتر و بيشتر دستش فشار  

!نشدم ديونه تا کن آرومم -  

برات؟ ميميرم دارم وقتي باشي آروم نا بايد چرا -  
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: شد کم دستش فشار کمي  

 جاي اون چشيدن واسه ميزنم دل دل وقتي بشي ديونه بايد چرا آخه -

چرا؟ ؟!گفتي که جديدي و امن  

 دادم فشار را دستش من حاال. شد آرام صورتش و شد شل کامالً دستش

: گفتم و  

 واسه کنم ول رو ها آغوش ي همه که ارزه مي انقدر داشتنت دوست -

!داشتنت  

:داد بيرون آرام را نفسش  

 بشم همه خيال بي ميره غنج دلم من گي نمي ميشي غيرتي اينطوري -

بغلت؟ بپرم و  

:ميداد آرامشش از خبر لبش زيباي انحناي خنديد  

ميشي؟ آروم اينطوري. دارم دوست خيلي -  

: زد لب صورتم توي اغواگرانه و چرخيد سمتم به سرش  



!خوشگلي زيادي. کنم قايمت جا يه بايد. بخشي آرام خود تو -  

 

 

 

  اميرعلي

. گرفت را تنت عطر دنيايم باز. شدي دنيايم تمام فاعل تو باز  ياسمن

 تر جانت ي شيره به را زمردهايت و کردي نگاه چشمانم توي وقتي

 گفتي و کردي تقديمم را قلبت جاي ترين پي آي وي دستي دو و کردي

 مرا پروا بي تو وقتي ماندم مي. جانم از عزيزتر ماندم مي. برايت بمانم

 به گرفتارت قلب از گوشم توي که ي لحظه از بدان اما خواستي مي

 شد، اجين تو قلب با نگاهم رنگ و انداختم پوسته من گفتي ديگري

 دستان ميان که را دستانت پروراند، مي را ديگري عشق که قلبي

 پرکرد را گوشم و داد جوالن احساسم ي خفته صداي گذاشتم ديگري

(  ياس)  زد مي صدا وقفه بي و مدام را زيبايت نام که صداي  

 صدايت و داشتم نگه احساسم جاي جاي در را تو قشنگم ياس پيچکم،

 ببرمت خواست مي دلم که آنقدر بودي خوشگل(.  خوشگله آبجي)  زدم

. چکيد اشکت. نشود هايت زيباي ناظر من جز کس هيچ که جاي



 شدي عروس تو و داد جان عشق اين حرارت از قلبم و شد تر پيراهنم

 مقابل وقتي رفتي نشانه را بنم و بيخ چطور ندانستي خوشگله، آبجي …

 باکسي را تو خواستم نمي که گفتي مني براي بيقرارت قلب از ديگري

) رفت مي رژه مغزم توي صدا يک عاشقي گيرودار در حاال. کنم قسمت

 رو اش قصه بد و خوب همه … نيست ضررش و سود فکر عاشق يه

 با ام قصه آخر نگران(. … نيست آخرش نگران عاشق يه … گن مي

. شدم دار خواهر من نشست دستت تو ديگري ي حلقه وقتي از نشدم تو  

 شبهاي و شب آن باشيم، راست رو بگذار. نخوابيدم من شب آن ياسمن

 و کشيد دارز جون مادر کنار که شدم محتضري من. نخوابيدم من ديگر

 آيه اين..( المغربين رب و المشرق رب اسم وذکر)  خواند را آيه اين دائم

 همه من که بود زيبا آنقدر صوتت خواندي مي زيبا  داشتي، دوست تو را

… تو دهان از حق کالم شنيدن براي ميشدم گوش جان  

 تا خواستم مي مشرقين و مغرب خداي از و خواندم مي را آيه اين

 براي قراريهايش بي و سروش از تو و نباشد ام کذايي کالبد در صبحي

. نگويي محرميتتان  

 احسان که کردم مي دود نخ به نخ را دوريت و بودم ايستاده تراس توي

: گفت و گرفت را سيگارم  



سيگار؟ جون به افتادي گفته بهت چي دوباره باز ياسمن  -  

: شدم اسرارت محرمت دادي نشانم را عروست لباس نگفتم  

!باش مادرجون مراقب رو روزي چند  -  

: شد حرصي  

 دلت کي از نميشم؛ آروم ندونم تا چسبيده رو گلوم بيخ سوال يه  -

 گيرشه؟

!بخور رو آبش کوزه دم بذار رو سوالت پس! نيست ديگه  -  

: ايستاد مقابلم روزها آن در بار چندمين براي احسان  

  … نبينيش که نميايي خونه ثانيه به دم و نيست وپريشوني؟ نيست  -

 رو دندونات تا رو فکت ببند پس. نيست يعني نيست؛ گم مي وقتي  -

! نکردم خرد  

 داره خواهرم و ميزنه پر پر داداشم وقتي کار چي خوام مي دندون  -

…د يکي حجله ميره  

 ي گوشه خون. نگويد تو رفتن حجله از تا نشست صورتش روي مشتم

: گفت تلخ و کرد پاک را لبش  



 بذار. کني مي دود سيگار نخ هر تو رو خودت داري که گيرشه دلت  -

…بگم بهش  
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؟..نه يا شي مي خفه احسان کردي تموم رو صبرم  -  

 که عاشقشي نگفتم! گم مي چي نفهميد. باشه دور ازت گفتم بهش  -

!بهش بگم بذار  

 نبودم دزدي ناموس مرد من اما کرد، مي قراري بي داشتنت براي دلم

.. را تو هم آن  



 لقمه من واسه رو مردم زن بيني؟ نمي رو دستش تو انگشتر و کوري  -

…نگيرر  

 من بايد مردم زن شده خودت قول به که حاال چرا االن؟؟ چرا  -

..بفهمم  

 رو همه ياسمن نفهميدي! موني مي هم خر بودي؛ خر هميشه چون  -

 داره؟ رو آمادگيش مامان بيني؟ نمي رو خانوادمون و کوري من، اال ديد

 اينم بود کرده ورم گردنت رگ ديروز تا خودت... عمو خانواده يا داره بابا

رفته؟ يادت  

…ياسمن  -  

!ببند رو دهنت پس دوني نمي ياسمن از هيچي تو  -  

ديگه؟؟ يکي به کني مي تقديمش داري و دوني مي تو چي؟ تو  -  

!نبستم تا ببند رو دهنت پس سُريده دلش ياسمن  -  

 است وسط آبرو پاي فهميد نمي و بود نشسته خون به احسانت چشمان

 و بودم کَر من بود تو حرف وقتي زيبايم گل برگ. تو آبروي هم آن

 توي که معصوم همانقدر ساده قدر همان شد مي تو دنيايي شبيه دنيايم

…دار دوسش گفتي من گوش  



 تو و داره شوهر االن بد يا خوب نيست بازي اسباب ياسمن آبروي  -

 مي پس پا من ببين اونوقت مغزش، تو بندازي چرتي يه داري جرات

 بگن الدنگ مشت يه سال بيست از بعد مونده همين …نه يا کشم

..رفته آبي زير که بوده بند عموش پسر آخور به سرش  

 گور کني؟ فکر ياس به فقط توني مي چطور امير؟ توني مي چطور  -

…بچسب رو خودت زن؛ مفت حرف باباي  

 همين فهمت بس؟ و مهم من ياس دل باباي گور بگم بايد "حتما  -

 قدره؟

:پرسيدم و زدم آتش سيگاري کرد که سکوت  

نيستم؟ بلد عاشقي من گفتي مي که روز اون  -  

 عصري تو نگفتم باز من و زد موهايش به چنگي کالفه احسان ياسمن

 و عقد جون مادر شرايط خاطر به شوي من دامان به دست تا بودي آمده

:شود يکي عروسيت  

!بيا کوتاه جدت سر گفتم چرتي يه بودم فهميده تازه روز اون من  -  

!گي مي چرت و چسبوندي آمپر روز اون مثل هم االن  -  

!!اميررر  -  



 دنياي به رفتم و زدم بيرون تراس از نداشتم را او با بحث تاب ديگر

. تاريکم  

 گاهي که تويي. بودي اش روشنايي تو. سياه و بود تاريک من دنيايي

. رفتي مي و کردي مي فرو قلبم توي خنجري و امدي مي  

 يک ات گوش در قايمکي،. نبود هميشگي احسان روزها آن احسانِ

 و کشيد مي سيگار داشت ديدمش. بماند خودمان بين بگويم چيزي

 ديدم که بگويي احسان به نري ياسمن … ريخت مي اشک يواشکي

 و ريخت اشک سرش باالي و کرد پاک را جون مادر دست الک

 احسان دانم مي من اما کند پيدا دليل  اشکهايش تا شد بهانه مادرجون

 نبود جون مادر اگر که مني. ريخت مي اشک من قراريهاي بي براي

 را يادم هم باد که جايي به رفتم مي و کردم نمي تحمل هم اي ثانيه

 روزهاي تمام براي باشم داشته مأمني من تا بود مادرجون. نياورد برايت

. سختم  

 قرار و آرام تينا دل انگار نشست دستت توي ديگري انگشتر که روزي از

 خودت تو و خواهم مي را تو چطور من بودند ديده همه که چرا ، گرفت

 و بدهد پيامک من به بود داده اجازه خودش به تينا. خيال بي… اما

 پيامک برايش و کردم تمام را خامش خيال. بزند الس لفافه توي



 کند جمع را دامش که ميشد اين اش مجموعه که فرستادم قدربااليي

. کرد نخواهم قمار او سر را غيرتم تمه ته من که چرا  

 من اما داشتي عجله. ديدمت اتفاقي هست؟ يادت ها پله توي روز آن

 بودي مردم مال تو پايين انداختم را سرم ام دلتنگي همه با بودم دلتنگت

 پا را ات کتاني هاي کفش. بود دنيا ي ممنوعه ترين ممنوعه ديدنت و

: گفتي و کردي  

!بيرون بزنيم چهارتايي بچين برنامه يه رفته سر ام حوصله امير  -  

: دادي ادامه و زدي چشمک  

!ميارم رو پري شده هم تو دل محض  -  

 جلوي نتوانستم که انقدر بودم دلتنگت. دادي فشار را آسانسور شاسي

:وپرسيدم بگيرم را خودم  

خوبي؟  -  

 و کردي خالي خودت روي پاف چند و کشيدي بيرون ازکيفت را عطرت

:گفتي  

 کلي که گرنه و منتظرمه پايين وقته خيلي سروش. خوبم شکر رو خدا  -

!داشتم کار باهات  



 آسانسور درِ. بگويي سروش از باز ترسيدم. کاري چه بپرسم نکردم جرات

:شد يکي قدمهايت با و کرد کشي سر چشمانم. شدي داخلش و شد باز  

!باش خودت مراقب  -  

!بزنيم حرف مفصل باال ميام خونه بيا زود شب امير  -  

.نيامدم خانه به دليل هزار به شب من و شد بسته آسانسور در  
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. کند مي بازي را متفاوتي هاي نقش تناوب به فردي هر زندگي در زمان

 آن. شود مي متفاوت فرد هر رغبت و ميل به بسته وقايع وقوع سرعت

 که روزهاي برخالف. بود افتاده تند دور روي ام زندگي وقايع روزها

 شود مي هرثانيه ندارند شدن سپري خيال و آيند مي کش ها ساعت

 مراسم بد يا خوب شود، سپري تا رود مي نشانه را جانت و سال هزار

 يک از سروش ي خانواده هاي رايزني با سروش و من عروسي و عقد

 که تند آنقدر. بود افتاده تند دور روي ديگر طرف از اميرعلي و طرف

 يک بدوهاي بدو از خسته کافه توي. گذشت مي اي ثانيه به ها ساعت

 هم به قلوه و دل اصطالح به و بوديم نشسته سروش با سخت روز

:داشت کردن دلبري در طواليي يد سروش. کرديم مي تعارف  

!نداديم انجام هنوز که رو کارهاي کنيم چک دور يه عزيزم ياس  -  

:دادم تکان سري لوحانه ساده  

!باشه  -  

!کچاپ سس خريد  همه از اول خب  -  

کار؟؟ چي خواي مي سس وااا  -  

:مکيد  داخل از را لپش  



!دارم دوست اي گوجه و فلفلي لپ من عزيزم ببين  -  

:شد گرد کاسه قد چشمان  

!!!اشتهااا کم  -  

 همون از من که وگرنه روزه يه عروسي و عقد شکر رو خدا آخ آخ  -

!نرسه بهت کس هيچ دست که جاي يه بردمت مي تاالر  

نگذره؟ بد  -  

!خوردنيه جوره همه سس بي سس با گذره؟ مي بدم مگه تو با  -  

 بهم ما ميشد؟ چي نبودي. حساسي نامحرم رومحرم کرده رحم خدا  -

... مشک بيد عرق گالب گل سروش آقا هنوز نامحرميم  

 به را پرشالم. نبود زيبا لبخندش انحناي بگوييم اگر است انصافي بي

 بي و گذاشت قلبش روي را راستش دست و بوسيد آرام و گرفت دست

: زد لب صدا  

!دارم دوستِ  -  

:کرد دلبري باز و کرد حالي به حالي را دلم و زد چشمک  

!ياس برگ خانوم ياسمن اينجاست جات  -  



: شدم زير به سر انداخت گل لپهايم  

 ولت من مگه بعد کرد مي دستمون تو دست باز بود اميرعلي کاش  -

!کردم مي  

: انداختم بيني به چيني  

!ميشکوندي داشتي رو دستم بود؟ اومده خوشت هم خيلي که نيست  -  

: کرد صورتم نزديک را سرش  

 شکلي چه شکستگي ببين اونوقت ديگه يکي بغل بپر ديگه بار يه تو  -

 ميشه؟

:  چيدم لب دلخور  

!!هااا داري بزن دست! خشن  -  

 حاجيتون ببين بعد ديگه يکي بغل بپر تو بزنه، رو تو مياد دلش کي  -

!طرف صورت تو برم کله با من وقت اون نه؟ يا داره سر  

 ميديد مردم هاي بچه خورد به خشونت همه اين. شاگردات بيچاره  -

!ديگه رفته باال طالق آمار که  

: گفت و داد تکان طرفين به را سرش  



!نداريم شوخي ناموسمون سر کرد ميشه چه  -  

 حساسيت اميرعلي روي. هستم هم اميرعلي ناموس تو از جلوتر من  -

!کني مي ضرر خودت فقط چون باش نداشته  

: شد دلخور  

دي؟؟ نمي نشون حساسيت تو عموم دختر بغل بپرم من  -  

:ورچيدم لب  

 باهاش چطوري کنه؛ نگاه بهت چطوري عموت دختر داره بستگي  -

..!باشي شده بزرگ  

: شد حلقه چاي فنجان دور دستش  

 نمي نگاه تو مثل بُر نفس دختر يه به خدا رضاي محض مردي هيچ  -

!کني  

 مي هم امير که اين ميزد را حرف اين صراحتاً کسي که بود بار اولين

:ببيند مرا ديگر طور يک تواند  

 مردي هر امير! کني مي فکر اينطوري اميرعلي راجب که متاسفم  -

 ما هم بعدش. االن تا تولدم لحظه از. شدم بزرگ بغلش تو.  نيست

نزديم؟؟ زديم؛ حرف مراسم از قبل راجبش  



....قلب جاي بهترين که شدت اون به نه اما زديم؛ حرف چرا  -  
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: شدم عصبي  

 با رو اش طعنه بار بيست االن تا برون بله از سروش کن تمومش  -

..کني هضمش توني نمي رو موضوع اين واقعاً اگه زدي؛ ربط بي و ربط  

: شد عصبي هم او  

ميشه؟ چي نتونم  -  

 جري سکوتم. بود بلعيدنم حال در هولناکي گرداب. زدم زل چشمانش در

: کرد ترش  

 دختر اين ما چطوري که دادم رو نفر صد جواب االن تا برون بله از  -

 پره مي آدم نفر ١٠٠ وسط ميشه چطور ؛ پسنديدم قرآن قرائت سر رو



 بسته يه ميشه فردين يهوو عمووو پسر طرف اون از  عموش؟ پسر بغل

… عموش دختر سر ريزه مي دالري صد  

: کرد عصيان کالمم خشم  

 اجباريه؟ چه بدي؟ رو آدم نفر صد جواب بايد باره به نه دار به نه هنوز  -

!ندي ادامه توني مي اومده در زرد تو نديدتون مهتاب آفتاب دختر  

: داد بيرون بيني از را نفسش و بست را چشمانش  

!باش زدنت حرف مراقب ياسمن  -  

 ي فايده باشي آورده جوش وقتي ماند مي ماشين آمپر مثل هشدارش

: بدهد هشدار که هم بار هزار ندارد  

 چي هر شما احتماالً که نيست اين اش معني باشم زدنم حرف مراقب  -

 چه اميرعلي منو راجب نيارم خودم روي به منم بعد.. بگي خواست دلت

.. ميزني حرفي  

: ادامه و گرفتم باال را دستم کف بدهد را جوابم خواست  

 وقتي ديدم اميرعلي دست روي رو پدرت ثابت نگاه خواستگاري روز  -

 يه همتون به روز همون اميرعلي. ميداد منوفشار دست داشت که

 من نامحرم امير که اين اونم گفت پرده بدون و شفاف رو موضوع



 جون مادر شرايط به توجه با عروسي و عقد مراسم اگه هم االن نيست؛

 محرم محرمي هر از زندگيم تو که نامحرمه همون سر صدقه شده يکي

 بود اين بابام نظر دوني مي خوب هم خودت گرنه و هست بوده تر

!   بمونيم نامزد ماه شيش حداقل  

…ياسم  -  

 سازي شفاف برات هميشه براي بار يه تا بزنم رو حرفم بده اجازه  -

 زندگيم توي هرکاري جلوتره احسان از پله صد من براي اميرعلي بشه،

 شدم بزرگ اينطوري من چون. بوده نظرزندگيم مهمترين امير نظر کردم

 خيلي موضوع اين بگم بخوام که نداريم فرهنگي تفاوت هم خيلي ،

 همين با نشسته جلوت که هميني همينم، من اما عاديه ي مسئله

 فعلي شرايط حفظ برام و شدم بزرگ اينطوري قوانين و قائده و چارچوب

…هستم که همينم بدي شکلم نيستم بازي خمير چون مهمه خيلي ام  

:دستم روي گذاشت را دستش رفت کف از طاقتش  

…که نبود اين منظورم عزيزم ياسمن  -  

: گفت و کشيدم بيرون دستش زير از را دستم  

!امير چه تو چه! نامحرمه نامحرم،. بمون پابند خودت عقايد روي  -  



:کشيد اي کالفه پوف  

 تو گم مي بازيي؛ خمير تو گم نمي من خانوومم عزيزم، جان ياسمن  -

 خودم بغل تو تهش دونم مي که من خوشگلي؛ زيادي لوندي؛ زيادي

 هم حساسيتم که طبيعي پس. باشم خوددار تونم نمي باز ميشي چلونده

ميشي؟ منظورم متوجه باشه زياد  

 دوگانگي يک در ناراحت يا باشم خوشحال تعاريفش از دانستم نمي

 زدن حرف که داشتم قرايي نطق کافي اندازه به. بردم مي سر به محض

 و کردم سکوت دليل همين به شود دري پرده باعث ام اندازه از بيش

 طوري يک هايش واژه کردن پايين و باال از شايد تا دادم او به را ميدان

: کنم استفاده خودم نفع به  

 تو؛ و خودم بين دادي امير و خودت روراجب پيام اون بهم وقتي من  -

 اما شده، گرفتارت دلم ندارم تعارف باهات چون کردم انتخاب رو تو

. داره فرق خيلي کردنش لمس تا موضوع يه راجب کردن فکر ياسمن

 نيستم،چيزي کردنت تقسيم آدم من نه ديدم کردم اش تجربه وقتي من

 مراسم کل تو چون بود امير مردونگي باشم وددارخ شد باعث که هم

.کرد مي رفتار  محجوب چطور ديدم  
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:گفت و کشيد سرش پس دستي  

 خوردني که بشم قشنگت اخم اون قربون ازم نشو دلخور هم االن -

!همين بيا راه دلم با کوچلو يه کنم مي خواهش فقط. کنه مي ترت  

ندارم؟؟ قبول خودمم که کنم قبول رو چيزي يعني اومدن راه دلت با -  

 مي تماشا و کردم مي صبر بايد بودم انداخته سروش زمين توي را توپ

:کند گلش تواند مي چطور که کردم  

!توئه با حق ، نه  -  

 انقدر از خواستم مي. کشيدم نزديکش را سرم داد؛ لو را توپ نتوانست

: کند حفظ را عطرم بوي که شوم نزديکش  

 ام زنانه انگيز دل هاي جذابيت مديون رو اومدن کوتاه اين االن  -

که؟ نيستم  



: فشرد هم به را لبانش  

 قول به زيبايي اين بشوره ببره تب يه و شب يه اگه بدونم خوام مي  -

 ي چهره که گردي مي يکي دنبال نه يا خواي مي منو رو، گير نفس تو

؟!باشه داشته مرگما مکش  

 مقابل قشنگ تا کردم استفاده ام زنانه هاي جذابه از بود شده کالفه

 بياورد؛ زبان به چرا و چون بي را دلش حرف و اندازد بي لنگ ام زيبايي

 صورتش خيره و کشيدم دندان به را زيرينم ولب انداختم باال ابروي

: شدم  

!دارم الزمش جور بد رو خطبه اون احسان بزن زنگ  -  

 نيست سختي کار مردي هيچ زدن گول. کنم مي اقرار هزارم بار براي

 ريز را چشمانم و کردم جمع را لبم. کرباسند يه ته و سر يشان همه

 ژست مثالً  و کشيدم ام چانه زير را راستم دست اشاره انگشت کردم

:شد جمع صورتش گرفتم متفکر  

نچلونمت؟  -  

: زدم نشنيدن به را خودم  

گفتي؟؟ چيزي  -  



: کشيد عقب به را موهايش  

 پاشو نياوردم سرت باليي تا نداره جواب سوالت قلبمو پوکوندي لعنتي  -

!بريم  

:گرفتم تعجب ژست  

! کردم کار چي مگه خوبه؟ حالت  -  

: کشيد نرم و گرفت را آستينم سر  

 چشمش تونه نمي مردي هيچ ترکيد؛ قلبم به زدي گلوله يه هيچي  -

 فعالً نکردي تب و نشده شب تا بقيه مثل منم ببنده زيبايت روي رو

!!عشقه خودتو رو اش بقيه ببريم رو فيضش  

.ندارد المپيک در دو قهرماني که دارد لذتي مرد يک کردن فني ضربه  
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 اميرعلي

 

 اول معمول طبق. بودم گشتم باز خانه به کاري سخت روز يک از خسته

 از. شد مي تر وخيم روز به روز اش جسمي حال. زدم مادرجون به سري

 الزم وسفارشات بوسيدم را اش پيشاني. بود شده ضعيف و الغر که بس

 کشيدم دراز تخت روي و گرفته دوش. دادم پرستارش گلناز به را

. دانم نمي شد گرم چشمانم کي. باريد مي وکولم سر از داشت خستگي

 نشسته خون به چشم جفت يک کردم باز را چشمانم وقتي دانم مي اما

:چشمانم کوير به بود زده زل  

چيه؟؟ پيمان ماجراي امير  -  

 راستم دست وسط و سبابه انگشت دو ديد مي تار چشمانم شدم خيز نيم

:دادم فشار و گذاشته پلکم رو را  

نه؟ کردي، سالم  -  

:زد موهايش به چنگي کالفه  

شي؟ شريک الدنگ اين با رفت دادي رو هامر  -  



 رو گشادش دهن اون تا بشي شريکش بايد فقط کردم؟؟ مي کار چي  -

!ببنده  

؟!دادي وا دوباره شد چي! بودي کرده فسخ که تو  -  

!ندارم استنطاق حوصله برو پاشو من مرگ احسان  -  

احياناً؟؟ نيست مغزت تو که تينا  -  

! هست چرا  -  

: گفت و گرفت مقابلم را ياسمن ي شده گيس موهاي  

ميزني؟ حرف تينا از بعد بودي خوابيده اينا با  -  

: زدم تختم تاج به محکمي مشت  

!همين بود متکام زير بخوابم؟ عروسکم با ام ساله دو بچه  -  

: شد نمايان صورتش روي پوزخندي و گرفت مزخرفي انحناي لبش  

 رو هامرت فروخت گرون زيادي فقط بود؟ فروخته تو به رو موهاش  -

.رفت دادي رو قلبت هامر باباي گور! رفت دادي  

 

: بود کرده ام کالفه درد سر کشيدم صورتم روي محکم را دستم دو  



  … تمومش … احسان کن تمومش  -

:پيچيد ياسمن صداي ماند دهانم توي حرف  

کجايي؟ توام با احسان!! احسان  -  

: زدم تشر احسان به رو  

کنن؟ مي صدات نميشنوي کري  -  

  … بذار احسان مرگ  -

… ببند رو دهنت  -  

: شد باز در باالفاصله و خورد در به اي تقه  

دي؟؟ نمي جواب اينجايي تو احسان اِ …اي؟؟؟ خونه امير  -  

 رد ياسمن نشست؛ احسان دست توي موهاي روي و چرخيد نگاهم

 ياسمن به رو وتند تلخ احسان. پريد رنگش کردم احساس و رازد نگاهم

: گفت  

 خريدي مي نفازولين يه پولش با حداقل که؟ بوديشون فروخته  -

!ديد مي بهتر چشمت  

: گفت و آمد داخل کامل. بود دستش بزرگي کاسه ياسمن  



نفازولين؟؟  -  

: کرد گردش من سمت به نگاهش  

اين؟ ميگه چي  -  

:گفت و تختم روي کرد پرت را موها شد بلند احسان  

… که اوني ولي کرد بيدار ميشه رو خواب آدم گن مي راست  -  

!!!شووو خفه  -  

: کرد مداخله ياسمن  

هاا؟؟ بچه شده چي  -  

:شد گره نگاهش در نگاهم  

دستت؟ چيه اون! نيست چيزي  -  

: گفت و داد تکان تاسف نشانه به سري  

 کمک بياد پاشه يکيتون بيافتيد هم جون به ها بچه مثل که اين جا  -

 تنها دست خريد، رفته عموو زن با گلناز بذارم، حنا رو جون مادر موهاي

!نميشه که  



 مي ته هايم نشان و خط و شدم مي شل ميشد که جون مادر حرف

 شانه معرفت بي اما چيست دردم ميدانست. کردم نگاه احسان به. کشيد

:گفت و انداخت باال اي  

!کنيد حلش خودتون دارم قرار من  -  

:گفتم ياسمن به رو و سابيدم هم به دندان  

!ميام االن من برو  -  
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 رفت و زد سويچش به چنگي باالفاصله و زد بيرون اتاق در از احسان

 شايد و سخت. بود اي کشنده تنهايي. جون مادر و ياسمن و ماندم من

: داد نوازش را گوشم ي الله نرمش صداي فرسا طاقت  

!بيار قيچي و مصرف بار يه سفره کشو، توي از امير  -  



.شدم حاضر جون مادر سر باالي و دادم انجام خواست که هماني  

 مادر سر زير بنداز و ببر سفره متکا اندازه کني؟ مي نگاه منو چرا  -

!جونن  

. دادم انجام خواست او که هماني باز و دادم تکان پايين و باال را سرم

: گفت و چرخاند کاسه توي را فرچه  

!بهتره باشه باهاش بهشتي نشونه  -  

 اش گونه روي اشک از درشتي  ي قطره. کردم نگاهش پرسشي

.نشست  

!گي؟ مي چي نشدم متوجه  -  

 فرچه. بوسيد را جون مادر صورت و شد خم. چالند را دلم صدايش بغض

:خواند قرآن و کشيد جون مادر موهاي روي نرم را  

قِيالً وَأَقْوَمُ  وَطْئاً أَشَدُّ هِىَ  الَّيْلِ نَاشِئَةَ إِنَّ   

طَوِيالً  سَبْحاً النَّهَارِ فِى لَکَ إِنَّ  

َتبْتِيالً  إِلَيْهِ وَتَبَتَّلْ رَبِّکَ اسْمَ وَاذْکُرِ  

وَکِيالً  فَاتَّخِذْهُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ رَّبُّ  



 

.  لرزيد مي دستانش گرفتم دستش از را فرچه. کرد مبتالتر را دلم صُوتش

 را جون مادر موهاي و پوشيدم. گرفت سمتم به را نايلوني کش دست

 و اشکي چشمان همان با. چيست منظورش فهميدم حاالمي. بستم حنا

 نايلون را دستانش دور و بست حنا را مادرجون دستان زيبا صوت همان

 پايين نشست شد تمام که کارش همينطور هم را پاهايش. کرد پيچ

 جيب از.کرد جلب آن به را توجهش موبايلش دينگ صداي.  تخت

:پرسيدم داد، جواب تندي و کشيد رابيرون موبايلش شلوارش  

کنيم؟ کار چي بايد االن  -  

: کشيد اشکهايش روي را دستش پشت  

!بشوريمش بعد بگيره رنگ کنيم صبر ساعتي چند يه بايد  -  

ساعت؟؟ چند  -  

!خوبه محتضر واسه حنا گن مي آره  -  

. زد هق صدا بي و آرام. گذاشت زانوهايش روي را وسرش گفت را اين

 دستش با که شوم خارج اتاق از آمدم. آمد در صدا به موبايلش زنگ

: گفت و گوشش زير داد سر را گوشي. بمانم کرد اشاره  



!عزيزم سالم  -  

: شنيدم مي را کلمه يک همين فقط من( عزيزم)  

 … هست اميرم نيستم تنها نه. … مونم مي جون مادر پيش امشب  -

 … گم مي امير به باشه. … سروش … نکن شروع بازم خدا رو تو

 شما پاشو نگراني … فرستم مي عکس برات … داره کاليته خودش

  … بيا هم

: گرفت ضرب پايش ران روي دستش. بود کالفه  

!بينمت مي. … هستم … باشه  -  

 از بيشتر ي فاصله با کنارش. کنم رهايش توانستم نمي که من به لعنت

: نشستم هميشه  

ياسمن؟؟ اومده پيش مشکلي  -  

: زد تلخي لبخند  

!مشکل بگن چي به تا  -  

: ميداد او به زدن حرف اجازه سکوتم. کردم سکوت هميشه مثل  

 دلم. ندارم دوست من اي قهوه پارکت شه، عوض خونه کف قراره  -

!گيره مي  



خب؟  -  

 هم بازسازي کار امير شرکت گفتم من کشي مي رو زحمتش تو  -

! ميده؟ انجام  

 من اما نبود توانم در که خواست مي هاي چيز من از هميشه ياسمن

 را اش خانه من خواست مي هم حاال.  مسير اين در بودم انداخته پوسته

:  گفتم و کشيدم عميقي نفس. کنم درست  

 کنه اوکي حامد بدم. کن انتخاب خواي مي که کاري کاليته تو از  -

ديگه؟. برات  

: گفت وباز کرد پاک را اشکش  

 مي محدودش چقدر باشي داشته دوست خيلي رو يکي تو اگه امير  -

 کني؟
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 اما داشتم دوست جانم از بيشتر را کسي من بگويم خواستم مي

 اما. نشست ديگري بوم روي و کرد پرواز که انقدر نکردم محدودش

: کردم اصالح را ام جمله  

 معني کسي هر براي محدوديت البته کنم نمي محدودش من  -

!داره مشخصي  

 دنبال برن بهش زده زنگ احسان يعني ناراحته؛ تنهام تو با من االن  -

.نگفتم دروغ منم تنهايي پرسيد زد زنگ من به اونم پارکت؛  

 زده زنگ سروش به تعمدي بجوم را احسان ي خرخره خواست مي دلم

: ندارم شک بود  

 من ناراحته اگه هم االن گفتي، رو راستش بهش کردي خوبي کار تو  -

! ميدم حق بهش  

: شد معترض شده گرد چشماني با  



انوقت؟؟ چرا  -  

!طبيعيه غير نباشه نگرانت باشه؛ نگرانت بايد همسرشي تو چون  -  

  داره؟ نگراني بودن تو با  -

 نميشناسه که اون کشيدي، قد خودم چفت عمر يه شناسي مي منو تو  -

!بدي زمان بهش بايد پس  

: گفت سرتقانه  

!نخواد خواد نمي بخواد ميخواد هست که هميني نميدم؛  -  

: شدم دلسوز بدتر نخواهد را تو که بهتر بگويم که نشدم بدجنس  

 يه هستم؛ جون مادر پيش من خونتون برو پاشو نيار در بازي بچه  -

!  ميشوريم رو جون مادر کنه مي کمک مياد گلناز هم ديگه ساعت  

 ي گوشه با کردن بازي به کرد شروع و چرخاند کاسه توي را چشمانش

: گفت مقطع و بريده بريده ناخنش  

نميشي؟ ناراحت..  بپرسم سوال يه..  امير  -  

 کرد مي عصبيم داشت مکيد را زيرينش لب. بود شده سرخ صورتش

: دادم فشار دستم کف را هايم ناخن  



شدي؟؟ خجالتي حاال تا کي از  -  

: ميشدم ديوانه داشتم خدا به. کرد مِن و مِن  

بيا؟؟ خوشت کسي از شده..  حاال تا تو  -  

 مي تهديدت خطر لحظه هر ماند مي تيغ لب رفتن راه مثل سوالش

: کرد  

دوني؟؟ نمي تو يعني  -  

! کردم مي اشتباه انگار اما داري دوست رو پري کردم مي فکر خب  -  

: دادم سر هيستريکي ي خنده  

! کنم کمکت بگوو االن برسي؟ چي به خواي مي حرفت ته  -  

! دونم نمي  -  

: بود کرده عرق بيخودي هم باز کشيدم پايم ران روي را دستم کف  

…نشد اما داشتم؛ دوست خيلي رو نفر يه سالها من  -  

: گفت سريع و چرخيد سمتم به سرش تندي  

نشد؟؟ چرا  -  

! بزن رو دلت حرف االن نکن؛ فکر اينش به تو  -  



 اميردلش گفت احسان چته؟ روزا اين است، جمله يه دلم حرف  -

؟؟ شکسته دلت چرا بشم دلت قربون چرا؟ شکسته،  

 اال ديد رو همه داشتم دوسش من که اوني زده، مفت حرف احسان  -

! نداره شکستن دل که اين منووو  

: شد گرد باز زيبايش چشمان  

 رفتيد مي دوره هم با که بود دانشگاتون هاي بچه از! بوده خري  -

  آره؟ ؟ بيرون

: بود معنا تمام به مشنگ ؛ قشنگ ياسمن خنديدم  

خندي؟؟ مي چي به  -  

:ديد نمي را اش تلخي او که تلخي هاي خنده خنديدم؛ هم باز  

  نزديم؟ حرف هم با که وقته چند دوني مي ديگه بخند برم قربونت  -

!بيني نمي رو ما ديگه شدي مزدوج شما  -  

 مي فرار من از چرا امير! اهلل بسم ما شدي جن عالي جناب بابا؛ گمشو  -

  ؟!کني

 به بذار برو بيا گي، مي هزيون گذشته خوابت ساعت ياسمن  -

! برسيم زندگيمون  



 اومده خونم سروش نيکوتين کنم فکر اما نگذشته، که خوابم ساعت  -

! … پايين  

:خورد ام شقيقه توي محکمي پوتک  

داري؟؟ دوسش گفتي دختر به امير  -  

:دادمش فرو زحمت به بود خارا سنگ بزاقم  

!نشنيد بود معرفت بي گفتم؛ بهش آره  -  
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! نخوريا رو اش غصه. نشنيد که جهنم به. سرش تو خاک  -  

! نکنه خدا  -  

: شد گرد صدم بار براي چشمانش  

داري؟ دوسش هنوز امير سرت تو خاک  -  

: زدم خندي تلخ  

!برس خونت نيکوتين به برو  -  

  داري؟ رو عکسش  -

چي؟؟ که نگهدارم رو مردم ناموس عکس کرد شوهر  -  

داره؟؟ رو پيجت ياسمن مرگ  -  

چي؟ که داره  -  

 بذاريم اليو پيجت تو بريم بار يه همين ياسمن جان احسان؛ جان  -

!شه آب دلش  

!برو بيا ياسمن  -  



: زد بازويم به چنگي  

!من مرگ  -  

! کرد شوهر گم مي بذاريم؟ چي اليو  -  

! بميره کنه دق ميذاريم عشقوالنه اليو يه باشه  -  

؟ خوشه حالت! منو اال ديد رو همه گم مي  -  

!عرشيااا جان امير  -  

.. االا ال  -  

..اميررر  -  

 انداخته سپر کنارش هميشه من مقابلش؟ داشت معني مگر مقاومت

:بودم  

 رو بزني داشتي دوست که آهنگي همون براش بريم ياسمن جون  -

!بزن  

!!ياسمن  -  

!دادم قسمت همه اين ديگه نشو مزه بي  -  

:برگشت گيتارم با و کرد تند پا اتاقم سمت به  



!نيست کوک ياسمن  -  

! گيرم مي اليو منم ديگه بزن چيزي يه حاال بابا باشه  -  

 دست را موبايلش گوشي سريع ياسمن. نشستيم کاناپه روي دو هر

 دستم ببيند را اليومان که گفت و کرد صحبت تلفني سروش با و گرفت

 تنظيم خودش روي را دوربين ياسمن و چرخيد گيتار هاي سيم روي

: گفت و کرد  

 عزيزي اينجوريه بله من؟ مثل داريد ماه عموي پسر يه هاتون کدوم  -

 هرکسي به امير بگم خواستم بزنه ساز به دست محاله امير گفتي که

 هيچ يک شمامم خود با عزيزم و خاص مخاطب بله … نميده بله جواب

.. من نفع به  

: زد لب ياسمن و چرخيد ساز روي دستم  

خجالتي دختر  

  چالند مي دستش توي محکم را قلبم داشت که ياسمني با زدم لب

شهررر هاي کوچه تو قدم قدم ميام دنبالت  

خودشم من خواي مي عاشق ديونه يه تو  



 کامنت  و شد اضافه هم سروش شدن مي اليو وارد فالورها يکي يکي

( خاليه جات عشقم فدات)  گفت ياسمن( عشقم بگذره خوش)  گذاشت  

 

  هات خنده داره جاذبه سادگيات قشنگ

  چشات کنه مي عصبيم

  مياد صورتتت به که بس

  اوله بار انگار گيرم مي رو دستات هنو

  عشقمه گم مي کيم گي مي و چشام بندي مي

  تو موي چالوس جاده تو چشاي خزر

تووو و من کارون لب بريم بزن شمال خيال بي پس  

 

( چشات قربون)  گذاشت کامنت سروش باز  

 جوون احسان) گفت سريع ياسمن نزد قلبم من و شد اليو وارد احسان

(  باختي بازم  

( خوني مي کي واسه آهنگو اين اميرخان)  گذاشت کامنت احسان  



( خونه مي عشقش واسه داره داداش بده رو شامت تو) گفت ياسمن  

لعنتي جذاب خجالتي دختر  

بياره تورو مثه دنيا اگه عمرا  
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 لبتون هميشه عمووو پسر عمو دختر اين به مشااهلل)  شد آن پريا

( خندون  

هميم معشوق و عاشق قديم مثه بازم  



نداره تابستون و عشقمون تب  

(  جوونم پري فدات)  گفت باز ياسمن  

: گفت و گردنم دور انداخت را دستش ياسمن که شد تمام آهنگ  

 اون بدي قول بايد جا همين امير. عشقمه منو عروسي ديگه ماه يه عشقا

بخوني برامون هم شب  

 باختي هيچ ده بدوني بگم رو عشقش اسم)  گذاشت کامنت احسان

(  خانووم ياسمن  

 جمع را اليوو زود ياسمن اينکه براي نه، تا ده ميزد يکي قلبم ضربان

: گفت و کشيد جيغ ياسمن که دادم تکان پايين و باال را سرم سريع کند  

! عشقم باختي هم شما سروش آقا  -  

: گفت احسان به رو و ريخت بهم را من موهاي و گفت را اين  

! خجالتيه دختر عشقش اسم  -  

 کوتاه اخمم ديدن با که کند سرتقي خواست ببند را اليو که کردم اشاره

:  کردم ترش رو من و بست را صفحه و کرد سيو را اليو سريع و آمد  

بودي؟ بسته شرط  -  



!بخوابونم رو ش کَل خواستم بود خونده کوري احسان فقط نه  -  

: غريدم عصبي  

! نکن استفاده سو من از ديگه  -  

: زد لب بغض پر که زدم پسش ، بازويم روي نشست دستش  

.شه عوض هوات و حال خواستم فقط نکردم استفاده سو ازت خدا به  -  

. شد عوضي هوام و حال نشد عوض هوام و حال  -  

: کرد گل بغضش  

 رفته که رفته ميزني؟ داد من سر خاطرش به تو که کيه اين امير  -

! سرت فداي  

: دادم دست از را کنترلم  

 فداي رفته که رفته بگي سريع بره گذاشت تا که دادي دل اينطوري  -

!… تفاوتي بي نه خواد مي رياضت نيست شکلي اين دادن دل سرم؟  

  ؟!نديده رو تو بوده کور که امير کيه دختره اين  -

 هم احسان تو. شده تموم ديگه من واسه هست و بود کسي هر  -

!رو اش حوصله نه دارم رو اعصابش نه چون کنيد تمومش  



: گفت درماندگي با  

! بود چي اسمش بگووو حداقل  -  

  خوابيد؟ فوضوليت! پيچک  -

: گفت ياسمن و شد گره موهايم تار تار ميان دستم  

 داري دوسش انقدر دونستم نمي متاسفم؛ کنم ناراحتت خواستم نمي  -

 هامر من خاطر واسه کردم مي فکر  روزي يه. بزني رو زندگي قيد که

 چون فروختي رو هامر بينم مي االن  کن ولش. … اون چون خريدي

 من سر اينطوري حاال.  جاده به زدي مي يواشکي اون با چون رفته اون

 من امير..  رفته اون چون بازم ، گيري مي رو احسان يقه زني مي داد

 که دورم ازت انقدر دونستم نمي گفتم مي تو به فقط رو زندگيم همه

 شو امير خيال بي بگم بهم بياد بايد دورتره ازت پله تا صد که احسان

!خرابه حالش  

:  زدم فرياد پرخاشگرانه بودم داده دست از را کنترلم و بودم عصبي  

!ببينم بگو رو کردي سانسورش که اوني  -  

! نکردم سانسور رو چيزي  -  

: زد مي فرياد اش پريده رنگ را اين بود ترسيده  



 چهار تو ريختم رو خونه يه پول تو خاطر واسه کردي فکر درست  -

 نگفتي که اوني حاال... نبود موقع اون اي ديگه خره کره هيچ. هامر چرخ

بگووو رو  

  گفتم دورغ بهت بار يه من  -

: بو ارادي غير پوزخندم  

گفتي؟؟ دروغ بهم بار يه فقط  -  

 هامر چون عوضي ي پسره اون بود، مهم بارش يه فقط خب خيلي  -

 تو که بود کرده کاري يه اومدن کوه پشت از بقيه کرد مي فکر داشت

.بودم متنفر ازش من اما. زيدشم من کردن مي فکر همه دانشگاه  
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 به بخوابونم رو کَِلش تونم مي منم کنم ثابت بهش وخواستم بودم متنفر

 همه دونستم مي مياد خوشم ازش داره گفتم بهت الکي همين خاطر

 هامر امير؛ مهمم برات کردم مي فکر ها موقع اون کني مي برام کاري

 زدي چي هر به آدم جز به گفتي بهم دادي رو سويچش خريدي که

 دوست تو گفتم الکي بازم و دادم رو پزت دانشگاه رفتم. سرت فداي

 من که ميزني حرف يکي از کني مي نگاه چشمم تو االن اما... پسرمي

 گفتم سروش به پيش روز دو. … پيچک. شنيدم رو اسمش باره اولين

 دوسش چون داره دوسم چون کنه مي کاري همه من خاطر به اميرعلي

 باشيم نداشته پنهوني و پس حرف امير و من ميشه باعث اين و دارم

 گفت کرد نگام بر و بر. … ندونم من و باشه زندگيش تو کسي محاله

 بهش منم نداره دوست خدا رضاي محض رو تو مثل دختري مردي هيچ

 ديگه يکي گير دلت کردم ثابت بهش امروز نيست مردي هر امير گفتم

.است  



 را موبايلش ي صفحه و کرد تازه را نفسش بود زده حرف استاپ نان

: گرفت مقابلم  

دادي؟ پيام بهم کي بار آخرين  -  

 رد چشمانم چيست ربط بي ماجراهاي بافتن بهم از هدفش دانستم نمي

: گرفت باريکي  

!!بگوووو واضح رو حرفت نرووو ميسره به ازميمره  -  

 بوده؟ زندگيت تو يکي دونه مي که باشم بايد نفري آخرين من چرا  -

 مامانم چون دوني مي تو.  دوني مي تو رو هام ترين خصوصي که مني

 همين کرد مي فکر بابام و بود مونده باجي خان خاله بش و شيش تو

 که رفاقتيه جور چه اين … کشيدنم قد واسه بسه گفتنش اهلل باريک

 سيگار پشت سيگار که االن اما کردي خوبش تو بوده بد من حال بار هر

هست؟؟ مرگيت يه بدون بايد من ميزني  

 قلمبه غيرت از گي مي ديگه يکي هرز نگاه از بهم اينجا اومدي  -

 تاريخ باشه مرگيم هر من من؟ مرگ به برسي تهش که گي مي نامزدت

 غيرت تا نميدم پيام بهت!  شد تموم کردنش خوب واسه تو مصرف

 پشيموني من با رفاقتت از اگه هم حاال نشه؛ تر قلمبه نامزدت قلمبه

 تو چون باشي کنارم خرابم حال تو نخواستم که ببخش نيست خيالي



 خراب من از بدتر خودت که وقتي اونم بلدي رو کردن خرابتر فقط

!  ميشي  

: بود داده پيام تينا ؛ گرفت مقابلم باز را موبايلش ي صفحه    

 که حسابي نفهميدي، تو و کرد استفاده سو ازت عمر يه اميرعلي  -

 به بچسب. رفت و کرد ولت ندوستت شبم يه اليق حتي شدي دستمالي

 مي ي همه فاميل تو گرنه و سراغت اومد و شد خر اون که نامزدت

! توبره از هم خوردي آخور از هم عمر يه تو دونن  

 من اما ميشد باد و بوکس سينه توي نفسم. گرفت مي آتش داشت قلبم

: گفت و پوشاند را قشنگش چشمان اشکي اي حلقه. نميشدم خالي  

 من انگار اما بودي رفيقم تو چون نداره ارزش پشيزي حرفش برام  -

.   نبودم رفيقت  

 

: گفتم و هايش قدم در خوردم گره من و کرد تند قدم در سمت به  

 تو نده اهميت زرمفتش به. سوخته تو جايگاه حسرت توي هميشه تينا  -

 واسه نگفتم بهت چيزي پيچک از اگه بودي برام رفيقي هر از تر رفيق

!کنم خراب رو حالت خوبت روزهاي تو نداشتم دوست اينکه خاطر  



 يه تا گفتم سروش به رو وهمين زدم گول همين با رو خودم منم  -

! نبودم محرمت من که ام سينه تو نشه قلمبه درد يه وقت  

  سوزاند را ام سينه کاهي جان آه و صورتش روي خورد قل اشکش

 است؛ کلمه يه همين رابطه اين اصل ياسمن، تعهد يعني ازدواج  -

!دور بريز منو امسال و من باشه زندگيت به حواست  

: گفت و زد زل نگاهم در و چرخيد پا پاشنه روي  

 بهش نداشته رو لياقتت نديده رو تو که اوني داره ارزشي يه آدمي هر  -

!باشه وفايي بي اسمش اگه حتي نکن فکر  

 مي را جانم قدمش هر در که رفتني داد رفتنش از خبر در چفت صداي

.برد  
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 نرسيده دوم بوق به گرفتم را احسان شماره و زدم موبايلم به چنگي

: داد جواب  

!نگردد بروسلي قاتل دنبال کرده پنچرت زده  -  

؟!اصالً تو داري شعور  -  

مشکل؟! ندارم نه  -  

!رفت کرد شوهر بفهم نخاره تنت احسان  -  

نکردي؟ جرات چرا رو عشقت اسم گفتي مي بهش  -  

: کشيدم عربده  

 باز لب تو بزنن، هرزگي اَنگ ناموسم به نيستم بيشعور تو مثل چون  -

!کنم مي محوت افق تو چطور من ببين کن  

!بياره دنيا رو تو مثه اگه عمراً لعنتي جذاب دخترخجالتي  -  

: زدم موهايم به چنگي  

نيست؟ مهم برات ياس آبروي تو  -  

: کشيد فرياد و شد عصبي  

!برسه تو به خودش که ام معجزه منتظر فقط  نشستم الل که هست  -  



 باشه هم طال از ديگه يکي بغل تو رفت ياس نباش هيچي منتظر  -

! خوامش نمي من  

!نيست محرم بهش هنوز نباف چرند  -  

بودي؟ هاش خصوصي توي تو  -  

!تخت خيالت مقيده سروش  -  

 و ببند رو گشادت دهن شناسي؟؟ نمي رو ياس مقيده سروش کثافت  -

!بره شه تموم ماه يه اين بذار  

 مي هم همه بغل تو بغل پره مي چون کردي؟ فکر چي ياس راجب  -

  پره؟

 محرميت بي و محرميت با شوهرشه نيست؛ همه سروش بيشعور  -

کري؟؟! افته نمي دهنش از عشقم عشقم دستشه، تو اون ي حلقه  

! نکن شک بُري مي ولي داره زود رو دير نکن؛ جنگ خودت با امير  -  

!نداره ربطي تو به اش بقيه شوو خفه فقط تو  -  

 بايد. نداشتم را بيشتر ي مجادله و بحث تاب. کردم قطع را گوشي

 افتاده ندارد برش من روي تيغش بود فهميده. رسيدم مي را تينا حساب

.ياس جان به بود  



 

 

 

�� ياسمن��  

 مي بست بن به چرخيدم مي وري هر. نبود جور هايم معادله جاي يک

 اگه نبود دروغ کردم مي احساس من و بود زده دور مرا اميرعلي. رسيدم

 را مامان و گفتند مي امير و من راجب چرتي ميان در خط يک اطرافيان

 نفر يک. بودم خورده بازي امير از من. انداختند مي من جان به قبضه دو

 کرده سپري او با را طوالني مدتهاي و آمده امير زندگي توي نامحسوس

 برخورد من به خنگي ميزان اين تعارف بدون. بودم نفهميده من و بود

 يواشکي گاهي. بياورم در قضيه از سر شده طور هر داشتم تصميم و بود

 لرز ميهمان را تنم داشتنش حقيقت از وحشت کردم مي فکرهاي

. ندارد امکان زدم مي لب و بستم مي چشم سريعاً و کرد مي محسوسي

.نداشت امکان نه.. نه..توانست نمي اميرعلي نه  
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 و بود آورده همراه به برايم را زيادي عصبي فشار اوهام و خياالت و فکر

.بگيرم فاصله امير از ارادي غير صورت به بود شده باعث همين  

 پررنگ ذهنم توي پيچک اسم وقتي تا بود داده هم دست چيز همه

 خالي بود پيچک چه هر از را ذهنم سريع و افتد بي تکاپو به قلبم ميشد

 سواالت نگذاشت و داد دلم به دل هم امير شرايطي چينين در. کنم

 گفتند و گرفتند تماس شرکت از وقتي بگيرد بيشتري برگ و شاخ ذهنم

 الوصفي و زايد استقبال با کنم انتخاب تا فرستند مي را پارکت کاليته که

 هايم کنکاش عواقب نگران جِد به من که چرا شدند مواجه من سوي از

. بودم  

 عوض امير يا من جانب از تماسي حتي يا و ديدار هيچ بدون خانه کف

 اما بداند جديد پوش کف از را رضايتم ميزان تا داد بيامک امير فقط. شد

. بود پاييز اواخر سرد هواي. خالص و ممنونم نوشتم کلمه يک در من

 قدم آرام آرام وليعصر خيابان در و بودم پيچيده گردنم دور محکم را شالم



 رفت ويبره روي جيبم داخل موبايلم گوشي. داشتم قرار پري با. زدم مي

:درخشيد سروش نام و  

!بله  -  

جونم؟ کو جونمت  -  

:زدم لب رمق بي  

!جونم  -  

!بشه کم قلبم توپ و تاپ بگو جوري يه خوشگله ديگه نشد  -  

:زدم بندي نيم لبخند  

عزيزم؟ خوبي  -  

؟!عمرم گرفته صدات چرا  -  

..من و شد شروع موقع همان از هايم دروغ  

!افتاده خش صدام خوردم هم با رو باقالي و ترشي  -  

.دارت خش صداي قربون  -  

 مي که موقعي همان. شد شروع موقع همان از صدايم بي هاي گريه

..مبادا ترسيدم  



!خدانکنه  -  

  باشه؟ منتظرت بيشتر کم يه ميشه ناراحت خانوم پري  -

:شد دار دامنه انکارها  

! عزيزم ام کافه دم  -  

 بگذره هفته دو اين ياسمن آخ.. کرده هواتو دلم چيه؟ من تکليف  -

. شم راحت  

بزنم؟ زنگ بهت  -  

!دنبالت ميام ولي باشه  -  

!نيست الزم آورده ماشين پري  -  

!!ياسمن  -  

!جانم  -  

!دارم دوست  -  

!دانم نمي نه؛ يا بود دليل بي بغضم  

!همينطور منم  -  



 زيادي راه کافه تا. بردارم راحت خيال با و آرام را هايم قدم داشتم دوست

 بلند آسمان به رو را سرم. کنم مزه ذره ذره را سرما داشتم دوست. بود

 بود زيبايي سمفوني. بود کرده نوازي تک به شروع آرام آرام باران. کردم

. بودم پاييز عروس من. پاييم زير هاي برگ خش خش و باران صداي

. تنها و سرد بود زمستاني عجيب هوايش دلم اما  

: داد نوازش را گوشم ي الله مهرباني صداي  

!بزنيم؟ قدم هم با کم يه ميشه خوشگله  -  

: کرد باز ام زندگي آسمان روي را چترش گرفت دامنه بغضم  

!! پري  -  

: چپاندم آغوشش توي را خودم  

!پري جووونم  -  

:بالتکليفم موهاي تکاپوي ميان نشست نرم دستش  

 ها ستاره بايد رو موهاتون که خانومي عروس کردنه، کوتاه مو عوارض-

  کنن بارون بوسه

: جلو کشيد بود رسيده ام سرشانه نزديکي تا که را شالم  

! پري گرفته دلم  -  



..رفتيم پيشواز ها بچه با االن از … هاا باشه پر دلت نبينم و نشنوم  -  

: گرفت دم آرام  

!ياال ببوس دومادو ياال عروس سر به گل -  
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 و آورد باال را دستم. شد چفت مهربانش دستان ميان دستانم ي پنجه

:بوسيد را سرانگشتم  

!گرفته خيلي دلم آخه کافه؟ نريم بريم راه همينطوري ميشه  -  

:کرد پر را صورتش لبخند  

اميرشدي؟ و احسان دلتنگ نرفته بندم مي شرط  -  

 آدم حال شک شک؛ به لعنت   شد، رنگ پر چشمم جلوي ترديد ي پرده

 تک و روحت جان به افتد مي و شود مي خوره شک. کند مي خراب را



 ممکن فقط داني مي وقتي حتي. دهد مي مالي گوش را دقايقت تک

 و افکارم جان به بود انداخته کک احسان. بس و باشد شک يک است

 تا که  اين به بود زده تاييد اميرمهر و بود داده برگ و شاخ آن به تينا

:چيزها نگويند هرگز چيزکي نباشد  

!دونم نمي  -  

 ام تيکه تيکه امير کنه ولم سروش بشي مريض. کافه تو بريم بيا  -

!دادي سرما رو عروسمون که کرده  

 رو کافه توي. نگاهم ي زده خزان جنگل به انداخت آتش آگاه ناخود پريا

 بود شده خوره که را سوالي بپرسم کردم جرات تازه نشستم پري روي به

: لفافه در هم آن روحم جان به بود افتاده و  

 السلطنه نايب کنه راضي رو داماد خوردنم سرما که ام چي من ببين  -

! جونت به افتن مي و کنه نمي راضي رو درخشان خاندان ي  

 و بيخ از که خودشه داستان اصل که اومدي خوب رو السلطنه و نايب  -

!بيافته فين فين به ياسش. ميزنه رو ام ريشه بن  

: زدم تلخي ي خنده( ياسش … ياسش)  



 هم ما خاندان کرد کاريش نميشه و داديه خدا دلبريم ديگه کنيم چه  -

! نپرس و نگوو که روت دارن مالکيت جوري يه همه تعصبيِ  

! السلطنه نايب نه؛ همه  -  

  …پري نگوو..  نگوو پري زدم دل

کني؟ مي برام کاري يه پري  -  

!! بده که کيه بخواه جون تو  -  

. شيرين يکي و تلخ يکي. مختلف نوع دو در اما خنده زير زديم دو هر

 کيک کنارش و ميز روي چيد را سفارشي ي ها چاکلت هات من کافي

 و زد چشمکي من به رو و زد کيک به برشي پري گذاشت، را شکالتي

: گفت  

 شما دل ابر اين کنم بايد کار چي گرفته؟ دلت که شکرآبي کي با  -

بره؟ کنار  

اميرر؟ فروشگاه ميري فردا  -  

!وات  -  

 برات رو داديم سفارش امير به که برقي لوازم عکس فروشگاه برو  -

!بيا همونه ببين کن چکش برو فرستم؛ مي  



ري؟ نمي چرا خودت اونوقت  -  

!مزون برم بايد من  -  

؟!زوده يا عرعر بگم االن  -  

..لطفاً پري  -  

گنجشک؟ يه قد شده دلت که هم تاپ و تيپ به زديد امير با  -  

… دوني مي خودت که گرنه و مادرجونم دلواپس  -  

:را پالهايم و پرت کرد قيچي و نوشيد را چاکلتش هات از قلوپي  

!مااا چال و چش از کن جمع رو دماغت  -  

 با را مطبوعش گرما و کردم حلقه چاکلت هات ليوان دور را دستم

.زدم بُر تنم سرماي  

!دلخورم امير دست از  -  

چرا؟ ببينم بگو حاال شد؛ حاال آهان  -  

!داره دوست رو تو امير کردم مي فکر هميشه من  -  

بعدش؟ خب بيرون؛ بيا توهم از گفتم مي بهت هميشه منم  -  

!نداره بعدي  -  



آتيشينه؟ اليو اون سر زير چي همه  -  

!زدن بهم داشته دوست رو يکي امير گفت احسان  -  

تهش؟  -  

!کيه دختر دونم نمي من  -  
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: خورد چين لبش ي گوشه  

 پسر چرا که گرفتي اينو ماتم عروسيت به هفته دو چقدر؛ نمکي بي  -

زده؟ بهم اش عالقه مورد دختر با عموت  

!فروخته رو هامر  -  

!کرد مي ردش بايد زود يا دير بود موقت عبور  -  



 پالک و بود کرده پيدا واسطه تا شصت بود موقت عبور کجاش  -

!ساله چند االن نه اونم بود کرده مليش  

: پرسيد متعجب  

.. که ديدمش موقت عبور يه پشت پيش وقت چند من  -  

رووو؟؟ امير  -  

 چند ماشين اون از آخه..  اميره کردم فکر بود رخش نيم دونم نمي  -

!ديگه افته مي شک آدم دارن؟ مگه نفر  

!نبوده امير ديدي اشتباه  -  

:انداخت باال اي شانه  

  ميزني؟ راست به بيني مي و چپ چرا االن! شايد  -

! گيجم خيلي پري  -  

: زد کوچکي گاز و گذاشت چنگال سر را شکالتيش کيک  

بابته؟؟  -  

: نبودم رسوايي آدم من اما بود آشوب دلم ته  



 بازم ترسم مي رفته داده رو هامر که ميلنگه کارش جاي يه اميرعلي  -

باشه؟ خورده مالي مشکل به  

بود؟؟ نشده حل مشکلش مگه چطو؟  -  

 انداخت شرکت از شيک خيلي منم. نيست شکمش تو صاف روده  -

! چيه به چي دونم نمي االن که اينه بيرون  

 حل رو مشکلش بلده اميرعلي. نيست اينا به کردن فکر موقع االن  -

 شرايط در تو به بازم نيست حاال و بوده زندگيش تو کسي هم اگه کنه

! نداره ربطي فعلي  

:کشيدم صورتم و سر روي دستي کالفه  

!نرفته جهاز هنوز دارم هم رو مراسم ي دلشوره نسيت اين فقط  -  

 و پرده. خبره چه کنه مي فکر آدم نرفته جهاز گي مي همچين اووو  -

 مي فردا امير رو ها برقي و صوتي سيستم کردن وصل که رو لوستر

 که کرده هماهنک خدماتي نيرو با مادرت که هم رو چيزا بقيه فرسته

!نداره نگراني است آماده ي آماده خونت هفته ته نشيد خسته کدوم هيچ  

!جونم مادر نگران  -  
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:گفت طمانينه با و گذاشت هم روي پلک  

!نده منفي انرژي نميشه چيزي انشاهلل  -  



 ساحل به موج مثل که بغضي نگذاشتم و کردم بازي مقابلم فنجان با

 دست و آمد کش پريا شيرين نگاه. شود تر دار دامنه کوبيد مي ام سينه

: را نبايد که آنچه پرسيد آخر  

  کني؟ مي فرار امير از چرا  -

: ببارد نگذاشتم و کردم مهار را نگاهم سرکش ابر و زدم پلک تند تند  

! بگه دروغ بهم خوام نمي  -  

 نون از عروس تازه واسه ها دروغ بعضي اصالً. خوبن دروغها بعضي  -

 آشوب دل الکي و نکنه سرکشي خيال خيالشون تا واجبترن هم شب

!نشن  

: داد ادامه و گذاشت دستم روي را دستش  

 تو امير يه نبود گم مي تعارف بدون بهته؛ حواسش خيلي اميرعلي  -

!باش شاکر و بدون رو قدرش پس کنه مي بيداد من زندگي  

 مي ام خفه داشتند و بودند آورده هجوم ام حنجره به رحمانه بي کلمات

 اين به بودن شاکر( باش شاکر … بهته حواسش خيلي اميرعلي)  کردند

..تواند مي هم علي امير بپذيرم که بود معني  



 درد و کشيدم قد گوشش بيخ که کسي کنم باور توانستم نمي من نه نه

...تواند مي هم شنيد همه از جلوتر را دلهايم  

:گفتم و انداختم پريا به نگاهي گزنده و تلخ  

... من به بسپار رو اش بقيه فروشگاه برو فردا پري -  

 ترس اگر دوستي اين داشت خوشي شيم نشستم دستم روي باز دستش

: است پايان به رو خوش رزوها که نداشتم را اين  

 همه اين. نيار در رو شورش اما شدنه، عروس شرط دلواپسي ياسمن -

توو؟ چي دلواپس هستن برت دور آدمم  

:را نگاهم شب گيسوي زد شانه موژهايم؛ شانه  

فايده؟ چه باشن همه نيست که اوني وقتي -  

نيست؟ علي امير منظورت که اون -  

.خودشه منظورم دقيقا چرا -  

 عموش دختر واسه عمو پسر کدوم!خوب دختر بگنجه بگو چيزي يه -

 يه خوبه هم انصاف زنه؟ مي تو واسه امير که ميزنه آتيش و آب به انقدر

 بوده تر برادر برادري هر از برات اميرعلي بيني مي باشي منصف که کم

. زني نمي چوبش نکرده کار به الکي و  



 و برد مي برين بهشت به مرا يکي. ميخ به يکي و خورد مي نعل به يکي

 بودم ميدان اين غريق من. کرد مي غرقم ندانستن برزخ ميان يکي

 ريسمان کدام به دانست نمي و بود کرده گم را اش ناجي که غريقي

 بزند دل دل چشمانت اينکه. شد بلند موبايلم پيامک صداي. بزند چنگ

. کند مي فرق عشق، يا باشد داشته دوست از پيامي روشن ي صفحه که

 کرد مي طلب را او منطقم عقل بود شده جدا هايشان مسير دلم و دست

 دلواپسي دلواپس دلم که داد من به عشق زيبا آنقدر که کسي را، سروشم

 هرجايي انگار احساسم و قلب...  اا مباد که مبادا که مبادا که بود هايش

 او که کشيد مي را زمستاني انتظار پاييز ريزان برگ اولين با که بود شده

.بس و باشد يلدايي شب شبش، هر تا. درازش هاي شب همدم شود  
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 براي زدم دل من و صفحه روي نشست راستم دست ي اشاره انگشت

. دنيا هاي ياس همه ي اندازه به باشم پيچکي من که پيامي کردن باز  

!بيرون بيا ديقيه يه تنگته دلم عمرم؛ -  

.کردم زمزمه و گرفت باريدن ميل عجيب نگاهم ابر  

 ام کرده گم من که وقتي نشو سخت ، زندگي زيبا ي بهانه سروشم »

«را خانه مسير  

بيام؟ برم دقيقه يه دره دم سروش پري -  

:گفت و انداخت باال ابروي  



 رو ها عکس فروشگاه؛ ميرم فردا دارم کار برم بايد من برو عزيزم نه -

 خاصي چيز انشاهلل. نباش اميرعلي پاپي هم انقدر. بفرستي برام نره يادت

!نيست  

 رمق رفت کش نگاهش و ايستاد و کيفش به زد چنگ و گفت را اين

:  گفت و را باورهايم  

بزنم؟ حرف باهاش من نگراني خيلي اگه -  

 گفتنم آخ صداي که بودم ي خانه ي دانه ناز دختر درخشان ياسمن من

 دلم بند قضا از که نفر يک حاال. بود شنيده کسي هر از جلوتر اميرعلي را

 و بپرسد من از جلوتر را رفيقم درد خواست مي و بود ايستاده مقابلم بود

 و کردم تر را لبم. شدن پيچک خيال بود سراب که باشد راحت من خيال

:گفتم  

!باش خودت مراقب هستي هميشه که مرسي -  

:گفت و کاشت ام گونه رو نابي ي بوسه  

.نيافتاده پس تا برو. مَردُم پسر رفت دلش -  

 نه بود خنده نه که مدلي يک. گرفتم ياد روز آن از را خنديدن وري يک

 اما منظم و رديف و بود زيبا لبخند يک. خند کج نه بود، پوزخند نه گريه؛



 شوکران جام شدنش نمايان بار هر با من و داشت شوکران طعم طعمش

.کشيدم مي سر را  

 دل. شد روشن باز که موبايلم روشن ي صفحه و ماندم من و رفت پري

:گرفت جان او نام وقتي رفت دينم و  

!است آماده سفارشاتت ياسمن -  

:نوشتم و نهادم هم روي پلک  

!ممنونم -  

 و رنگ خوش ماشين تا کافه در از مگر. کرد نمي ام ياري هايم قدم

 صفا سعي دارم کردم مي احساس من که بود فاصله چقدر سروش لعاب

 سمتم به دست به چتر نفر يه و شد باز ماشينش در کنم؟ مي مروه و

:شد بالتکيفم احساس بان سايه چترش. آمد  

خوشگلم؟ بودي ديگي ته گرفته؟ باروني چه اووف -  

!سروش -  

!سروش جان-  

 کاپشنش ي يقه خواندم؛ مي را شک ي فاتحه بايد من ايستادم مقابلش

:گفتم و کردم نزديک هم به را  



؟!چتر بدون بزنيم قدم -  

... روز يک که چشماني همان زيبايش چشمان از آخ  

!خوري مي سرما برم قربونت آخه ؟!چتر بدون -  
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 را دستم کردنش، سالخي پي رفتم و گرفتم خنجر خودم و بود خون دلم

:گفتم بغض پر. شد دستانم مات نگاهش دستش روي گذاشتم  

بريم؟ راه دست تو دست کم يه! گرفته خيلي دلم -  

 بست را چترش کشاند تالطم به را دستانم سردي دستانش گرم ي پنجه

 چه. بودم هايش نت تاز يک من که سمفوني در شديم قدم هم هم؛ با و

 مي باران زير را خيابان همين سروش با آيد مي روز يک دانستم مي

....دستاني با باران زير رويم  

 به را حضورش کالم بي وقتي. شدم مي ذوب دستانش در قدم به قدم

 شود فراموشم شايد تا خواستمش مي بيشتر پروا بي من. کشيد مي رخ

.. هستم او خاطرات در شده گم پيچکي که  

ياسمن؟ سرده دستات انقدر چرا -  

:گفتم و چرخيد کاسه توي چشمم  

!هواست سردي مال -  

 گوشي پيامک صداي باز و کشيد دندان به را لبش و خورد چين چشمم

:کشيدم بيرون را گوشي و بردم فرو جيبم توي را آزادم دست. شد بلند ام  

!نره يادت کا ويتامين -  



 در که بود کسي تنها او و بود ماه ام10. شد پيدا دستانم سردي دليل

 مي را اش توجه گرمي دستانم سردي من دانست مي خاکي کره اين

.خواهد  

ياسمن؟ شده چيزي -  

:باريد و کرد رها را باريدن ميلي چشمانم ابر  

خيابون؟ وسط ياسمن، -  

 روي نشست کتش او و کشيدم چشمانم زير را دستم و بلعيدم را بغضم

: ام شانه  

 هر بود مين ميدان وسط رفتن راه مثل گشتن باز قدم قدم ماشين تا -

. نيست بعيد من از شدن پاشيده و ريختن فرو کردم مي احساس لحظه

 در خودش و خواباند را من صندلي سروش نشستيم که ماشين توي

 و زد ماشين فرمان به چنگي. نداشت اي فاصله انفجار مرز تا که حالي

 رگ به بود اش شقيقه به نگاهم. شد کنده زمين از بدي صداي با ماشين

 ذره ذره داشتم دوست. صورتش زيباي اعضاي تمام به. گردنش زيباي

 مبادا تا کنم نگاهش سير دل يک بنشينم داشتم دوست. شود قلبم وارد

 به نگاهم آنقدر. را رفاقت عمر يه کند تختي و کند سرکشي نگاهم

 و کرد پارک خيابان ي گوشه و داد کف از طاقت که آمد کش صورتش



 دروني بلواي از نشان دارش خش ي رگه دو صداي. برگشت سمتم به

:داشت اش  

گريه؟ زير بزني خيابون وسط تو شده باعث چي عزيزم ياسمن -  

 بود او روز يک. را خاطراتم کرد شکافي کالبد صدايم درون غم خواسته نا

 گل ترفند جور هزار با آخر دست و پرسيد مي را ها سوال جنس اين که

 باشم پيچکي ترسيدم مي من که اوي. هايم لبم روي نشاند مي را لبخند

:خاطراتش ميان  

!ديگه دلتنگيه نيست، خواستي چيز -  

:گرفت بازيش آرام آرام و شد سرم روي شال بند دستش  

تنگه؟ دلت چرا برم، قربونت چرا -  

 رسوا ترس دارد بدش کار شدن آشکار از ترس که ساله دو کودکي مثل

:ام سينه به زد چنگ شدن  

!ميشه؟ تموم هفته دو اين کي -  

:بودم پرسيده چالشش از پر سوال جواب براي را دنيا سوال ترين ربط بي  

!هستم من نباش نگران -  



 نمي من. زد ته از را ام ريشه شکن هيزم تبر آخرين مثل پاسخش

 دوگانگي در من. بود ام زندگي دهشناک اعتراف اين باشد، او خواستم

:بود شوکران جام کشيدن سر مثل برايم انتخاب و بودم کرده گير محض  

! دارم احتياج خيلي االن رو گفتي که جديده آغوش اون سروش -  

 حرکت به شروع آرام ماشين و گرفت بازي چشمم مردمک در نگاهش

:کرد مي مچاله را دلم صدايش طنين که بود سروش اين باز. کرد  

 اشکات طاقت من. خيابون وسط اونم نکن گريه من جلوي وقت هيچ -

!ندارم رو  

 که نبود قبلش هفته دو از کمتر در مگر شد؟ نمي مرگش هيچ چرا دلم

 چرا حاال بشنود؟ حرفها جنس اين از تا بافت مي ريسمان آسمان دلم

 امشب کا ويتامين کرد مي آوري ياد که پيامکي در بود کرده گير دلم

است؟ شب نان از مهمتر برايم  
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 گرمش صداي که چرا بشويد من از دل او نشد باعث ممتدم سکوت

 جنس از ابتالي خواست، ابتال دلم من و گوشم ي الله ميان نشست

 دنيا هاي پيچک تمام کردم مي چال پس نبودم خيانت آدم من. سروش

:دلم بند شد مي بايد حاال که اوي نگاه اخم ميان را  

 دارن سالم....  شکر رو خدا الحمداهلل... متشکرم....  شد عرض سالم  -

 همين خاطر به "اتفاقا بله...  خدا رو تو نفرمايد بابا اي.... خدمتتون

 منه پيش رو ساعتي چند يه نباشيد نگران بله...  بله... گرفتم تماس

!علييا.... باشه امري....  تخت خيالتون هست حواسم..... خودم ميارمش  

 آرزو و قطرات انبوه ميان شدم باراني قطره من و شد قطع تماسش 

 مي بازي را دلم نرمک نرم داشت که اوي. باشد او قلب مقصدم کردم

:داد  

!گردم مي بر االن باش منتظر دقيقه چند يه جان ياسمن -  



 دستانش ميان را دستم هواد بي او و دادم تکان پايين و بابا را سرم

 و آرام. نداشت فرار ميل بود و شد گانه دو دلم مثل که دستاني.  گرفت

:زد لب طنين خوش  

 بري کلنجار بايد عمر يه و بغض ميشه نشه زده اگه ها آدم دل حرف -

 ي کره اين توي االن.. دلم عزيز بزن حرف...  بلعيدنش و باريدن براي

.. نيست دعا خط دو به محرميت! نيست تو واسه تر محرم من از خاکي  

:داد ادامه و کرد اشاره قلبش به  

 هم با عمر يه واسه کردم انتخاب رو تو من بشه دنيا دنيا که اينه به -

. کردي انتخاب منو هم تو و  بودن  

:گفت او و دادم تکان پايين و باال را سرم. شد من تاييد منتظر و زد پلک  

خب؟!گردم مي بر االن باش منتظر دقيقه چند يه -  

 توي امان بي که دنيا. کرد رها خودم دنيا در مرا و کرد باز را ماشين در 

 وجود احتمال اين اي ذره فقط و فقط ي ذره اگر زد مي فرياد گوشم

 مي انتخاب را مسير کدام دلت و دست باشي پيچک تو که باشد داشته

 کرد پا به بلوا جانم گوش توي او زيباي صداي و بستم را چشمانم کند؟

( دارم دوست من رو موهات کن ول ياسمن)   



 برگرد برو بي بود احسانم. کرد پاره را افکارم چرت موبايلم گوشي صداي

:دادم را جوابش  

سالم -  

:پيچيد گوشي توي اش خسته صداي  

نداري؟ خبر امير از ياسمن -  

:زد چنگ جانم به دلهره  

مگه؟ چطور داد پيام پيش ساعت نيم -  

!کجاست؟ دوني مي تو ببينم خواستم مي ده نمي رو گوشيش جواب -  

شده؟ چيزي شدم نگران ، نديدم رو امير که بيشتره روز ده من احسان -  

کجايي؟ -  

!سروشم با -  

:گفت تلخ که باشد زده پوزخندي انگار و کرد مکثي  

 مي پيداش بگذره خوش است، ديگه جاي فکرت شما نبود حواسم -

!کنم  

.... احسان -  



 از بهتر احسان را حساسيتم سنسورهاي که مني هاي گوش و ممتد بوق

 شماره امير بابت از نگران آنها، روي بود گذاشته دست و شناخت مي من

:ضربتي و شالقي داد؛ جواب نرسيده سوم بوق به که گرفتم را اش  

... رو کارت بگو ياسمن شلوغه سرم -  

...خداحافظ ندارم کاري -  

 رو کارت بگو ندارم احدي هيچ از کشي ناز حوصله نباف، هم به چرند -

... 

.گشت مي دنبالت احسان -  

 دليل دنبال افتاده من واسه مفتش شده نده، رو جوابش.. خورده گه -

...  پيمان با شراکتم  

!بود نگرانت -  

 برو بيا آدم مثل ندارم کشي نئش حوصله ياسمن...  زدي رو آمپولت -

!بزن رو آمپولت  

!کشيدنش واسه نيا شما موند زمين رو نئشي -  

!دادم اجبار به تن عمر يه من -  
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 صدا دروغ به رحمانه بي يکهو و گفتنش اجبار از رفت قلبم توي خنجري

:کردم بلند  

!ميام کنم مي قفل رو ماشين االن عزيزم باشه -  

:زدم خنجر باز من و کشيد گوشي توي عميقي نفس  

!بهش بزن زنگ منتظرته احسان بگم زدم زنگ منتظرمِ سروش امير -  

:گفت بزنم صدا را نامش خواستم تا شد طوالني مکثش  

!نکني غش جلوش بزن رو آمپولت -  



کردنم؟ غش سروش جلوي يا کردنم غش چي؟ نگران االن -  

 حاال..  گفتم پرتت هميشه حواس اون به آوري ياد محض کدوم هيچ -

!برو ضغف سهله، که غش واسش داري دوست  

 به ميشد نزديک ماشين به داشت سروش که ديدم بغل آينه توي از

:گفتم سريع دليل همين  

!خوش شبت -  

:کوبيد ديوار و در به را خودش دلم و پيچيد گوشم توي ضعيفش صداي   

!باش خودت مراقب -  

 شده رو و زير  نگاهش که سروشي من و باران نم نم و بود خيس جاده

  به را نگاهم. ريخت مي قند کيلو کيلو چشمانش ي گوشه از داشت و بود

 بر حاکم سکوت شود هوايي دلم باز مبادا تا دادم باران سرکش قطرات

 اغوا سروش که شکست نمي باران قطرات صداي جز چيزي را فضا

:زد لب کننده  

دکتر؟ ببرمت خواي مي عزيزم پريده رنگت -  

 مي راه به سونامي من درون چرا ساده ي واژه اين خدايا( عزيزم)

خواست؟ مي احساسم منو جان از چه "دقيقا انداخت؟  



!!خوبم -  

 رسيده يعني داد مي خوبي خبرهاي ماشين راهنماي تيک تيک صداي

... جاي به بودم  

 جانم از چه سروش. ريخت فرو ام سينه توي هوري دلم من، واي اي

بود؟ برده آنجا مرا که خواست مي  

دکتر؟ ببرمت نشدي بهتر کن استراحت کم يه -  

:فرستادم بيرون زحمت به را نفسم  

اومدي؟ چرا اينجا -  

!ديگه خونمون اومدم بده؟ -  

 دست  چشمانم حال اما بودم نکرده گريه. کشيدم چشمانم زير دستي

:نداشت باريدن از کمي  

!نيست چيزي که اينجا -  

:زد اي موزيانه لبخند  

نباشيد بعدش نگران پايين بفرماييد شما -  



 برداشت را بود داده انجام که خريدهاي و داد جا پارکينگ توي را ماشين

 نو ساختمان 5 ي طبقه سروش خانه. رفتيم آسانسور سمت به هم با و

. نداشت فاصله خودمان خانه با بيشتر خيابان چند که بود شيکي و ساز

 راه دقيقه 20 "نهايتا برويم خودمان ي خانه تا خواستي مي پياده اگر

 به را سرش. کند باز را در که شدم منتظر و ايستادم واحد در پشت. بود

:گفت و چرخاند سمتم  

.. تو برو تو اول جلو بيا _  

:گفتم و گذاشتم جلو به قدمي و دادم تکان سري  

مگه؟ داره فرقي چه حاال -  

 پشت گذاشت را دستش و داد هل جلو به آرام را در. دلکش و لوند خنديد

:زد لب را ويرانم قلب کرد ويران که صداي با و سرم  

...الرحيم الرحمن اهلل بسم -  

 زيباي و شده چيده ي خانه. ايستادم جايم سر مات من و شد روشن برق

 روي اشکم... ايمان و باشد عشق جهازش که عروسي براي بود آماده

:خورد سُر ام گونه  

!دلم عزيز خونت به اومدي خوش -  



:صدايم به زد دامن لعنتي بغض  

که؟ نبود هيچي بودم اينجا ديروز من -  

 بود شوق سر از نبود معلوم که را اشکم هويت بي ي قطره. ايستاد مقابلم

 و گرفت هوا روي راستش دست ي اشاره سرانگشت با را دودلي يا

:گفت و بوسيد و لبش روي گذاشت را انگشتش  

 آماده مشغول تيم يه خانوم سرکار دنبال بيام که االن تا ديروز از -

!ان سازي  
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 چيده منظم و مرتب وسايل تمام آشپزخانه درگاه روي چرخيد چشمانم

:گفتم سريع بودند شده  

!شده آماده برقي لوازم سفارشاي داد پيام امير -  

:گفت و خنديد و کشيد اش بيني زير انگشتي  

 رو ها وسايل داشت اينجا پيش ساعت يه تا خودش گفته راست خب -

 کنه نفله بزنه هم رو کارگرش يه بود نزديک کرد، مي نصب وسواس با

.. شه انجام شکل بهترين به چيز همه داشت حساسيت بس از  

 احسان دارم کار گفت زدم حرف باهاش خريد رفتي تو من خدايا واي -

... بوده اينجا نگو گشت مي دنبالش هم  

:گفت و کرد نگاهم مشتاق  

 دم اما کمک؛ نيومد اصال که کَنيم مي رو احسان پوست وقتش به -

...گرم امير  

 من اگر. شد باد هي و شد باد هي و بادکنک شد ام سينه توي بغض

 در به در احسان که بود آورده امير سر باليي چه سروش بودم پيچک



 ناسور ساز قلبم شد باد و بکس سينه توي نفسم بود؟ برادرش احساس

:زد  

 اين چرا حاال کردم اش اوکي برات ديگه؟ بود ها همين واسه نگرانيت -

   نداري؟ دوست شدي شکلي

:گفتم و گذاشتم صورتم روي را دستم دو کف  

!شوکم خيلي االن فقط نکنه درد دستت شده خوشگل هم خيلي -  

 در کنار کليدي جا به و گرداند برم در سمت به و گرفت را ام شانه سر

 را بود آويزان آن از زيبا پوليشي قلب يک که کليدي دسته کرد اشاره

 من و شد کمرم گودي بند ديگري و بود کليد بند دستش يک. برداشت

 وسط خودم من. بود بعيد خيلي سروش از ها ناپرهيزي اين. ريختم فرو

 هوس گفتم آخر دست و کردم دستانش سنجاق را دستانم وقتي خيابان

:بودم کرده صادر را فروپاشي اين مجوز دارم را جديد آغوش آن  

 ميذازي جاي همون رو کليدت شما بعد به اين از نداري؟ کليد چرا تو -

 من که ميذاري جاي همون رو مسواکت و شونه و بورس ميذارم، من که

.. ميذارم  

:داد ادامه و زد چشمک  



!ميذارم من که ميذاري جاي همون رو سرت -  

 مي فرو بود شده قالب کمرم دور که دستي از داشت وجودم شيرازه

 شد نماين باالخره ام رفتاري تزلزل. داشتم سقوط امکان آن هر و ريخت

 سروش تصورم برخالف. کردم لرزيدن به شروع هيستريکي صورت به و

 سمت به مرا بود شده قالب کمرم دور دستش يک که همانطور و خنديد

:زد لب  گرانه اغوا و کننده ديوانه. کرد هدايت کاناپه  

 هورمون که مياد پيش موضوع اين ماه هر خانومي هر براي عزيزم -

  بريزه بهم هاش

:داد ادامه و کرد اخم و زد گره هم به را ابروانش  

 بدتر هم خيلي گاهي حتي و بشه حساس و رنج زود..  بشه اعصباني -

 از نبايد شما مثل برو دل تو و خوشگل خانوم يه. نداره خجالت که اين

.. که بکشه خجالت من مثل من عاشقي شوهر  

 و آورد در تخت حالت به را کاناپه و کند کمرم دور از باالخره را دستش

:گفت  

 به فقط...  خدمتتون برگشتم کني استراحت اينجا کوچلو يه شما تا -

!سوپرايزه عروسي تا که نميري خوابمون اتاق سمت  



. کرد مي فوران ام وجودي سلولهاي تک تک از شرم. کشيدم خجالت

 وار ديوانه اينطور که مردي خانه در نبود کاسه يک عقلم و دل که من

 کشيدم دراز کاناپه روي کردم؟ مي غلطي چه داشت من اغواي در سعي

 فندک صداي آمد، مي ساز چاي صداي باريدم صدا بي و قطره قطره و

 مامن بود قرار که ي خانه در آمد مي زندگي صداي آمد، مي گاز

 شنيدم مي را مردي الرحيم الرحمن اهلل بسم صداي من. شود روياهايم

 دنياي ميان را من و بکشد بيرون سينه توي از را قلبم بود کرده بنا که

 صداي... دانستم نمي آن در را احساسم و دل تکليف که کند رها

 نازک پتوي که بود شنيده نقص بي مرد اين کي را صدايم بي اشکهاي

 نفس گوشم دم و آورد گوش نزديک را سرش و کشيد بدنم روي

:گفت و کرد رها را اش مسيحايي  

 پا به طوفان يه من قلب توي تو اين پايين ريزه مي که اش قطره هر -

!رو و کار اين من با نکن... ميشه  

 

  الماس_ي_دونه#

٥٨پارت#  

  سليماني_زيبا#



  

 

 

 

 و کنم باز چشم ترسيدم مي. نداشتم را ام بسته چشمان کردن باز جرات

 ازدواج علي امير گفت مي راست بود؟ تقديري چه اين خدايا. شوم رسوا

 که داشتم را کدامش من شعور، و خواهد مي فکر ازدواج خواهد مي بلوغ

 خيري آن از هم خودم که دنياي وسط کشيدم رحمانه بي را سروش

 دل تکليف که همين. ديگر است همين بودن جهت هر به باري. نداشتم

 اگر و شوي هوا به سر پيامک يک با که همين نداني، را احساست و

 که شوي مي جايي هوايي باز تو دهند سر عاشقي نواي گوشت زير عالم

...نبايد  

  

 روي مردي انگشت سر نوازش با دانم مي اما دانم نمي گذشت چقدر

 اش ذاتي داري خويشتن از خبر مخمورش چشمان که شدم بيدار صورتم

 شرم در را عمرم تمام که کرد من با کاري و بود مرد که مردي. داد مي

:بسوزم اش مردانگي  



 واسه خواد مي دلم من که ياسمن خدايي حالله نظر يه اون االن تو -

داشتنتم تاب بي چقدر که بگم و کنم نگات سير شده که هم بار يه  

:گفت که شدم خيز نيم و کردم باز زحمت به را چشمانم  

 پدرت زدم زنگ... برد خوابت که بودي خسته انقدر عزيزم بکش دراز -

...مراقبشي که دونم مي خودته باغ ي ميوه دخترم... بخوابه بذرا گفت  

 چه من. بود شب نيمه سه ساعت چرخيد ديوار ساعت روي سرم سريع

 چه ماه هر ام 10 به 10 دانستم مي وقت هم آن بودم کرده غلطي

 خودم خانه آنجا نه نه... مردي ي خانه بودم خوابيده. آيد مي سرم باليي

؟... نداشتم را سوالم جواب چرا من؟ ي خانه... بود  

.. بدم رو جوابش شدم مجبور زد زنگ گوشيت به بار چند اميرعلي -

داشت؟ "ظاهرا که باشه داشته مهمي کار شايد گفتم  

. کرد مي وارد من به بدي شوک داشت سروش و بودم خواب گيج هنوز

 بعد به آن از دانستم نمي من و بود داه را امير تلفن جواب شب نيمه سه

:بکنم غلطي چه  

بزني؟ خون انعقاد آمپول بايد که نگفتي من به خودت چرا -  

:کردم باز خودم دور از را پتو حرصي  



بخوابم؟ انقدر گذاشتي چرا اصال دادي؟ رو تلفنش جواب چرا -  

:گفت و نشست کنارم و برداشت مبل روي از را پتو آرام  

نگراني؟ که نيافتاده اتفاقي عزيزم -  

 گي مي بعد دادي رو عموم پسر تلفن جواب شب سه ساعت اتفاق؟ -

 هم به هنوز تو و من رفته يادت اينکه مثل سروش نيافتاده، اتفاقي

!نامحرميم  

:گفت آرام اما طعنه پر  

 دونه مي و داره خبر شما پريودي تاريخ از که عموي پسر تلفن جواب -

 ديگه اون چون که، نداره ايراد نري حال از تا کني تزريق بايد چي که

!نيست عمو پسر  

 معني دنياي خودش که جمله يک با زد ام پيکره به محکمي ي ضربه

:شدم تر عصبي بودم عصبي( ..  که نيست عمو پسر ديگه اون)  داشت  

 پسر ديگه اميرعلي گي مي راست تو آره جديده؟ ي سوژه اين االن -

... نيست عمو  

:گفت و داد باال ابروي تاي  

چيه؟ پس-  



:لودگي به زدم را خودم بود دنيا جواب ترين کشنده سوالش جواب  

گم؟ مي چي من دوني نمي نداري خواهر تو -  

!بدونم من بده توضيح کم يه داري برادر که شما -  

 نيست عجيبي چيز اصال بوده سفر تو دائم عمر يه فرشه تاجر من پدر -

 بفهمه و باشه برده دکتر منو علي امير باشه شده بد حالم بار هر من که

 يه..  کنه کمک حالم شدن بهتر فرايند به تا بزنم کا ويتامين بايد من که

 عدگيقا دوران تو آمپول تزريق با که بدنمه تو کا ويتامين کمبود جور

!بکشم درد کمتر کنه مي کمک بهم  

:زد لبخند مهربان  

 شب سر از چرا زد؟ حرف راجبش ميشه راحت ديدي! قبول خب خيلي -

خب؟ نگفتي چيزي بهم  

 رو اينا بودم فشار تحت چون هم االن من. کنم مي خواهش سروش -

!گفتم بهت  
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:گفت و کرد فيکس گوشم پشت را مويم طره  

 کردم کباب جيگر برات کشت، رو مردم شبي نصفه کباب بوي -

!بزني رو آمپولت بريم بخوربعدش  

بودي؟ خريده جيگر -  

!اجازتون با -  

:شدم معترض  

!!سروش -  

:گفت و برداشت ميز روي از را سيني  

!خورم مي رو تو من جاش يا خوري مي رو جيگر يا -  

:گفتم سرتقانه من که گرفت سمتم به جيگر اي لقمه  

...! خورم نمي -  



:گفت و سيني توي برگرداند را لقمه شيک خيلي  

 مي ببينم بعدش و خونم مي دعا خط دو کرد صادر مجوز که پدرت -

!نخوري توني  

:گفتم و گذاشتم صورتم روي را دستم دو کف  

!بيام بشورم رو صورتم و دست برم خب خيلي -  

. شستم را صورتم بار چند. رفتم بهداشتي سرويس سمت به و شدم بلند

 ميان داشتم من. نبودم جسمم درون ومن بود ياسمن نقاب آينه داخل

 نگاهم ام لغزنده چشمان به داشتم که همانطور. شدم مي گم خياالت

 شده گذاشته آينه مقابل که بهداشتي پد به آمد کش نگاهم کردم مي

 دهن احساسم و من به ممکن شکل ترين وحشتناک به داشت و بود

 من.  کردم مي روشن زودتر چه هر را خودم تلکيف بايد. کرد مي کجي

 خانه در که بودم مرام کي سروش نامزدي درخشان ياسمن لحظه آن در

 زن من بعدش هفته دو از کمتر و کرديم مي سحر را شبي خودمان

 شک تمام آمدم بيرون که بهداشتي سرويش از. شدم مي خانه آن رسمي

 لقمه. دادم هايش ديوانگي دل به دل سروش با و گذاشتم جا همان را ها

 يادم و شد التماس وجودم تمام من و گذاشت دهانم توي کباب لقمه به

 نبات چاي برايم سروش. آمد مي بدم چقدر جگر کباب از که رفت



 که خوابمان اتاق جز به داد نشانم عشق با را خانه ي همه. کرد درست

 کردنش باز به تن کردم چه هر من و بود کرده قفل را درش جنسانه بد

 را دستش دو شود مي شکوفا دارد لبم روي لبخند گل ديد وقتي. نداد

 و خانه آشپز وسط کانتر روي نشاندم و کرد بلندم و کمرم روي گذاشت

:گفت  

 مي درست غذا برات من و شيني مي اينجا شما ماه هر 10 به ام 10-

!باشه کنم  

!داشتيم ام ده تا سه ماه تو کاش اي واي -  

:گفت و نگذاشت کم هم او و گرفت اش خنده ام منشوري شوخي از  

.. عشقم نداره عيب -  

:گفت پروا بي و کشيد دندان به را لبش و زد چشمک  

!من با ها صبحونه هم جمعه به جمعه -  

:گفت و زدم بازويش به و برداشتم کانتر روي از گيري کف  

....پررو -  

!بشم نمکيت خجالت اون قروبون -  

:گفتم من و شد بلند سروش موبايل اذان صداي  



خوني؟ مي نماز صبح روز هر واقعني -  

خوني؟ نمي شما -  

!صبحش به برسه چه ميدم مرخصي خودم به هم ظهرها من نه -  

!آوردنش عروس اين با روشن مامانم چشم به به -  

:گفتم تکلف بي  

 کرده فکر مامانت خوندم قرآن خط دو همش من بود انعام ختم بابا -

!زده کادون به نداره خبر ام مذهبي دنگ شيش من  

:کرد خم صورتم توي را سرش  

!دونشم کاه اون عاشق چقدر من بدوني اگه که آخ -  

:گفتم و کردم لوچ را چشمانم  

!آقا اومده گيرت نور کوه نگير جدي شما کنم مي نفسي شکسته من -  

:گفت و کرد وضو گرفتن به شروع و داد باال را لباسش آستين سر  

!لعنت برمنکرش -  
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:گفتم و بستم را سينک شير و پريدم پايين کانتر روي از پا جفت  

!"لطفا بهداشتي سرويس گيرن، نمي وضو اينجا -  

:گفت و کشيد هم توي را هايش اخم  

پايين؟ پريدي چي براي -  

 پارچه يک بودم شده من اما نگرانيش از شد مي خبري دلم ته بايد

:کند دلم به رحمي خدا شايد تا تظاهر  

!حاال خب -  



 ديگه دقيقه دو خواي مي هستي؟ شرايطت متوجه نداريم، حاال خب -

کمرم؟ واي و کمرم آي بگي  

:شدم نزديکش  

!! سروش -  

!!!جاانم -  

!نگرانمي که مرسي -  

:داد ادامه و کرد باز را آب شير باز  

 از چون بايد گم مي. باشي بايد خودت مواظب نداريم خرسي و مرسي -

؟!خب کني نمي زندگي خودت واسه فقط بعد به اين  

:گفتم طنازانه و بستم را آب شير  

 نيست گرفتن وضو جاي ظرفشويي سينگ چون نداريم، مايد و بايد -

!خورم نمي گول من  

 خدا از قدمش هر در من و افتاد راه بهداشتي سرويس سمت به و خنديد

 آرام کرد مي پهن سجاده وقتي باشم داشته را عشقش لياقت خواستم

:گفتم  

!کن دعا برام -  



:گفت و چرخاند سمتم به را سرش  

!کن دعا ما واسه شما پهنه، فرشته بال يه قدمت هر تو االن شما -  

 دوران از زيبايي اين به تعريفي که بودم نديده را مردي هيچ روز آن به تا

 به اميرعلي شد مي خراب حالم بار هر. باشد داشته زن يک قاعدگي

 نفر يه چي؟ که يعني)  گفت مي آخر دست و داد مي فوش زمان و زمين

 خواست دلم که کرد تعبيري اما سروش( بشه؟ چي که شه زنده و بميره

. داشتني دوست و جذاب بود زيبا. کنم تماشا را خواندش نماز و بنشينم

 دوستش. نکني طلبش و باشي کنارش خواست مي داري خويشتن "واقعا

 خش دلش که کنم کاري مبادا اينکه نگران. بودم دلش نگران و داشتم

 سالم که کردم نگاهش آنقدر. بردارد ترک احساسش ديوار و بيافتد و

:گفت و سمتم به برگشت و داد را نمازش  

!اساسي شدم ربوديت وصل االن من کني مي نگاه که اينطوري -  

 دوران احساسي هواي و حال به مربوط دانم نمي. خواست گريه دلم

 مي اَلو و سوخت مي يمان سه هر براي داشت دلم اينکه يا بود قاعدگي

:گفت و شد نزديک من به کمي و کرد بدنش گاه تکيه را دستش گرفت،  

گي؟ نمي نه بخوام چيزي يه -  



:داشتم نگه پلکهايم پشت تمام قدرت با را اشک و زدم پلک  

عزيزم؟ خواي مي چي -  

:گرفت عميقي دم و کشيد موهايش روي دستي  

 خونمون تو که شبي اولين..  نميشه فراموشم وقت هيچ امشب ياسمن -

 مهر خواد مي دلم که نشدنيه تکرار و خاص امشب برام انقدر! بوديم

 که اي آيه همون ميشه کنه؛ جاودانش تو زيباي صداي رو تاييدش

بخوني؟ منم براي رو شده عاشقت دل صد نه دل يه مامانم و خوندي  

:گفتم آرام که گرفت سمتم به را قران  

!حفظم -  

 مخمل مثل نگاهش رنگ. خواندم آيه به آيه و آرام آرام کردم شروع

 شد که تمام و خواندم آيه هفت پويا، و بود زنده جون مادر تشک لحاف

:وفاداري عمر يک براي داشت جان نگاهش  

!باشي حفظ که نميشه باورم خوني، مي قشنگ چقدر -  

*** 
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 کردم فرو خانه نوي فرش بافت ميان را انگشتم و انداختم پايين را سرم

:گفتم و  

 مي بود بهتر حالش جون مادر که موقعها اون...  داده يادم اميرعلي -

(  باشه اخرات و دنيا قرار که باشي کسي کنار يعني خوشبختي)  گفت

 مادر بافت مي که رو موهام امير گيه مي چي فهميدم نمي خيلي من

 به دي مي دون و آب جسمش به انقدر گفت مي بهش هميشه جون

 حاال قرآن حفظ به گرفتيم تصميم امير با..  هبد دون و آب هم روحش

 هم شايد و ميزنه سيگار به لب گداري گاه امير چون کني فکر اينکه نه



 هيچ اينو هست اما نباشه حرفها اين اهل کنه تر لبي ماهي به سالي

 حفظه رو قرآن از جز 29 امير دونم مي من اما دونه نمي خانواده از کس

 گفت که چرا بدونم شدم پي پاي انقدر کرد نمي حفظ رو ش جزء يه

...  کنم مي حفظ هم رو جزء اون شم روا حاجت کردم نذر ياسمن

 داد ياد منم به اما نه، يا کرده حفظ که بپرسم ازش نشد ديگه و گذشت

 خانواده اينکه نه کرديم مي حفظ و شستيم مي پارک رفتيم مي يواشکي

 کشيدم مي خجالت من اما بود خداشون از همه حرفا، اين و بياد بدشون

 نبايد ديگه کنم مي کار چي دارم من بدونه کسي اگه کردم مي فکر

 حفظ تو گفت بهم امير اما حرفا اين و بزنم الک و بذارم بيرون رو موهام

 مي رو دستت جاي يه روز يه باالخره بده خدا کالم و خدا به دل تو کن،

 پاش يه بود سفر خدا ي شههمي بابام. نکن پيتانم چيتان به نگاه گيره؛

 کشور و شهر هزاتا پاش يه و دبي پاش يه فرانکورت پاش يه بود تبريز

 و شيش تو خدا هميشه اما ها نباشه اينکه نه هميشه هم مامانم ديگه،

 فاميل هاي خونه دکوراسيون رقابت کورس از ما مبادا که بود اين بش

 شدم بزرگ احسان و امير چفت که منم ظواهرِ اهل بيشتر. بياريم کم

 از. گذاشت تموم سنگ ها زمينه ي همه توي برام هميشه اميرعلي  و

 عاشقشون نوجونيم تو که چيزي هزارتا و جامپ تا گرفته نوردي کوير

 کرد رنگي يکي يکي رو همش بمونه برام رويايي هيچ نذاشت امير. بودم



 "مثال...  نه.. هاا بود پولي روياهام کني فکر اينکه نه حاال حقيقي، و

 اينکه يا بزنم پرسه خيابونا تو صبح تا رو باروني شب يه داشتم دوست

 مي چه. برم راه ساحل لب باز موهاي با ديگران قضاوت از نگراني بدون

 داشت اعتقاد امير ، ديگه نوجوني دوران هاي بازي جنگولک اين از دونم

 به و جدولم لب رفتن راه عاشق همچنان من و زوده من براي ازدواج

 جوري ميذاشت پيش پا هم کسي هر خورم نمي مشترک زندگي درد

 اومدي تو فهميد که هم وقتي نگو که کرد مي داغ نقره رو طرف

 و ميز روي شد چپه همش و ميز رو داد سُر رو چاي ليوان خواستگاري

 که فهميدم "بعدا اما دستش از شدم ناراحت خيلي کن تميزش که گفت

 نوازش و ناز همش شوهر خونه بدونم بهتر که ودب خودم خاطر واسه

 نيست

:پرسيد و داد تکان طرفين به را سرش دلبرانه سروش  

نيست؟ يا هست حاال -  

:گفتم و زدم بازويش به آرامي مشت  

!بذار سنجي نظر بعد شه شروع بذار حاال -  

داد؟ رضايت ما به که شد چي بعدش -  



 ميشه خوبيه پسره گفت تهش که کرد روت زير و اومد و رفت انقدر -

!کرد فکر جدي بهش  

!پس گرم دمش -  

:گفتم مقدمه بي  

 مبادا که نگرانم اش ديده موقت عبور هامر يه پشت گفت مي پري -

....  

 آرام و لبهايم روي آمد کش سروش نگاه و شد سنگ دهانم توي حرف

:پرسيد  

چي؟ که مبادا قشنگم جواهر -  

!! هااا نکني بد فکر -  

 هم بد فکر راجبش من؛ به داده کرده تربيت اي فرشته همچين يه -

کرد؟ ميشه  

  :گزنده و تلخ خنديدم بغض ميان

 چرا، دونم نمي واجبتره امير براي شب نون از احسان و من روياهاي -

 رو مسئوليت و فهمه مي بيشتر خيلي انگار اما بزرگتر ما از سال 5 همش

.ماست برابر صد دوشش  



 مثل بود پرت و خرت تا چند توش ، چوبي داشت جعبه يه بوديم که بچه

 هاي جايزه حتي و رنگي تيله و تايمون سه بچگي عکساي از چندتا

 جعبه اين بنده جونش بود توش هم تشتک حتي نميشه باورت و شانس

 احسان با شکوند جناق بار يه کرديم مي اذيتش همش احسان و من بود

 هم احسان بدم بهت تا بگو خواي مي چي گفت احسان به باخت و

 جعبه رفت سروش نميشه باورت..  رو ات چوبي جعبه گفت نکرد نامردي

 عيقيق انگشتر براش مشهد از عمو زن هم بار يه... بهش داد رو اش

 دوسش خيلي اما نمينداختش داشت دوسش خيلي اونم بود کرده تبرک

 چشم دونست مي امير نبود خوب حالش احسان موضوعي يه سر داشت

 اميرعلي "اصال احسان به دادش همين خاطر به انگشترشه دنبال احسان

 هم عرشيا حتي! نه تا سه ما اما بشه ناراحت خودش حاضر همينجوريه

 تماشا رو فوتبالش و باشگاه برش مي ميزنه زندگي و کار از مهمه براش

 جون آقا اصل برابر کپي اميرعلي گفت مي هميشه جون مادر... کنه مي

! بود مهربون خيلي جونمم اقا...  بيامرزه خدا  

 

  الماس_ي_دونه#

٦٢پارت#  



  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 ربط که مبادا اون به گفتي که ايناي عزيزم؛ کنه رحمتشون خدا -

!نداشت  

 حقيقتي آماده را سروش داشتم هم شايد بود شده باز دلم درد سر

: کردم مي هولناک  

 چند هر ميرسيم هم مبادا اون به بگم رو همش کن صبر!  داشت چرا -

 از نميشه تموم بزنم حرف امير محبت و بخشندگي از ساعتها اگه که

 تو شده جمع امير دنياي هم االن.  سواست سرها از سري امير که بس

 کنه مي مراقبت اش بچه از که مادري يه مثل روز هر و جون مادر

 ي شرمنده که گفت مي ام مائده عمه پيش هفته دو جونه مادر مراقب

 مي راست کرده خونواده وقف رو خودش بچه اين بس از شديم اميرعلي

 تنه يه کنار تنهايي به اميرعلي کنار هام عمه تا دو و عموم و بابام گه



 گيرو ي همه با که ترسم مي االن کشه مي رو خانواده ي همه جور

 امير باشه خريده هامر ما عروسي واسه هباش رفته داره که مالي گوراي

..هامر واسه ميره در جونم  من دونه مي  

: گفت و کشيد دندان به را لبش سروش  

! عزيزم کنيم قبولش تونيم نمي ما باشه کرده رو کار اين اگه خب -  

 تو که کنه مي جوري رو بکنه بخواد که کاري امير اما..... دونم مي -

 خواستم بار هزار خدا به دالرا همون ي قضيه مثل گيري مي قرار منگنه

 که گفت. حرفا اين و خوره مي بر عموينا به گفت مامانم بدم پسش برم

 مي من اما نکرده عجيبي کار هم خيلي امير موني مي خواهرش مثل تو

 چک و ها بدهي تازه ، داره کاره نيمه ساخت داد قرار تا دو امير دونم

 اصرار پشت اصرار مينا عمه هم ور اين از کرده تموم رو فروشگاه هاي

 بره سرش امير دونه مي که نيست بسازه براش امير بده رو ش خونه که

 و پيمانکار کلي که وگرنه امير به کرده بند اينکه نميره قرارش و قول

 زدنش هوا رو طالست ماشااهلل هم عمه زمين و هستند برش دور سازنده

 براش چقدر پول اميرعلي فعلي شرايط اين تو االن دونم مي من.... 

 کرد کاريش نشه جوره هيچ که کنه کاري يه بازم خوام نمي و مهمه



 اين ي قضيه بگم و بزنم حرف باهش شرکتش برم خوام مي فردا

؟ چيه ميگه پري که هامري  

  : دادم ادامه من که کرد مي فکر داشت متفکرانه سروش

؟؟ بگم احسان به نظرت به -  

: پرسيد مقدمه بي  

 رو دنيا سوال ترين دار خنده مهمي براش انقدر تو چرا بگم االن اگه -

 اليه هزارتا که ميزني حرف کسي از بهم داري ساعته يه چون پرسيدم

 چند هر است خانواده ي همه سر رو حمايتش چتر و داره ناشناخته ي

 و چيه تصميم گفتم بهش وقتي ميبينمش دارم روزه دو هم خودم که

 گذاشت تموم سنگ چي همه واسه اومد و نياورد نه کنه همکاري باهام

 آخر دست اونم خوش، دامادي انشااهلل گفت مي همش که هم مادرت و

 منتظر که کنم نمي ياسمن واسه کاري هيچ من گفت مادرت به

 خيالم که خودمه خاطر واسه کنم مي براش کاري هر من باشم جبرانش

! خوره نمي تکون ياسمن دل تو آب باشه تخت  

 زد سروش که علي امير ايهام از پر حرف از پريد بيشتر ام پريده رنگ

:گفت و خنده زير  



 دو اژدهاي گير آدم)  گفت و کرد تموم حقت در هم رو بدجنسي البته -

(. اعصابم رو شه مته ندارم حوصله نيافته ياسمن لند غرو گير بيافته سر  

 آتش روي آب تا بود گفته "تعمدا را حرف اين اميرعلي شدم مطمئن

:پرسيدم زيزکانه باشد سروش جوشان هميشه غيرت  

؟ بزنه حرف باهاش اون بگم احسان به -  

 از اگه بگو گيري مي جواب بهتر اينطوري بزن حرف باهاش خودت نه -

! حرفا اينطور و کنم قبول تونم نمي بکني کارا تيپ اين  

: گفتم و دادم تکان پايين و باال را سرم  

 بريم کنم مرتب رو اينجا برم نداره؛ فايده خوابيدن شد صبح ديگه -

کنن؟ مي فکر چي مردم نداره خوبيت ديگه  

: گفت و گرفت را دستم مچ  

 گفته بهت امير که اوني شبيه اولي روز همون شوهر خونه تا بشين -

 کارهاي درگيره روزه چند منم که بريم بعد بخوابيم هشت تا...  نباشه

!صرافي برم نرسيدم و اينجام  

:شد گرد چشمانم  

بخوابيم؟؟ -  



: خنديد صدا با  

 همين به هم پدرتون!  نره يادت هااا بودي خوابيده شما اينکه مثل -

....  شرايط شما شد تخت که خيالش بموني اينجا که نداد اجازه سادگي

! داد اجازه نداري رو  

:بودم کشيده خجالت واقعاً ، انداختم بيني به چيني  

! تربيتي بي خيلي -  

:شد ترم نزديک  

نبودي؟ که تو خواست مي رو جديد آغوش اون دلم که بودم من -  
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! که واقعني -  

!هااا داريم رو شرايطش اينجا االن -  

!بکش خجالت پهنه هم هنوز سجادت -  

 هم ما داد اذن پدرت بکشم خجالت که کنم منکرات خوام مي مگه -

؟؟ بخونم....  تموم و خونيم مي بليدم رو آيه کلمه دوتا که  

؟ گي مي رو ها وپرت چرت اين دلت ته از واقعا -  

! کنم بغلت خواد مي دلم االن دلم ته از واقعا -  

: گفتم و کنارم مرد پروايي بي از آورد هجوم قلبم به يکهو ترس و شرم  

؟ نخواد دلم من واگه -  

:شد شيطان  

؟ خواست مي دلت که تو -  



... دلم االن بود شب سر مال اون -  

نداري؟ رحم کردم خوداري خيلي حاال تا شب سر -  

!کشيدي نقشه براش کلي که عروسيمون روز همون واسه بذارش -  

! هااا موقع اون تا ميمرم -  

: انداختم پايين را سرم  

! نکنه خدا -  

: گفت دلخورانه و کشيد نچي کالفه  

!!تونم نمي اين از بيشتر که بريم پاشو پس -  

 مي بلند داشت وقتي کنم خرال را هايمان خاطره شب نداشتم دوست

: خودم کنار نشاندمش و گرفتم را دستش مچ شد  

 من که بدوني خوام مي فقط... کني بدي فکراي راجبم خوام نمي -

 ازم که هاي ناگفته ي همه با نيستم معتقد هم خيلي من گفتم بهت

 بينمون حرمت خواد نمي ودلم مهمه تو براي که دونم مي اما شنيدي

 رو دستت..  کانتر روي گذاشتيم کردي بلندم تو خب ، شه شکسته

 بار اولين براي من که بود جديد حس هي همش کمرم دور انداختي

 به تا جفتمون هر براي بمونه بکر بذار که اينه کردم مي تجربه داشتم



 اين االن که اين...  بشه تر موندگار دوتامون هر براي لذتش وقتش

 به جوراي يه فقط نيست باري و بند بي دليل ام نشسته جلوت شکلي

 من دوني مي خودت که هوگرن همين ندارم اعتقاد حرفا واين حجاب

.... ميشم آروم بغل تو فقط  

 محکم مرا و ام سرشانه درو انداخت را دستش که چرا ماند نيمه ام جمله

 ي قفسه حجم و کوبيد مي وار ديوانه داشت قلبم  فشرد اش سينه به

 هاي بغض ي همه کردم مي احساس و بود شده برابر چندين ام سينه

 او و شدم مي رسوا داشتم من ام حنجره به بودند انداخته چنگ دنيا

 ، ببرد پيش جنون مرز تا مرا شب آن بود خورده قسم مرام کي سروش

: گفت و گرفت موهايم ميان از عميقي دم  

باشي دنيا حرام ترين حالل من براي بگذار)  

(سليماني زيبا() باشي دنيا ز من خوب حال تمام بگذار  

 ***  
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 اميرعلي

 جامعه سياه روزها همان وقتي چرا شود؟¬نمي شب روزها بعضي چرا

 سوالها اين پاسخ ندارند؟ شدن صبح خيال ديگر کنند¬مي تن را شب

 رفتم بار صد را فروشگاه عرض و طول که بود کرده خود درگير آنقدر مرا

 تنها که جاي. بود مانده باقي چتم ي¬صفحه ميان جاي دلم. آمدم و

 با خودم را ياسمن ي¬خانه. بود تنهايي از فرار براي من ي¬روزنه

 براي تا بود کرده خواهش و زده زنگ سروش. چيدم خودم دستان



 به رد جواب که بودم گرفته تصميم اولش. کنم کمکش خانه چيدمان

 نياز مواجه اين به من رسيدم نتيجه اين به بعد اما بدم درخواستش

 اگر حتي. کرد¬مي مشخص خودم با را تکليفم که ي¬مواجه. داشتم

 حفره آن قرباني اولين من و آمد¬مي وجود به قلبم در بزرگ  اي¬حفره

 زندگي يک ملزوم آنچه بود چيز همه ياسمن ي¬خانه داخل. شدم¬مي

. نداشت وجود اکسيژن آنجا. نبود سرجايش چيزي يک فقط بود مشترک

 چنگ تنم نازک بافت ي¬يقه به و انداختم تراس توي را خودم که آنقدر

 از جلوتر من قلب و دادند¬مي باريدن نويد ابرها. بود سرد هوا. انداختم

 تل ممنوع ورد تابلوي آن زير قلبم پيچک کنار که آنقدر. بود باريده ابرها

 در را خودم احساسم دنياي درون داشتم من گويا. بود شده درست آبي

 هيچ. بگيرد را دستم نبود غرقي هيچ. کردم¬مي غرق آب پر تل آن

 حامد به و گذاشتم لبم ي گوشه سيگاري. دانست¬نمي را دلم حال کس

:دادم پيام شريکم پژواک  

!کن جورش امشب -  

:خورد سين پيامکم بالفاصله  

!؟ مطمئني -  

!آره -   



:آمد مکث با پيامش  

!من ي¬خونه برو تو! خوابم مي فروشگاه تو شب من پس -  

 نداشتم گرفتن تيشه و دادن اّره ي¬حوصله گرفتم را اش شماره

:داد جواب بالفاصله  

!رم نمي اي¬ديگه جاي من خوبه، فروشگاه همون توي -  

 زدي زر... مبادا روز واسه کن رديف نقلي آپارتمان يه گفتم صدبار -

!من ي¬خونه برو نيا سوسه هم االن... ندارم مبادا روز من گفتي  

:شد پرتاب او سوي به خشمم تير اولين  

 همون تو ندارم تو خلوت حيات به نياز االنم ببند، رو دهنت شو خفه -

!نيستم حروم اهل من کن تو و تي فقط خوبه، فروشگاه  

 نگاش شغل يه مثل! کار همين واسه گيره¬مي پول طرف نباف شعر -

!نميشه سخت کني  

!کن رو کارت شو خفه پس! گفتم بهت که هميني -  

...امير -  

؟...هااا -  



کني؟ تر لبي يه کنم جور برات! گيري مي پاچه تو؟ امروز چته -  

!کن خالي زود رو فروشگاه فقط بکن خواد مي دلت غلطي هر -  

!باشه؟ شکلي چه اش قيافه -  

 ياسمن معصوم صورت. کرد پاره پاره را قلبم که بود خنجري سوالش

:کرد ترش جري سکوتم شد رديف چشمم مقابلم  

؟!واکني خودت رو پلمپش باشه؟ فابريک کنم جور رو يکي خواي مي -  

:غريدم قفل هاي دندان زير از شد مي منفجر داشت ام شقيقه  

!ببند رو دهنت....  حامد ببند رو دهنت -  
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 من. دادم فشار تراس سنگ روي را سيگارم و کردم قطع را گوشي

 کار چه باورهايم با خودم با داشتم کردم؟¬مي غلطي چه داشتم

 باز تراس درب. کرد گير ام¬سينه توي و خشم شد بزاقم کردم؟¬مي

 تالقي ي¬نقطه! ام سرشانه روي گذاشت را دستش سروش و شد

. کرد مي ذوب برگرد برو بي مرا که بود جاي دستش و ام¬سرشانه

:گفت سريع و نداد را موقعيتم حالجي فرصت  

 مياد بارون داره. خودت عروسي انشاهلل زحماتت از ممنونم جان امير -

!نمونه بارون زير ياسمن سراغ برم من  

 نام و آمد در صدا به دستم توي موبايلم گوشي بدهم را جوابش آمدم تا

 سرسري و دادم را تشکرش پاسخ سرم با. شد حک صفحه روي احسان

. زدم بيرون خانه از و کردم حافظي خدا احسان به دادن پاسخ بهانه به

 "مکررا و نبود بردار دست احسان اما بود شده خاموش دوبار گوشي

:دادم فشار را سبز آيکون و نشستم ماشين توي گرفت مي تماس  



احسان؟ شده چي -  

:کرد زخمي را گوشم اش¬شده تکه تکه صداي  

ياسمن؟ خونه رفتي -  

... بزن رو حرفت -  

 تازه فردا و سِري يا "اصال هست حاليت کني؟¬مي کار چي خودت با -

خبره؟ چه فهمي¬مي  

:بريزم بهم را جهان داشتم را اين پتانسيل که آنقدر بود خراب حالم  

 مرگت گوريم؟ کدوم من که سننه رو تو بخوري؟ مفت گُه زدي زنگ -

!جونم؟ به افتادي که چيه  

 مي جر يقه الکي داري تو خورم مي مفت گُه گي مي راست که تو -

 گفته نشي مدوا ابد تا که کنه مي درد جوري جاش بره سِريش! دي

کجايي؟ االن. باشم  

:کشيدم عربده  

چهههه؟ تو به -  

 بگو کرده تعطيل زود بارونه گفت حامد فروشگاه رفتم¬¬مي داشتم -

 کجايي؟



!تو با خورده گه حامد -  

 روي باران شرشر و باران زير راندم¬مي وقفه بي. کردم قطع را گوشي

. را برهمم و درهم افکار کرد¬مي خطي خط ماشين ي¬شيشه و سقف

 راه عاشق ياسمن باران، دل به زدم و کردم پارک اي گوشه را ماشين

 که اشکهاي را دلم و شست مي باران را صورتم. بود باران زير رفتن

 به پوک. زدم فندک و کاشتم لبم کنج سيگاري. نداشت باريدن از ابايي

 بار هزار موبايلم گوشي. شد¬مي دود که بود ها خاطره نخ به نخ پوک

 را خودش آن روي پيچکم نام که کنم خاموشش آمدم بود خورده زنگ

 صدا يک از گذر فقط هايم شنيده و ها گفته. کوبيد قلبم ديوار و در به

 باشه فابريک) زد مي شالق وجودم هاي اليه اليه به رحمانه بي که بود

(.کني باز خودت رو پلمپش ووو  

 رمق عشق. کردم خاموش را موبايلم شد قطع ياسمن صداي وقتي

 خودم. نداشتم رفتن راه توان ديگر. بود ربوده رحمانه¬بي را زانوهايم

 آب تل آن ميان احساسم و نشستم بلوار کنار شده جمع هاي آب وسط

.قلبم ي¬شده جمع  

 شب آن من اما نداشت خودکشي از کمي دست رفتن راه و شدن بلند

 رسيدم فروشگاه در به وقتي که رفتم پياده آنقدر. بودم طالبش "شديدا



 باران زير پارکباني بود و بسته ها کرکره تمام. نبود کس هيچ خيابان در

 ثانيه چند. بود زباله سطل از شده ريز سر هاي زباله آوري جمع مشغول

 چقدر ما. سخت خيلي بود سخت کارش. ماند حرکاتش روي نگاهم

 اگر فقط.  کنيم راحت را کارش  رعايت کمي با توانستيم مي راحت

 آن حال هر در. ريختيم نمي زمين روي را ها زباله و داشتيم رحم کمي

 باز و گرفت اوج کلمه اين با مغزم توي صداها...بود شغل يک هم

 مي راحت کني نگاه بهش شغل يه مثل(.....) شغل) شد آغاز کوبشش

(.شه  
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 را ام شامه تند عطري اول همان شدم وارد و کردم راباز فروشگاه درب

 اقسام و انواع در را خودش رفتن هنگام باز حامد اينکه تصور با زد،

. شدم باال طبقه راهي تاريکي همان در کرده خفه متنوعش عطرهاي



 و کندم را تنم بافت مسير همان در بود آب خيس هايم لباس تمام

 هم را آن بود شده خيس هم بافتم زير رکابي. ها پله روي کردم پرتش

 حامد. بود روشن مديريت اتاق المپ رسيدم آخر ي¬پله به. کندم تنم از

 آش. کردم نثارش آبداري فوش لب زير. کرد مي زياد کارها تيپ اين از

 زننده شک¬بي مقابلم تصوير.  شدم اتاق وارد داغون و درب و الش و

 را اش برهنه پاي زيبا و فريبنده دختري. بود عمرم تمام تصوير ترين

 دستش توي نوشيدني از لبالب جامي و بود انداخته ديگرش پاي روي

:شدم ميخ پايم زير فرش سنگ روي و دزديم را نگاهم. بود  

کني؟ مي کار چي اينجا شما -  

 مي ترش نزده لب بود نگفته اما قلقي بد بود گفته ؟..  اخم بد چه -

 کني؟

 در اينکه سبب به هميشه. رفتم اتاق انتهاي کمد سمت به عصبي

 داشتم لباس دست يک ماندم¬مي فروشگاه در زياد کاري هاي¬شب

 را راستش پاي ايستاد مقابلم و شد بلند دخترک که بودم راه ي ميانه

:گفت عشوه سراسر لحني با و داد قرار پاهايم وسط درست  

 لوچه و لب از آب بزني ديد دور يه خورم¬مي قسم! کن باال رو سرت -

!ميشه آويزون ات  



 بزنم زل نگاهش توي صاف. کرد مجبورم کالمش ميان گستاخي

 خوب را، کسي هر نه اما بود گيرا روشنش اي قهوه درشت چشمان

:صورتش توي کردم تف را کلمات و زدم ديد را صورتش  

بلدي؟ قسمم -  

:کشيد لبهايش روي زبان. داد نشان خودي مرتبش هاي دندان رديف  

 باکره نباش نگران و دوخط اون بخون حرومشي، حالل اهل بود گفته -

...اما خواد نمي ولي اذن نيستم  

 با بگيرم را بازويش داشتم دوست که بود سخيف آنقدر کلماتش جنس

: خيابان وسط کنم پرتش حالش و وضع همان  

!بيرون اينجا از گمشو خودت، واسه نگهدار رو اماش -  

:گرفت جويدن ژست اما نبود دهانش توي آدامس  

 اما کنه مي زياد منو زحمت مياد؛ خوشم سفت مرداي از اومد؛ خوشم -

!بيشتره برام لذتش  

: دادم باال ابروي تاي  

!ردشم خوام مي کنار برو. کردي رو تالشت -  

:بست را راهم "کامال و گذاشت ديوار روي را راستش دست  



.. نميشه اينطور تو جون نه -  

 و ام سينه جناق روي گذاشت را اش اشاره انگشت و کشيد جلو را لبش

:برگشت را مسيرش و کشيد شکمم سمت به صافي خط  

 تيپ، خوش و فيس خوش مرد يه هستي، فرم خوش و تيپ خوش -

 ذائقه کنه مي تحريک... ده مي خوبي بوي که هم نفست..... غد و سفت

!رو ام  

 و دادم فشار را انگشتش نوک و برداشتم ام سينه روي از را انگشتش

:گفتم  

 آدرس بهت اشتباهي کارت رد برو بودم خواسته رو فابريکش من -

!دادن  

 انگشتش نداشتم شک. کرد بازش وسريع بست را چشمانش لحظه يک

 تر محکم. بکشد بيرون دستم از را انگشتش کرد تالش. بود گرفته درد

:گفتم و دادم فشار را دستش  

 ماشين برات کن جمع آدم مثل رو پالست و جور و بپوش رو لباست -

!بري بگيرم  
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 کمد سمت به بلندي گام. دادم هلش کنار به "تقريبا و گفتم را اين

 سرم دور دور يک دنيا...  داشتم آنجا رنگي آبي شرت تي!  برداشتم

 نپوشيدنش و پوشيدن بين. بود خريده را تيشرت آن برايم ياسمن. چرخيد

. چرخيد مي پوشيدنش سمت به ترازو سنگين ي¬صفحه. شدم دل دو

 هايش¬آستين از هم را دستانم آمدم و کردم رد سرم از را شرت تي

:گفت دخترک بکشم بيرون  

!توووو خاطر واسه پيچوندم رو نفر سه امشب من -  

:گفتم قاطعانه و محکم ديدمش؛ نمي بود او به پشت  

!ريزم مي واست حامد بده رو کارتت شماره -  

 از گرفت دوران سرم.  برگشتم سمتش به و پوشيدم کامل را شرت تي

 که فرستاد بوسي و زد چشمکي. لُخت لُختِ. بود برهنه "کامال ديدنش؛

:زدم فرياد  



.... برو گمشو بيرون ننداختمت سگ مثل تا. الشي حيون -  

:کشيدم عربده باز و رفتم در سمت به بود بره ماتش  

 چشم از ديدي چي هر گرنه و کني گم رو گورت داري وقت دقيقه سه -

ديدي؟ خودت  

:گفت و کشيد پشت از را بازويم  

 گه نداشتي رو اش جربزه که تو کني؟¬مي رم چرا  عوضي وحشي -

 نمک آب تو من با خوابيدن واسه نفر صد! بيام دادي اورد خوردي

....خوابي  

:گفتم و زدم گوشش توي محکمي سيلي  

!شد تموم اش دقيقه يه -  

 را موبايلش شعور بي گرفتم؛ را حامد شماره و رفتم بيرون اتاق از

:زدم عربده و برگشتم اتاق سمت به عصبي. بود کرده خاموش  

!نمونده بيشتر دقيقه يه -  

:گفت و آمد بيرون پوشيده لباس  

!کن نگاه و وايسا کنم مي پشيمونت سگ مثل -  



:کردم اشاره خروجي سمت به  

!هرري -  

!بگير واسم ماشين يه -  

:پله راه سمت به دادم هلش و گرفتم را بازويش  

!باشي کرده دشت شد پيدا مشتري يه شايد برو بيا -  

 دستم از را بازويش. شد¬مي پايين و باال خشم از اش سينه ي¬فقسه

 فرو موش قالب در آمد بيرون وحشي ي گربه الک از و کشيد بيرون

:گفت ملتمسانه و رفت  

!ترسم مي من بگير ماشين آدم مثل -  

:گفتم و زدم پوزخندي  

 و دونم مي من بندازي جفتک بياد ماشين تا بشين پايين برو آدم مثل -

!!توو  

 همچنان بيايد ماشين که اي لحظه تا کردم اش راهي و گرفته ماشين

:کرد حمله يکهو و داشت قرارد دفاعي الک در  

 در شکل و سر اين به و بيرون انداخته زندگيش از رو تو که اوني -

!سگي خيلي چون بوده حاليش خيلي اومدي  



:زدم پوزخندي  

!منتظرن مشتريات برو -  

!نره يادت وقت هيچ اسم اين. سونياست اسمم -  

:کردم پايين و باال را سرم  

!گذشت خوش.... برو ؛ مونه¬مي يادم -  

 ماند باران زير هايش الستيک چرخش در دلم. کرد آف تيک که ماشين

 به لعنت دادم؟ مي پس را دوري اين تاوان بايد من چرا من؟ چرا که

. کرد رهايم سامان سرو بي همانطور و کرد عاشق مرا که پاييزي پاييز،

 را فروشگاه اي شيشه درب. بود عاشقش ياسمن که باراني باران به لعنت

.شدم ها کره کره خيال بي و کردم قفل  
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 زانوهايم ميان رمقي هيچ تا رفتم راه  را فروشگاه عرض طول آنقدر

 چکه احسان نام و زد هم بر را برهمم درهم دنياي موبايل صداي. نباشد

:گوشم زير دادم سُر را گوشي رمق بي و نا بي. احساساتم ميان از کرد  

!بله -  

:رفت نشانه را قلبم و شد چنگ ناالنش و خسته صداي  

داداش؟ کجايي -  

 به دنيا که مواقعي يکي. کرد مي خطاب داداش مرا حالت دو در احسان

 پيدا نگفته حاال. بود رفته کفش از دنيا که زماني ديگري و بود کامش

:کرد نجوا تر رمق بي شد طوالني که سکوتم است حالي چه در بود  

 امير خرابتم موال به!داداش ميزنه رو شورت دلم شم؟ فدات کجايي -

!کردم پايين و باال رو شهر اين انقدر سرکنده مرغ شدم کجاي؟ بگو  

... فروشگاهم -  

نبودي؟ اومدم که اون -  

 نگران خوبه حالم کردم پارکش وليعصر. ماشينم سراغ برو احسان -

.. فقط نباش  

نوکرتم؟ چي فقط -  



 واسه بيارش مادرجون دکتر سراغ برو هم فردا خونه ببر رو ماشين برو -

!دارم الزم تنهاي. مونم¬مي جا همين روزي دو يه من چکاپ؛  

:کرد قرص داشتنش به را دلم نگرانش صداي  

بيام؟ خواي نمي مطمئني -  

 دوني مي که رو يدکش سويچ نره يادت. پارکه جا بد ماشين احسان -

 کجاست؟

بزنم؟ بهت سر يه صبح حله؛ نباش ماشين نگران -  

!گفتم بهت که کاري دنبال برو -  

!تخت خيالت -  

 از حرفي احسان اينکه از کشيدم اي آسوده نفس شد قطع که تماس

 خاطره رج به رج. کردم دود و زده آتش سيگاري. نياورد ميان به ياسمن

 و فکر. شد مي سوخت که بود عشق خط به خط و شد¬مي دود که بود

 تندي عطر. کشيدم دراز کاناپه روي. کرد مي بلوا سرم در که بود خيال

 فکر. کشيد مي يدک را وفايي بي عطر رد که تندي عطر. زد را ام شامه

 جيبم از را گوشي. بود افتاده روانم و روح جان به و شده چنگ ياسمن

 را جراتش بود ماه چند. رفتم هايم عکس گالري سراغ و کشيدم بيرون



 7 حداقل عکس ده بين از.  کنم شکافي کالبد را هايمان خاطره نداشتم

 در هنوز ياسمن بودکه هنگامي عکسها از يکي.  بو ياسمن عکسش

 به را لبش ي گوشه و بود سرش مقنعه. کرد مي کار من کنار شرکت

 هوا بي خودم. کرد مي نگاه مقابلش برگه به داشت متفکر و گرفته دندان

 اين بود پيچکم ياسمن که ها وقت آن. بودم گرفته او از را عکس اين

 عشقش. کردم مي نگاهش بار هر. داشت زيادي حرفهاي برايم عکس

 دنيا کردم نمي هم را فکرش هرگز. گرفت مي جان باره هزار قلبم در

 ديگري با او ي¬خانه خودم دستان با خودم که دهد قرار شرايطي در مرا

 اين پذيرش آمادگي هايمان خانواده تا بودم کرده صبر من. کنم آماده را

 اين و باشم داشته دوست را ياسمن توانم مي هم من که باشند داشته را

 دانستم مي که چرا بودم کرده صبر من. نباشد بعيد برايشان حرف

 کوچک خيلي عمر يک براي گرفتن تصميم و ازدواج براي هنوز ياسمن

 جمله يک با ياسمن و بيايد نفر يک تا بودم نکرده صبر من. است

 آنقدر. چه يعني ازدواج فهمد مي که بگويد و بخواند را قلبم ي¬فاتحه

 به. شد خيس صورتم کي نفهمديم که کردم پايين و راباال عکسها

 خاطره چقدر. بوديم خنديده و گفته چقدر زدم سر چتمان ي صفحه

 بره نمي خوابم امير. ) بود داده پيامک برايم هايش تر قبل خيلي داشتيم

(خوردي؟ قهوه بازم)  بودم داده را جوابش!(   



 

  الماس_ي_دونه#

٦٩پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 همين به(  بريم( ) سواري؟ موتور بيرون بريم يواشکي. چي هر حاال) 

 همه هم براي سادگي همين به. بوديم کرده پر را هم شب نيمه سادگي

 به تا شب سر از که جاي رفت مي داشت ياسمن حاال. بوديم شده کس

 سخت برايم لحظه در گرفتن تصميم. بود ربوده را قرارم ديدنش حال

 اراده بي کردم مي تمام را پيچک ي قصه بايد. بود شده دنيا کار ترين

 خوردنش بوق از داشتم وقتي خورد بوق و خورد بوق گرفتم را اش شماره

 حرف آرام آنقدر. کرد لمس را گوشم مردي آرام صداي شدم مي نااميد



 ترک کسي احساس ي شيشه است مراقب کردم مي احساس که زد مي

 ظرفيتم از فضا تحمل. شد تر سنگين و سنگين اطرافم دنياي. برندارد

 سروش را ياسمن گوشي شب ي سه ساعت فهميدم وقتي شد خارج

 من اما داند مي خدا فقط بود چه هايم شنيده و ها گفته. داده جواب

 و شده پخش زمين روي بود دستم دم چه هر که آمدم خودم به وقتي

 جاروبرقي ماکرويو.. بود ولو زمين روي بزرگي دي سي ال. بود شکسته

 کجي دهن برايم ممکن شکل ترين وحشتناک به فروشگاه کف همه

 به شد مي پرت که بود تيرم آخرين حامد ي خانه ي¬شماره. کرند مي

 و کرد چندان صد را خشمم آلودش خواب صداي ام زندگي سبيل سمت

:زدم عربده  

برگرده؟ بزن زنگ -  

امير؟ کي -  

!!سونيا -  

 

* 
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��ياسمن��  

 

 نفهميدم شد گرم چشمانم وقتي که بود اي اندازه به قبل شب خوابي بي

 و کردم حس تنم روي را نازکي پتوي شدن کشيده اما برد خوابم کي

:گفتم نه يا شنيد سروش دانم نمي که طرزي به لب زير  

!!ممنونم -  

 از مست چشمان باالخره تا شد تکرار آنقدر ام گوشي ي ويبره صداي

 زير از را دستم. دادم باال را پلکهايم زحمت به. کند خواب از دل خوابم



 آلو خواب آلو خواب همانطور زدم چنگ موبايلم به و برده بيرون پتوي

:گفتم و دادم فشار را سبز آيکون  

الوووو-  

خوابي؟ ياسمن-  

!!مياد خوابم خيلي پري بگو -  

:داد بازي را دلم بند لرزانش اما محکم صداي  

ياسمن؟ کجايي -  

!ام خونه -  

.فروشگاه بيا پاشو االن همين هستي جا هر -  

:بنشينم جايم سر صاف شد باعث صدايش لرزش  

پري؟ شده چي -  

!بيا زود فقط هيچي -  

. گشت را خانه اطراف چشمانم.شدم بلند سرعت وبه کردم قطع را گوشي

 به دليل همين به بزند صرافي به سَري بايد بود گفته. نبود سروش

 براي. دادم ماشين درخواست و رفتم ام گوشي اسنپ سراغ به سرعت



 ماشين آمدن از وقتي کردم صبر اي دقيقه چند نبود ماشين حضور امين

 ماشين درخواست خودمان خانه براي و داده تغيير را مسيرم شدم نااميد

 را پالتويم و پوشيدم سري سر را شالم. شد پيدا ماشين سرعت به. دادم

. افتادم راه و کشيدم عميقي نفس. کشيد تير يکهو دلم زير. کردم تنم

 انتظارم خوبي اتفاق زند مي زنگ يکهويي اينطور پري وقتي دانستم مي

 را در زنگ. کشيد طول دقيقه پنج از کمتر خانه تا رسيدنم. کشد نمي را

 پشت که ديدم را امير ماشين پارکينک به شدن وارد محض به. زدم

 عمو زن زدم را عموينا واحد زنگ برگشتم. بود شده پارک ما ماشين

 فرستد مي را ماشين سويچ اما نيست خودش امير که گفت و داد جواب

 آن توي را امير سويچ و شد باز آسانسور در وقتي. کنم جا جابه تا پايين

 ماشن با که گرفتم تصميم و شدم ها ماشين جاي جابه خيال بي ديدم

 اطالع را رفتنم و گرفتم را مامان ي شماره. فروشگاه سمت بروم امير

 را ام شامه چيزي هر از اميرزودتر عطر نشستم که ماشين داخل. دادم

 و گرفتم را پري ي شماره و زدم استارت. کرد ام ديوانه و کرد فتح

:داد جواب اول بوق. کردم وصل را ام هندزفري  

شده؟ چي ببينم بگو درست پري -  

..بيا سريع فقط ياسمن نشده چيزي -  



  من الماس ي دونه اي من ياس اي ياسمن اي

  من احساس منو عشق چيه دونستي مي کاشکي

  ها قصه تو خونمت مي ساله هزار ياسمن اي

خدا داده رو تو انگار من براي ياسمن اي  

 هم ماشين سيستم و زد نمي حرف درست پري. شدم مي ديوانه داشتم

 و شدم عصبي. بافت مي هم به مزخرف بند يه خواننده شد نمي الل که

 را ماشين پلير صداي تا باشد داشته را گوشي لحظه يک گفتم پري به

:کشيدم عربده پري سر صدا، کردن قطع محض به. کنم قطع  

شده؟ چي ببينم بگو -  

!اينجا به زده دزد کنم فکر فقط ياسمن نشده چيزي -  

:چرخيد سرم دور قوا تمام با دنيا  

کني؟ مي کار چي اونجا تو...  زهرا فاطمه يا -  

کنم؟ چک رو برقيت لوازم بيام نگفتي مگه -  

 را ام سفارشي برقي لوازم و فروشگاه برود بودم خواسته خودم آمد يادم

 نمي که او آخر نرود، تا بخواهم او از بود رفته يادم بعدش و کند چک



 لوازم و بودند کرده بندي قاب هم با سروش و امير قبلش شب دانست

:گفتم و دادم فشار پدال روي محکم را پايم. بودند کرده نصب را خانگي  

اونجاست؟ کي -  

:گفت و گريه زير زد يکهو  

داره؟ آبي شرت تي ؟...داره اي قهوه چرم بند ساعت امير ياسمن -  

:کردم مرور ذهنم توي کامل دور يک را امير هاي ساعت سريع  

مگه؟ چطور آره -  
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:شد بيشتر اش گريه صداي  

... الزمان صاحب يا -  

:دادم مي دست از داشتم را ماشين کنترل  



پري؟ شده چي بگو قرآن رو تو -  

:زد هق  

 شايد گفتم زدم در...  باالست ها کره کره اما است بسته فروشگاه در -

... باشه داخل کسي  

؟...خب -  

 چيز همه ديدم شيشه به چسبوندم رو سرم کنه نمي باز کسي ديدم -

.... شکسته  

 ويراژ ها ماشين بين و راندم مي سرعت با شنيدم نمي ديگر را صدايش

:دادم مي  

 زنگ معلومه لباسش گوشه و دستش فقط که افتاده دمر اينجا نفر يه -

 در دارن ها همسايه االن.. نرسيدن هنوز ولي اورژانس و نشاني آتش زدم

..بياد و پليس تا کنن مي باز رو  

 پرتم حواس ماشيني ممتد بوق صداي. بود تار تار ديد نمي هم چشمانم

 بي. اتوبان کنار گاردريل توي رفتم مي صاف داشتم. آورد خودش به را

:زدم فرياد گوشي توي و شد ريز سر چشمان اشک اختيار  

!اميره نگوووکه خدا رو تو پري -  
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:کرد مي گريه هم او  

..بازشد در وايسا وايسا..ياسمن دونم نمي -  

 صاف صاف مقابلم اتوبان. پيچيد گوشي توي تلوق تلق و دويدن صداي

:زدم فرياد اختيار بي و امان بي. ديدمش مي مارپيچ من اما بود  

... توام با... پريا...اميره؟ پري ؟ اميره -  

 دنيا آن در و زندگي و دنيا اين در من و شد مي وصل  قطع پري صداي

:کردم مي سير  

.برسون رو خودت ياسمن -  

 محابا بي. نداشته را حقيقت گفتن توان پري فهميدم شد، قطع که گوشي

 را احسان شماره کي پناهي بي اوج در. ريختم مي اشک و راندم مي

 بوق به نبود من دست اتفاقي هيچ ديگر دانم مي اما دانم؟ نمي گرفتم

:زدم هق گوشي توي من و داد را جوابم احسان نرسيده سوم  

احسان؟ شده چي امير -  

 اصل سر رفت صاف. نگفت پرت "اصال. نرفت حاشيه. نگفت دروغ

:مطلب  
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 اما شده چي دونم نمي درست.  فروشگاهم نزديک زد زنگ بهم حامد -

!باشه نشده چيزيش امير کن دعا ياسمن برو  

 امير امروز حال که دستم روي ريخت را پاکي آب تهديدش پر ي جمله

. کرد قطع را گوشي معطلي بي. است من براي چيدن خانه خوش دست

 خودش اينکه به خوش دل گرفتم را امير شماره ي هميشه از تر درمانده

 توي برنده و تلخ زمانش آن هاي دادن جواب مثل اصال. بدهد جواب

 همه. نداد جواب کسي. کردم صبر آخر بوق تا اما کردم صبر بزند ذوقم

 مَپ که فرعي در پيچيدم را بزرگراه. بود داده احسان را ها جواب ي

 قلبم ضربان.  کردم پاک را اشکم دستم پشت با. داد مي نشان ماشين

 هق. برسم زودتر شايد تا پيچيدم فرعي به فرعي. بود رفته هزار روي

 آورد فشار قلبم به پنهاهي بي آنقدر. دادم مي فشار را گاز پدال و زدم مي

 توي پول به بودنش نهايت که باباي. گرفتم را بابا شماره اراده بي که

 آنقدر که باباي. شد مي ختم من مدل فالن شلوارجين و مانتو و جيبي

 ي سينه به چسبيدم و شدم چنگ ناخوسته من که شد رنگ کم

 خندانش صداي شدم مي نااميد دادنش پاسخ از داشتم وقتي. اميرعلي

:پيچيد گوشم توي  

کرديد؟ ما ياد خانوم عروس به به -  
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:ميشد خالي جاي بايد بود پر دلم. نکردم را خندانش صداي مراعات  

!بابا بيا -  

 از مرا گفت بود گرفته ماتم رنگ سرعت به که صداي با بابا که اي کلمه

: کرد متنفر ام رحمي بي از و خودم  

؟....مادرجون -  

:دويدم کالمش ميان  

 خوبي اتفاق انگار اما شده چي دونم نمي زده دزد رو امير فروشگاه -

!بابا بيا خدا رو تو نيافتاده،  

:داد را جواب محکم قرص  

.خيره نباش نگران. افتم مي راه االن عزيزم باش آروم -  
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 تيرهاي با همه امير فروشگاه در آنجا انگار. داشتم احتياج حضورش به

 فرعي آخرين. کنند سالخي ناجوانمردانه را قلبم تا بودند ايستاده سرکش

 خيابان وسط را ماشين اينکه به تفاوت بي. رسيدم وباالخره زدم دور را

 باران بود سرد هوا. دويدم و زدم را ماشين ريموت فقط کردم پارک دوبل

 مي جوالن هوا در همچنان بدي سوز اما بود شسته را شهر قبلش شب

 پوستم روي را چاقو تيز نوک کسي انگار خورد مي صورتم به که باد. داد

 و بود فروشگاه درب مقابل جمعيت خيل به فقط چشمانم. کشيد مي

. ديدم باشمش؛ نديده اينکه نه. نشدم آمبوالنس متوجه اول همان "اصال

 هلش وجودم ي همه با رسيدم مي که کسي هر به. چيست نفهميدم اما

 گذاشته را دستش دو. بود احسان ديدم که کسي اولين. عقب دادم مي

 راه نتوانستم ديگر. بود گرفته را کتفش زير حامد و صورتش روي بود

 ببلعد؟ مرا بود ممکن آن هر که بود بزرگي ي حفره پايم زير انگار. بروم

 تار تار چشمانم ديده... بود خون از پر وحشتناکي طرز به فروشگاه کف

. دويد سمتم به و ديد مرا که ديدم را پري هم تاري همان در اما بود

 اشک از پر چشمان..  چرخاند سمتم به را احسان و حامد سر دويدنش

 دست. مُردم من و ايستاد جهانم انگار گرفت جان نگاهم در که احسان

:زدم فرياد قوا همه با و ارده بي گرفت جاي دستم روي که پري  

!!!!!نه -  
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 ي همه. شد مطلق سکوت لحظه يه که بود زياد صدايم وسعت انقدر

 سينه تخت محکم بزند حرفي خواست پري تا. چرخيد سمتم به سرها

:زدم فرياد و کوبيدم اش  

...!! نه -  

 لباس مردي. شد ام عادي غير حال متوجه. کرد تند پا سمتم به احسان

 دو احسان. بوده اورژانس پزشک فهميدم "بعدا آمد سمتم به تن به فرم

 کشيدم بيرون دستش از قدرت با را دستم.  گرفت دستش توي را دستم

:زدم فرياد باز و  

!!بياد امير بگو -  

:زد ورق چشمم پيش را کودکيمان تمام صدايش خش  

. شده چي نيست معلوم هنوز ياسمن باش آروم -  

 محکم اورژانس مامور دويدم سالن انتهاي سمت به قرار بي.  زدم هق

:زد فرياد و گرفت مرا  

 باشه نشده چيزي هست هم ممکن باشه ديده ناخي ي ضايعه ممکنه -

!!خانوم کنيد کنترل رو خودتون..   
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 غرق صورتي و سر با دمر مکانم و زمان. بودم کرده گم را مکان و زمان

 نگاه اما بود سرقت از حاکي امر شواهد..بود افتاده زمين روي خون به

 بود بدبختي هر به احسان و حامد. بود حرفها اين از دارتر زخم پري

 بسيار. کرد بندي آتل را امير گردن آرامي به پزشکي تيم. کردند مهارم

 که همين و کردند فيکس برانکار روي را امير کارکشته و اي حرفه

 صحبت بيمارستان به انتقال مورد در احسان با داشت مامورآمبوالنس

. رساندم امير رابه خودم و کردم استفاده احسان غلفت از کرد مي

. شد نزديکم اوژانس پزشک. خون از پر صورتش و بود بسته چشمانش

:زد تشر  

کنيد؟ مي کار چي خانوم -  

:گفت و کرد نشيني عقب قدم يک ديد که را اشکم غرق چشمان  

... بيمارستان بشه منتقل سرعت به بايد -  

:دويدم کالمش ميان  

...قرآن تورو.. دقيقه يه -  

:زد تشر  

!زني نمي بهش دست -  
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 لبم آرام. رسيدم من و رفت کنار مقابلم از دادم، تکان پايين و باال را سرم

:زدم لب قرار بي. کردم گوشش نزديک را  

!!پيچکت جون...نشو معرفت بي -  

:گفت ديد که را خرابم حال اورژانس پزشک  

 پيشونيش به که اي ضربه مال.. موقته هوشيش بي زياد احتمال -

!باشه نداشته داخلي ريزي خون کنيد دعا فقط خورده  

 هميشه. شود محو هم تارم ديد همان تا بود کافي اش جمله يه همين

. بود نيافتاده اتفاق اين هرگز اما کنم غش بحراني موارد در داشتم دوست

 زير رحمانه بي زانوانم رمق فقط ديگر روزهاي ي همه مثل هم روز آن

.نشستم زمين روي من و شد له برانکارد هاي چرخ  

 

  الماس_ي_دونه#

٧٣پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 جواب که فروشگاه ماند الجرم حامد. رفت آمبوالنس همراه احسان

. کشاندمش در سمت به گرفتم را پري دست. بدهد را پليس مامورين

 خروج ي لحظه از، نبود هم من از کمتر نبود تر خراب من از اگر حالش

:گفت مي پليس به که شنيدم را حامد صداي در از  

 تست ازش مامورتون کاري هر از قبل االن همين سروان جناب نه -

 به "اشتباها و نشده متوجه بوده خسته کنم مي فکر من نه...گرفت الکل

..پايين اومده صاف رو طبقه نيم ها پله جاي  

 دويدم امير ماشين سمت به سرعت به. گويد مي چه ببينم نايستادم ديگر

:گفتم پري به لرزان صداي با. دويد مي دنبالم هم پري.   

!بشين تو -  
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 آنقدر وقت هيچ پري. نشست رل پشت و داد تکان سر حرفي هيچ بي

 پنهان خواست مي را چيزي يک يعني کرد مي سکوت وقتي نبود ساکت

:پرسيدم کرد حرکت اينکه محض به. کند  

شده؟ چي -  

:داد تکان طرفين به را سرش  

!اومده دزد اينکه مثل دونم نمي -  

:زدم فرياد و ريختم اشک  

!نگووو دروغ -  

:ريخت اشک مظلومانه اشک هم او  

 داشته و بوده فروشگاه تو اينکه مثل رو شب امير... ياسمن دونم نمي -

...دونم مي قدر همين خدا به... کرده مي کتاب حساب  

 مي بدم کاري پنهان از شد مي پايين و باال خشم از ام سينه ي قفسه

:گفتم و زدم داشبورد به محکمي مشت آمد  

....بگووو رو راستش -  

:گفت و پيچاند را فرمان و کشيد صورتش روي را دستش پشت  
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 دو باال طبقه رفت اومد حامد بعدش فروشگاه رفتم جلوتر همه از من -

...باالست اون نگم اومد کسي که گفت و پايين برگشت سوته  

!!خب -  

 اومد اورژانس وقتي دونم مي فقط ياسمن شده چي دونم نمي -

 احسان و پليس اومدن. شد شلوغ اونجا حسابي رسيد هم پليس بالفاصله

 که گفت چي احسان گوش در دونم نمي پايين اومد حامد. شد هم با

!!ندارن کسي از شکايتي گفتن  

:کردم نگاهش شوکه   

چي؟؟ يعني -  

:کوبيد فرمان به محکمي مشت  

!دونم نمي -  

:کردم نگاهش واج و هاج  

کردن؟ اينطوري چرا شعور بي دوتا اون چي؟ بميره امير اگه -  

:داد تکان طرفين به را سرش  

!ياسمن برم وري کدوم -  
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!شهرک سمت برو بهمن بيمارستان ببرنش کرد هماهنگ احسان -  

 جيبم توي از. رفت ويبره روي جيبم توي موبايل داد تکان را سرش

 اشکهايم. بود عمو زن کردم نگاه آن روي تصوري به کشيدمش بيرون

:گفتم پري به. کرد غرق را چشمانم شهر و شد سيل  

دي؟ مي جواب تو -  

 کردم کاري هر. ريخت اشک و داد تکان طرفين به نه نشانه به را سرش

(.بيمارستان رفتيم ما) دادم پيامک فقط بدهم را عمو زن جواب نتوانستم  

 

  الماس_ي_دونه#

٧٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 سمت به. کند پارک را ماشين رفت پري و شدم پياده بيمارستان مقابل

 را امير من و باشد خواب کاش اي کردم آروز و کردم تند پا اروژانس

 ايستادم مقابلش ديدم سرعت به را احسان. نبينم شرايط اين در اينجا

 طلبکارش نگاه به اعتنا بي. بود جهان چشم طلبکارترين چشمانش

:پرسيدم  

بردنش؟ کجا -  

:کشيد هم توي را هايش اخم  

 کن دعا...  کرد باز رو چشماش آمبوالنس توي.... آي آر ام بردنش -

!باشه نکرده داخلي ريزي خون  

 امنتا چشمانم در کردن نگاه از و ديگر سمت به برگرداند را صورتش

:چرخاندمش خودم سمت به و گذاشتم بازويش روي را دستم. ورزيد  

نکردين؟ شکايت چرا -  

:گفت و زد سفيدي به سرخي از ثانيه به رنگش  
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!باشه فوضول انقدر نمياد پري به -  

نکرديد؟ شکايت چرا! هست کن فکر تو -  

 به را موهايش توان ي همه با و کرد فرو موهايش توي را دستش دو

 سراغ به اول عصبانيت وقت بود دويشان هر عادت. کشيد عقب

:رفتند مي موهايشان  

!ندارم خودمم حوصله ياسمن کنار برو -  

:دادم نشان مصمم را خودم بيشتر و شدم سمج  

 اگه بيافته؟ اتفاقي براش اگه چي؟ باشه کرده داخلي ريزي خون اگه -

 اندازه به کدومش هر هست اگه همه اين باشه؟ ديده آسيب نخاعش

 و شدي همشون خيال بي تو بعد کني شکايت تو که هست محکم کافي

نکردي؟ شکايت  

 و آورد گوشم بيخ را سرش خودش سمت کشيد و گرفت را دستم مچ

:گفت  

 گرنه و بشه الل که گذاشتم ماموره جيب توي رشوه کلي. بوده مست -

...خورد مي حد بايد نشده شده سرپا  
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 بودم برده امير گوش نزديکي تا را سرم من. گويد مي دروغ بودم مطمئن

 حقيقت. شدم براق احسان چشمان توي. آمد نمي الکي بوي هيچ

:کردم تف صورتش توي را محضي  

 من به بره سرش امير چون نشدي؟ امير برام وقت هيچ چرا دوني مي -

!همينه امير با تو فرق. گه نمي دروغ  

 سالن توي مامان و عمو زن صداي. گفت بابايي برو و عقب داد هلم 

 را خودم. شد قفل عمو زن اشکي چشمان در نگاهم و برگشتم. پيچيد

 ميل چشمانم عجيبي طرز به روز آن. زدم هق و انداختم آغوشش توي

 ربط بود افتاده اتفاق امير براي که اي حادثه به فقط اين و داشت باريدن

 ساعت دو عرض در. ديدم مي اتفاق آن مقصر را خودم من. نداشت

 را تينا هاي مويه زجه ي حوصله. اقوام ي همه از شد پر بيمارستان

 تر نگران را خودش و رفت مي پرستاري استيشن سراغ به مدام. نداشتم

 و فروشگاه بود رفته صاف بود نيامده بيمارستان بابا. داد مي نشان بقيه از

 هم مامان. نبود بند پا روي نگراني از عمو. بود کرده گير حامد با آنجا

 و ريخت مي اشک وقتي بود من براي ها ژست ازغريبترين يکي ژستش

 دست بروم خواست مي دلم( شد نظر ام بچه اميرعلي)  ميگفتم مدام
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 بچه شده يهو طور چه بود نصر بخت که امير)  بگويم بگيرم را مامان

(.ات  

 

  الماس_ي_دونه#

٧٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 در وپا دست سرکشم ذهن از که خياالتي بود من خياالت همش اينها

 رد سردي با همه کنار از. کرد مي را روانم و روح بلعيدن عزم و آورد مي

:گفت و آمد پرستار شدم  
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 رو دکترش اونجا بريد يک، بخش بردن رو مريضتون درخشان همراه -

.. بينيد مي هم  

:گفت و برگشت بعد و شد دور قدم چند  

!ببينه خواست مي بيمار که بود اسم همين کنم فکر درخشان، ياسمن -  

:پرسيد نگران و آمد پرستار سمت به عمو زن  

گه؟ نمي ما به چيزي کسي چرا شده؟ چي -  

:زد عمو زن به بخشي آرامش لبخند پرستار  

.هستن هم پزشکشون. ببينيدش بريد تونيد مي. هوشه به بيمارتون -  

 صف براي انتظار ي حوصله. رفتم ها پله راه سمت به معطلي بدون

 احسان. گرفتم را اتاقش سراغ و شدم بخش وارد. نداشتم را آسانسور

. کردم باز را اتاقش در. آسانسور با آمدن انتظار در بقيه و بود دوشادوشم

 و بودند کرده پاک را صورتش روي خون. بود کش دراز تخت روي

 ساعت حوالي کردم ضعف احساس. بود شده پيچيده سرش دور بانداژي

 نگراني و اضطراب. بود نخورده چيزي همچنان من و بود ظهر از بعد دو

 اينکه به برسد چه بود ضعفم باعث کافي اندازه به خودش امير حال
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 امير به را خودش احسان. شد مي اضافه آن به هم گرسنگي ها ساعت

:زد لب و بوسيد را سرش رساند  

!پنچري نبينم داداش -  

 اميراشکم آرام صداي. بود گذشته گوشمان بيخ از خطر. کرد مي شوخي

:کرد سرازير را  

بود؟ فروشگاه توي ياسمن -  

 نگاه. چرخيد سمتم به که احسان سر. بود نشده من حضور متوجه هنوز

. عشق و عصيان و شرم از بود مخلوط که نگاهي شد چشمانم قفل امير

 اسم. کرد طوغيان اشکم. رفت ويبره روي جيبم توي موبايلم گوشي

 که بود نزده زنگ صبح از. آورد در روزگارم از دمار گوشي روي سروش

 نيايد که بودم نزده زنگ تعمدي هم من. نشود خوابم مزاحم خيالش به

 مي خرابتر را امير حال ديدنش گفت مي من به حسي يک. بيمارستان

 به. دادم تماس رد. خورد سُر دستم گوشي به چشمم از امير نگاه. کند

 هر. کرد خوش جا صورتش توي رنگي کم اخم. برداشتم گام سمتش

. بود دنيا کار ترين سخت برايم زدن حرف بعدش کردم مي گريه وقت

:گفت و خنده شوخي به زد بود امير سر باالي که دکتري  
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 از آوردي در ما رزوگار از دمار هوشي بي تو ايشوننن؟ خانوم ياسمن -

...کردي ياسمن ياسمن بس  

:گفت سريع و کند پردازي خيال دکتر نگذاشت احسان  

!خواهرمونه-  

 گذاشت نمي و بود گرفته را هايم قدم مقابل ترديد به شبيه چيزي يک

 مي که بود اشک فقط. بزنم حرف گذاشت نمي. بشم نزديک کامل

 از جلوتر عمو زن شدند وارد ترتيب به خانواده ي همه و شد باز در. باريد

 ثانيه چند عرض در.. کرد مويه زجه و انداخت امير روي را خودش بقيه

 شوخ دکتر. کرد پر را فضا ي همه آرام هاي گريه صداي و پرشد اتاق

:کرد گل اش طبعي  

.... پايين بيان بايد پله از رفته يادشون شدن تارازان -  

 

  الماس_ي_دونه#

٧٦پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 من اما زند لبخندي نيمچه دکتر نمک بي شوخي از همه گريه وسط

 طبقه سه فروشگاه اميرعلي فروشگاه. ريختم اشک و ايستادم جا همان

 شده جدا همکف ي طبقه از طبقه نيمه صورت به اولي ي طبقه که بود

 فروشگاه بودن تجاري خاطر به يعني داشت توجهي قابل ارتفاع اما بود

 که بود مدتها طبقه نيم اين بيروني نماي. بود متر 4 سقف ارتفاع حداقل

 پشت مدام امير اما. شود سازي ايمن نرده با يا شود شيشه يا بود قرار

 را ارتفاع متر 4 و داده خودش دست کار باالخره که انداخت مي گوش

 وسايل چرا اينکه. نداشت اهميتي من براي اينها. بود کرده سقوط

. داشت اهميت اينها بودند نکرده شکايت چرا اينکه بود، شکسته فروشگاه

. شد زمين ميخ چشمانم من و انداخت امير آغوش توي را خودش تينا

 سرويس در را خودم و زدم عق اگر نبود خودم دست خورد مي بهم حالم

:آمد سراغم به مامان. انداختم امير اتاق بهداشتي  

شد؟ طوري مامان ياسمن -  
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. شد سردتر بود سرد هوا پاشيدم صورتم به آبي مشت و کردم باز را شير

:کشيد مي رخم به را سروش از پيامي تصوير موبايلم نوتيفيوکيشن  

... پاشوووو آلو خواب -   

 صورت توي و کردم باز را در. کردم خاموش را موبايلم و زدم پوزخندي

:گفتم و کردم نگاه مامان  

!خوبم -  

:شد مامان نزديک عمو زن  

!کنن وصل بهش سرم يه پايين ببرش نمونده روش به رنگ ترسيده؛ -  

 تا شود خلوت داشتنيد دوست همه که سوالي بود، همه سوال تينا سوال

:گفت و کرد فيني. نداشت اهميت برايش چيزها اين اما او بپرسند  

فروشگاه؟ بود زده دزد امير -  

:پريد کالمش ميان مينا عمه  

... خوبه حالش شکر رو خدا جواباست سوال اين وقت چه االن -  

:پرسيد دکتر از عمو  

نشده؟ که چيزيش -  
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:گفت و زد لبخند دکتر  

 فقط رسيده آسيبي نخاعش به نه داره شکستگي نه. نه شکر رو خدا -

.  باشه اينجا ساعت 48 بايد هست داخلي ريزي خون احتمال چون

 يه هم چپش کتف. زديم بخيه که بود شکسته پشونيش ي گوشه

 لوزام به خورده اينکه مثل. خورد ريز بخيه اونم که داشت کوچلو بريدگي

!بوده فروشگاه پايين که برقي  

 زمزمه اشکبارش چشمان با برد آسمان سمت به را دستش دو عمو زن

:کرد  

!نيافتاد بدتري اتفاق مادر که شکر رو خدا -  

 که مامان عکس بر درست. ديد مي را ليوان پر ي نيمه عموهميشه زن

:گفت لحظه همان  

!باشه بخيه هم صورتش توي بايد عروسي دم! نداره شانس -  

 از امير. بود زده را معني بي حرف مامان "واقعا ها تعصب تمام از فارغ

 خطر در همچنان. برسد صدمه نخاعش به بود ممکن. بود برگشته مرگ

 بابا دم همان داشت؟ اهميت چه بخيه تا چند. بود داخلي ريزي خون

 من سمت به شد برطرف که هايش دلواپسي رفت امير سراغ به رسيد
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 ام سرشانه دور را دستش. بوسيد را ام شقيقه و کشيد آغوشم به آمد

:پرسيد آرام و انداخت  

خوبي؟ -  

!خوبم -  

!شکر رو خدا -  

.کوتاه ي جمله چند اندازه در. بود قدر همين اش نگراني  

 

  الماس_ي_دونه#

٧٧پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 سوال ديگر که داد جواب طوري احسان را تينا ي شده فراموش سوال

.نباشد کسي  

 مي رو ها وسايل زنه مي حامد ميشه بحثش حامد با کار سر شبش -

 رو طبقه و اومده عقبي  نشده متوجه بوده داغون اعصابش اينم شکونه

.پايين شده پرت  

 من و داد مي نظري کسي هر. شد چندشم که گفت مي دورغ تميز آنقدر

 نشده نزديکش حتي هنوز. بودم نزده حرف کالمي حتي امير با هنوز

 نگاهش جنس کردم احساس و نشست چشمانم روي آرام نگاهش. بودم

 کشيدم بيرون جيبم از را موبايلم گوشي. داد رنگ تغيير شرم به خشم از

 توي دادم سُر را موبايلم. کرد تعقيب را دستم چشمي زير امير که ديدم و

 هاي دورغ از من.  زدم بيرون اتاق از آرام و امير تخت مقابل کشوي

 همچنان پري بيمارستان ي محوطه داخل. بودم متفرشده احسان تميز

 توي دليل همين به شود خانواده جمع مزاحم بود نخواسته. بود منتظر

 راحت امير بابت از را خيالش و کرده تشکر. بود ايستاده انتظار به حياط

 خيلي هوا. کردم زدن قدم به شروع آرام آرام شد راهي که پري. کردم

 ماشين به بود کرده چندان دو هم طوفان را هوا بد سوز.  خيلي بود سرد

 با ماشينش اين. راننده صندلي روي نشستم و زدم را ريموت رسيدم امير
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 خاطره که دنياي بود من براي ديگر دنياي هامر. داشت فرق خيلي هامر

. شد روشن ماشين و زدم را استارتر. کرد مي رنگي رنگي را هايمان

 نداشتم حرکت قصد. زدم هم را صندلي گرمکن.  کردم روشن را بخاري

 دور آمد مي سوسه امير براي مدام تنيا که فضا آن از خواستم مي فقط

 که ماشين داخل هواي. کرد مي تر خراب را خرابم حال ديدنش. باشم

. کرد پيدا راه کپبم بيني پرزهاي توي بيشتر امير عطر انگار شد تر گرم

 در من. ريختم اشک آرام آرام و دادم تکيه صندلي پشتي به را سرم

 بيشتر روز به روز که نبود خوش دلم حال تنها نه شدن عروس آستانه

.دادم ولم و بردم صوتي سيستم سمت به را دستم. شد مي خراب  

  تو بي ناز سرو کنارم بيا

مهتاب طاق زير کنارم بيا  

دريا و نسيم به ببازيم عطش  

فردا طلوع تا برقصيم غزل  

 من که جنگلي هاي شب تا داد مي جال را روحم خواننده گرم صداي

 و شد مي ليدر امير وقتي هم آن بودم کردنشان پايين و باال عاشق

 من آفرودهايمان در. شکافت مي برايت دستش کف مثل را جنگل
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 دو مثل ميانمان هاي پارادوکس اين. کوير امير و بودم جنگل عاشق

.کرد مي ايجاد عجيبي مغناطيس بينمان آهنربا قطب  

بهاره ي ساقه کنارم بيا  

ستاره پولک و برگ فرش رو  

تو پيش شکنه مي شعرم خمار  

داره تو نفس شرابي عجب  

  انتظارم در بهارم گل

کنارم بيا سبزي حريق  

 چيز يک ديگر. کرد گشايي عقده دلم و خواننده با کردم زمزمه آرام آرام

 هر که واقعيتي. نبود محال بودن پيچک. شد مي مسجل برايم داشت

.شد مي تر زشت انگار شد مي تر بُلد چه  

 

  الماس_ي_دونه#

٧٨پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 بر تري عميق زخم دلم من و سوزاند مي را سردم صورت داغم اشک

 ي اندازه به زخمي....  سروش منتظر چشمان اندازه به زخمي. داشت مي

.اميرررر شرم پر نگاه اندازه به زخمي آخر در و احسان معناي از پر نگاه  

  جاري عطر جوي حريرت تن

قناري غيرت گرمت صداي  

دريا تور مثل بگيرم بذار  

فراري ماهيي آغوش در رو تو  

 کاغذي دستمال دنبال به چرخاندم سر. باريد مي مهابا بي و تند اشکهايم

 شيشه يک کردم، باز را وسط کنسول. نبود نکردم، پيدايش. ماشين توي

 بو وجودم ي همه با و کردم باز را عطر در. سيگار پاکت يک و بود عطر

 را اين توان عطرش که خدا به. گرفت مي را جانم امير عطر. کشيدم
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 داشبورد در و برگرداند جايش سر را عطر. بسازد شکن تابو من از داشت

 ريخت بيرون داشبورد از عکس چند. داد رخ جا همان فاجعه. کردم باز را

 گالري در را هايشان نمونه من که عکسي چند شده بريده عکس چند

 و بود امير از شده بريده هاي عکس فقط حاال اما داشتم هايم عکس

.برگه يک  

تو بي ناز سرو کنارم بيا  

مهتاب طاق زير کنارم بيا   

دريا نسيم به ببازيم عطش  

فردا طول تا برقصيم غزل  

  انتظارم در بهارم گل

کنارم بيا سبزي حريق  

 اشکهايم سيل زير مقابلم تصوير لرزيد مي دستم. کردم باز را برگه تاي

 حس. شود مي قلم به دست گداري گه امير دانستم مي. بود تار تار

 را هايش دلنوشته بار هزار "قبال. زد مي موج امير در هميشه شاعرانگي

. کردم تا را برگه. رفت مي در تنم از داشت جانم حاال اما بودم خوانده

 ترسيدم بودن پيچک از من. ترسيدم ودانستن خواندن از من... نخواندم
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 از ترسيدم. امير دستان تالطم ميان باشم پيچکي که اين از ترسيدم.

 و رفت مي در برايم جانش که سروشي از ترسيدم. ام شده چيده ي خانه

 پچ پچ از.  مامان هاي اخم از ترسيدم. شده نگرانم ديگر حاال دانستم مي

 و ترسيدم...  آشنا و غريب هاي طعنه از ترسيدم من. فاميل هاي

 توان من.  برگرداندم داشبورد توي را ها عکس. باشم پيچک نخواستم

 حرکت و گذاشتم گاز روي را پايم. نداشتم را کسي هيچ با روياروي

 دلم. کرد مي غوغا امير عطر. زد مي باران راندم مي مهابا بي. کردم

.خواند مي عاشقانه خواننده و کرد مي را جون مادر هواي  

  بارون و باد ابرو بدونن اگه

مهربون شب اين دلنوازه چه  

  کوچه چرت روي ميارن هجوم

  آسمون برن مي رو شهر صداي

  نيمه به رسيد شب و گذشت غروب

هيوه سرخ گل خواد مي تو تب  

  دنيا اهل همه بخوابن بگو

ما شب از مونده نيمه يه هنوز  
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  الماس_ي_دونه#

٧٩پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 از گذر مثل برايم دلگير عصر آن خلوت و خيس هاي خيابان از گذر

 موج ميان کشيد مي خودش با مرا شهر کجاي هر. بود برمودا مثلث

 به دل وار ديوانه و رفتيم مي باال را شهر هاي سربااليي امير با خاطرها

 که گفتم مي گذري زود هاي عشق از برايش من. داديم مي هم دل

 فقط او و رفت مي هم سرعت همان به و زد مي جانم به صاعقه مثل

:گفت مي گداري گه و کرد مي نگاه  

!توئه حيف -  

 در جمالتش و کلمات تمام. زد مي حرف کوتاه هميشه اميرعلي همين،

 واجور جور اتفاقات از برايش بار بارهاي. شد مي خالصه کلمه يک

 مسخره از و شيفته خود پسرهاي هاي مزاحمت از. گفتم مي دانشگاه

 گفت مي و زد مي پوک سيگار او و آورديم مي در پري با که هاي بازي
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 مي را جمالتش هاي بودن سيالبي تک دليل خوب حاال( صحيح) 

 کرد مي خيس را خيابان تن نرمک نرم که باراني اين زير حاال. دانستم

 که مني. شدم امير شدن سيگاري باعث من دانستم مي و راندم مي

. کرد مي له بار بارهاي را غرورش که بودم کشيده دنياي به را او ندانسته

 توي را موبايلم.  دوگانگي از سراسر حسي. کرد مي بلوا درونم حسي

. کنم فرار شدن پيچک از و بردارم را خودم تا گذاشتم امير اتاق کشوي

 مي گُر گاهي. شد مي کند گاهي و تند گاهي قلبم منطق بي ضربان

 سنگ مثل بزاقم. نشست مي ام پيشاني روي سرد عرق گاهي و گرفتم

 مي ناجوانمردانه خواننده باريد مي وار عاشق چشمانم و بود شده خارا

 از يکي که کرده پر آهنگ سه را امير فلش کل فهميدم تازه من خواند

:بود شده ريپيت آوري درد طرز به آنها  

  من الماس ي دونه اي من ياس اي ياسمن اي -

من احساس و من عشق چيه دونستي مي کاشکي  

  ها قصه تو خونمت مي ساله هزار ياسمن اي

خدا داده رو تو انگار من براي ياسمن اي  

 و کردم مي پاک را اشکهايم و کشيد مي صورتم رو را دستم پشت

(چرا؟) کردم مي زمزمه  
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 مي بايد چرا بود شده قلبم نشين بست و آمده مهابا بي سروش که حاال

 درست حتي گاهي عشق. نيست صِرف داشتن دوست عشق فهميدم

 مي تجربه آن با را چيز همه تو و کند مي حرکت پيکان جهت برخالف

 حالت. کردم مي تجربه را جنون داشتم من.  را داشتن دوست اال کني

 چه با دارم فهميدم نمي بودکه شده زياد اي اندازه به ام غيرعادي

 توي از کناري هاي ماشين کردم مي احساس فقط رانم، مي سرعتي

 سياه ابرهاي. شوند مي مبدل سياه ي نقطه به ثانيه از کسري در آينه

 و شده تاريک تاريک هوا که ديدم تازه من و گرفتند شکل سرم روي

 وجود راهي هيچ ديگر که شدم مطمئن برگرد برو بي. نشده تمام جاده

 مي دفن را زده جنون ياسمن اين خانه گشتم برمي وقتي بايد من ندارد

 کش سينه در. کردم مي تهي بود پيچک چه هر از را خيالم و کردم

 از کمتر زدم هق و گذاشتم فرمان روي را سرم و زده کنار جاده خاکي

 ترمز کنارم بودند نشسته جوان دو داخلش که ماشيني بعدش دقيقه چند

 پايين را شيشه باشند داشته مهمي کار اينکه گمان به زدند بوق و کردند

 آن از يکي که دادم تکان سر پرسشي و کرده ريز را چشمانم.  کشيدم

:گفت ها شرم بي  

چند؟ شبي -  
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:گفت اش دستي کنار  

!هستيم بگي چي هر جيگره خيلي اين -  

. بروند رو از شايد تا  کردم نگاهشان بِر رو بِر. شد تند قلبم ضربان ريتم

 که آمد کش آنها به عتابم پر نگاه ندارد؟دارد؟ دم و شاخ که شرفي بي

:داد ادامه دومي شرف بي همان  

 ؟... کني فراموش رو پسرت دوست که واينستادي کرج اتوبان ته -

 و ناز که کاسبي خوب دختر خب...کردي گريه زنه مي داد داره چشات

!بگذرون بد رو شب يه داره؟! نداره نوز  

 همان از. بشيند فکش توي تا خواست را احسان مشت سرکشم دل

 شيشه. نکند را امير هوس ديگر که دادم ياد روحم و قلب به من لحظه

:شد بلند دويشان هر صداي که. دادم باال را  

؟... کني مي ناز چرا خوشگله بابا اي -  

....! بگي تو چي هر عروسک باشه -  

:گفتم و پايين کشيدم را شيشه  

داريد؟ موبايل -  

:شد ريز آنها از يکي چشمان  
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خاکي؟ جاده به زدي  -  

:گفت تندي يکي آن  

!ندارم کاريت باش من با و امشب نداري جا -  

 در دخلت بيافتي اهلش نا گير خودته از تر عروسک پات زير ماشين -

.اومده  

 

  الماس_ي_دونه#

٨٠پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 ته تا را گاز پدال و دادم باال را شيشه سريع ام ناگهاني تصميم از پشيمان

 محو والصواتشان انکر صداهاي و کرد بدي آف تيک ماشين. دادم فشار

 مي. آمد در حرکت به دنبالم که ديدم را ماشينشان آينه توي از. شد

 جاي امير که شبهاي تمام عوض بگويم مامان به و بزنم زنگ خواستم

 که هم من کنک دلخوش محض امشب کشيده را هايش نگراني جور او

 و خواست خدا شايد. شود نگرانم تنهايي به و امير بدون خودش شده
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 گه و آمدند مي من ماشين پاي به پا هم احمق دو آن. گرفت قرار قلبم

 ماشين سرعت شنيدم نمي وضوح به که گفتند مي چرتي بلند بلند گاهي

 سرعت با و ديدم را زد مي دور را اتوبان که را گذري زير بود زياد

 آن سمت به را مسيرم يکهو گذر زير متري چند در درست راندم زيادتري

 جنجالي شب آن در دو آن ديدن. زدم دور را احمق دو آن و دادم تغيير

 که مردهاي. نايابند و شده کم اميرها که کرد مسجل را امر يک برايم

 المنظر کريه توانند مي چقدر کنند مي پر چيزي هر با را خلوتشان حياط

 شدن خوب خيال و بود شده  تر خراب چندان صد خرابم حال. باشند

 و بود خلوت نهايت بي جاده که بود اين داشتم که شانسي تنها. نداشت

 برد زيادي زمان خانه به رسيدنم. بود بعيد کرج قفل هميشه اتوبان از اين

 خانه مقابل سروش ماشين. شد شروع جا همان از فاجعه رسيدم وقتي اما

 هر به تفاوت بي. داد نمي را خوبي اتفاقات نويد اين و بود شده پارک

 چهار. شدم آسانسور داخل و زدم را ريموت بيافتد بود قرار که اتفاقي

 يک طبقه هر. کنم توجيه را ام ناگهاني زدن غيب تا داشتم وقت طبقه

 نمي خانه من براي ديگر خانه اين. زد مي رقم برايم را اي تازه حقيقت

 ادادمه آدم من. کرد مي حمل خودش با را پيچک خاطرات خانه اين شد

 و بياورم بيرون دستمالي تا پالتويم جيب در کرده دست نبودم دادن

 کي. گرفت جا دستم توي امير نويس دست کاغذ. کنم پاک را اشکهايم



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

341 

 باز را کاغذ تاي آمد؟ نمي يادم که بودم داشته برش کرده سرکشي

.کردم  

...کشيدنت قد پيچکم  

 توي را کاغذ و داده قورت را بزاقم. ترسيدم دوباره و بستم را کاغذ تاي

 با من و شد باز آسانسور در. شدنش ديده از ترسيدم چپاندم شلوارم چيب

 در جلوي هاي کفش تعداد. برداشتم را بعدي قدم شد که کندني جان هر

. داشتيم مهمان. کرد مي بيشتر و بيشتر ثانيه به ثانيه را بد هاي خبر

 شاسي روي را دستم. بزنم را در زنگ که دادم ترجيح اما داشتم کليد

. کرد پيدا ديگري رنگ دنيا. شد باز در. دادم فشار مکث با گذاشتم زنگ

 با هايم قدم. بود هوا در غبار و گرد ذرات انگار.ملو خاکستري رنگ يک

 انگار دانستند مي را پيچک راز همه حاال انگار بود نگراني از پر و مکث

 حاال که کسي( . هستم من نترس) زد مي فرياد گوشم توي کسي

 که بود مامامان نفر اولين. بود سهراب مرگ از بعد نوشدارو مثل بودنش

:شد نزديک اخم با  

!مادر بودي کجا ياسمن -  
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 شدن سرزنش از من چقدر! بود سرزنش. نبود نگراني صدايش رنگ

 تنها من چقدر. بود عاجز هايش شدن نگران در مامان چقدر. بودم متنفر

:شد فيکس بابا صورت روي و چرخيد کاسه در زحمت به چشمانم. بودم  

  الماس_ي_دونه# !شيم مي نگرانت گي نمي -

٨١پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 تا بود يکاف. داد يم مامان را اش يمش خط بود نطوريهم شهيهم بابا

 وکمال تمام بابا. کند تکرارش وار يطوط بابا و ديبگو را جمله کي مامان

 ميبگو يزيچ آمدم تا و دادم تکان زحمت به را سرم. بود مامان عيمط

:گذاشت جلو به يقدم سروش  
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خوبه؟ حالت دهيپر رنگت زميعز اسمني-  

 نفر کي باالخره. زد چنگ را دلم نشيريش لحن به ربطش يب اخم 

:گفت و من به ديچسب ايعرش. بود شده نگرانم  

!مارستانيب بردنش افتاده داداش يآج -  

 را ايعرش. ريام نه. بود احسان نه. نبود يا شانه. نشستم ميزانوها يرو

:گفتم و گذاشتم اش شانه يرو را سرم کرده بغل  

.زميعز شهيم خوب -  

:کرد حلقه گردنم دور را دستش  

..کيژوراس ببرم بود قرار -  

:هيگر ريز زد بعدش  

!بشم قربونت برمت يم خودم -  

!يآج -  

!يآج جان -  

:ديبگو که ديترس يم يعني. نداشت گفتن يبرا يحرف چيه   

؟ينيبب رو داداش ببرمت يخوا يم -  
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!شهينم گه يم مامان -  

:گفتم و کردم نوازش را سرش زد، هق بعدش و گفت را نيا  

!خونه اديم گهيد روز دو -  

!شده بد حالش... گهيد روز دو کدوم -  

 درنگ بدون. ميها مقاومت تمام به ديکش بطالن خط که بود بابا يصدا

:گفتم و ستادميا پا رو  

؟يک -  

:زد تشر مامان  

!!فرامرز -  

:دوختم بابا به را مضطربم نگاه  

بابا؟ يک -  

 مائده عمه گفت يم کفشش تلوق تلق آمد يگريد يها قدم يصدا

:ديپوش يم دار پاشنه کفش خانه در فقط او چون است  

!بعد برسه بچه بذار فرامز -  

:چرخاندم سمتش به را سرم  
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شده؟ يچ عمه -  

 گذاشت صورتم يرو را دستش شد کينزد سمتم به آرامش يها گام با

:گفت و  

..!نشو نگران ستين زيچ عمه، بگردم دورت -  

:داد نشان يخود سروش  

!خرابتره خودت حال االن اسمني -  

 با يصحبت هم توان "اصال. نداشتم را شيها ينگران به دادن جواب دل

. شم کالم هم توانستم ينم سروش با داشتم که هم را ايدن ي همه

 يبرا بودم اسي که يحال در يگريد يبرا شدن چکيپ از شد يم شرمم

.او  

 

  الماس_ي_دونه#

٨٢پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:انداختم عمه آغوش يتو را خودم  

شده؟ چش ريام عمه خدا رو تو -  

.نشست کوتاهم يموها يرو دستش  

 که بهتره گفتن داشت تهوع حالت کم هي...  جان عمه ستين يزيچ -

!ژهيو يها مراقبت بره  

:شد شروع لندش غرو مامان  

 گهيد هفته ؟يشيم ضيمر يگ ينم يرفت يگذاشت کجا سرما نيا تو -

!تهيعروس "مثال  

 انمياطراف نديخوشا که يدروغ نياول بحث کردن تمام يبرا شده يعصب

:گفتم را بود  
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؟!سرما کدوم مامان ام خونه بودم رفته -  

. شد يچراغان نگاهش که سروش صورت يرو رفت سرکشم چشمان 

:داد موضع رييتغ درجا مامان خود  

 هيروح مارستانيب. يکرد يخوب کار چه. مامان بشم ات خونه قربون -

.کرد يم خراب رو ات  

:خالص و گفتم جمله کي نداشتم را کس چيه ي حوصله  

!کنم عوض رو لباسم رميم من -  

:ميايدن شد بطالن خط سروش سوال  

!ميبر هم با کردم صبر من. مارستانيب ميبر يياينم -  

:دميچرخ پا پاشنه يرو  

 زنگ هي. گذاشتم کجا دونم ينم هم رو لميموبا يگوش ام خسته يليخ -

!ميبر فردا باشه...  زنم يم ريام به  

:گفت عمه  

 ديتاک بار هزار..  معذبه ينطوريا هم خودش ريام! يکن يم يخوب کار -

. دينگ يزيچ اسمني به کرد  
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 ريام يها ينگران دل از و بگذارم گوشم يرو را دستم دو داستم دوست

 ريام از وقت چيه وقته چيه "اصال داشتم دوست. نشونم خودم يبرا

 ريام نه که يجا ببرم بردارم را خودم داشتم دوست "اصال. نشنوم يزيچ

 آن در هم خودم ديشا که يجا. يگريد کس چيه نه سروش نه باشد

 يم اضافه تک به تک. بودند ما ي خانه ليفام ي همه شب آن. نباشم

 گريد تا بگذارم نايت دهان يرو را دستم خواست يم دلم من و شدند

.دينگو ريام بدن سرد يدما از من مقابل کرده جرات وقت چيه  

 

  الماس_ي_دونه#

٨٣پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

349 

 

  يرعليام

 و را رانيو من يکرد رانيو صاعقه مثل. يرفت و يآمد صاعقه مثل

 به چه نمانيب ي فاصله ي همه با عطرت ينکرد فکر خودت با. يرفت

 زد يم داد همه و همه ات دلشوره ات، ينگران ، نگاهت. آورد يم روزم

 باعث مارستانيب به رفتنت و آمدن اسمني. بدهکارم خودم به تورا من که

 تکان نييپا و باال را سرم گفت احسان چه هر و نشونم زيچ چيه من شد

. کنم دييتا باز و بزنم راه آن به را خودم گفت نايت چه هر. کنم دييتا داده

 طعم تا گذاشتم. بخورد بول دستانش با آغوشم عطر خوب گذاشتم

 زمزمه گوشش ريز رفت يم داشت يوقت آخر دست و بچشد را داشتنم

:کنم  

!باش شدن يدستمال مراقب -  

 زمزمه گوشم يتو نفر کي اما سوخت دلم. کرد رييتغ نگاهش رنگ

 من انگار اما بودي رفيقم تو چون نداره ارزش پشيزي نايت حرف برام)کرد

(.نبودم رفيقت  

 از ما يوقت دانست ينم کس چيه بود ما قانون نيا يگوش بدون يفت تور

 يم اما من. نباشد کس چيه که يجا ميرو يم ميبر يم خودمان
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 اتاق يکشو يتو را همراهت يگوش که يبود دهيبر خودت از تو. دانستم

 نيا درد نبود درد يباش دهيبر خودت از ديبا چرا که نيا. يرفت و يگذاشت

 خم را سرش احسان که بود نيا درد. يبود دهيبر چرا دانستم يم که بود

:گفت يلب ريز و کرد  

؟يافتاد که بود شده يچ -  

 من که بود نيا درد. کرد حمله ام يوجود يها اختهي تک تک به شرم

.... 

 داشته دوست شتريب خودم از را تو من که ستين نيا به يوفادار اسمني

 ينباش تو يوقت که است نيا يوفادار. نکنم يخبط ينباش يوقت و باشم

 در که ياو نبودم من قبلش شب اسمني که خدا به. نباشم نبودت با من

 جز بود يهرکس ر،يام جز بود يکس هر تاخت، يگريد کريپ بر فروشگاه

 روح. بود مانده جا اتاقم يتو تو ي شده بافته يموها انيم من روح من

...بود کرده ترک را جسمم تو از بعد من  

 و کردم يم نگاه نگاهت جنگل در چطور من.  يرفت که خوب چه "اصال

:گفتم احسان به رو و گذاشتم صورتم يرو را دستم دو سوختم؟ ينم  

بود؟ فروشگاه اسمني -  
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!دينفهم يزيچ يول بود؛ -  

 گريد که يلجن. ام شده يلجن چه که کرد ثابت من به کوتاهش ي جمله

.نداشت را اقتتيل  

  کرد؟ جور و جمع يک-

 چطور ريام فقط! نشه باورت که کرد جمش يجور حامد تخت التيخ -

؟يافتاد  

 

  الماس_ي_دونه#

٨٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 اشتباه دکتر بودم گرفته تهوع خودم از من. آمد سراغم به تهوع حالت

 ديتهد که بود تو نبود تنها مرا. کرد ينم ديتهد مرا يخطر چيه کرد يم

 من که چرا کردم شکر رفتنت بابت را خدا من که يتو نبود. کرد يم

.نداشتم يسهم بودنت در گريد  

 نيا زد زنگ ام يگوش به ايسون گرفت اش يشوخ من با ايدن يرفت که تو

 من و کرد تر يزخم را ام يزخم ي حافظه شيصدا که دميفهم يوقت را

 احسان. دميبر خودم از تو مثل و کردم قطع را يگوش يحرف چيه يب

:شد سمج  

؟يبود باهاش که هيهمون -  

!ببند رو دهنت -  

!داد هلت اون -  

:دميکوب زيم يرو محکم  

. اومده دخلش بگو هم حامد اون به. نزن حرف شتيد راجب گهيد -

...يعوض نيا به داده يچ يبرا منو شماره  

:گفت خونسرد  

چرا؟ يکن يم سختش -  
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 نيا تو يب و بودم تو با من کرد؟ يم من با ها چه کلمه نيا سخت،

 يم چه گرانيد داشت تياهم چه گريد. بود ايدن سخت نيتر سخت

. کنم باز قلبم دور از بخواهم را تو من که بود نيا سخت چکميپ گفتند؟

 گفت من به چشمت ي کاسه يتو چشمانت گردش که بود نيا سخت

 خط و کرد را تيهوا يهوا دلم که بد چه. را چکميپ راز يديفهم که

 داد احسان سر فقط دانت دست از قرار يب من و شد پررنگ قرمزها

:دميکش  

!بود خراب حالش اسمني دنبال برو گمشو -  

:گفت و داد فاصله گردنش دور از را تنش بافت لباس ي قهي و ديخند  

!کنه يم خوب رو حالم خرابش حال نيا بهتر؛ -  

 برم خودم مرگم خبر کنه ول منو بگو شعور يب دکتر اون به برو -

!دنبالش  

:کرد دنيجو به شروع و دهانش يتو انداخت يآدامس  

 گرا بهش خودم... دنبالش يبر تو که نميا لنگ فقط االن تو جون -

 تو به برسه حالش بودن خراب ته که خراب انقدر بشه خراب حالش دادم

... 
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 مغز اون تو نويا. رسم ينم اسمني به من هم برسه من به اسمني -

..کن فرو وبتيمع  

:گفت و تختم کنار کاناپه يرو شد ولو  

 يچشمها و عشق و بارون و تنگ دل شود؟ چه... رفته تو نيماش با -

!توووو نيماش يآهنگها و اسمني و رسوا  

. کنم پاره را اش خرخره خواستم يم اگر نبود خودم دست. ديخند قاه قاه

 تو شکستن که بشکنم را گردنش داشتم دوست اگر نبود خودم دست

.کرد يم خندانش  

!برو چشمم يجلو از احسان شو بلند -  

:کرد اش يجد ميصدا لرزش  

...شهيم! نشده ريد هنوز خدا به ريام -  

؟يديد رو اش خونه -   

:رفت نشانه را وبنش خيب سوالم  

 خودت رو ناموست شه يم ؟يفهم يم ناموسمونه! يزنيم زر و يديند -

ه؟يچ يدون يم ناموس ؟يبزن بُر  
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  الماس_ي_دونه#

٨٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

:کرد پاره حنجره و زباله سطل يتو کرد تف و آورد در را آدامسش  

!بره؟ يدست يدست ستميوا... پس بخورم يگه چه -  

 منو بتونه محاله بگو دکتره نيا به برو. ريبگ برام ديجد کارت ميس هي -

!نکنه خسته رو خودش پس. کنه موندگار نجايا  

 سمتم به کامل و گذاشت تخت کنار محافظ يرو را دستش دو احسان

:شد خم  
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 بهم رو شهر برات باش نداشته توقع اسمنه،ي يعروس گهيد روز 9 -

.. کشنش يم خيم چهار به. يشناسيم رو آبادمون و جد خوب خودت. بزنه

!من با هم اسي. کن حلش عمو با مردونه برو  

:گرفتم را اش قهي شده زيخ مين  

 يم مزه مزه بوده؟ دارت شوهر دختر دنبال چشمم بگم عمو به برم -

رون؟يب يکن يم شوتش فقط اي رو؟ حرف يکن  

 پاره ش چشم رگيمو تياعصبان شدت از. گذاشت دستم يرو را دستش

:نشست خون به چشمش و شد  

!ديپر قفس از مرغ که يکرد مزه مزه -  

 يپا ديفهم ينم احسان. دميچسب را ميموها و کردم ول را اش قهي

:است وسط تو يآبرو  

 تو نه، گهيد روز 9. بمونم خودم ييتنها تو بذار... برو احسان جدت سر -

.ستمين يدزد ناموس آدم من. گهيد ساعت 9 بگو  

!يدان خود-  

!کشو يتو گذاشت بده بهش ببر رو اسي يگوش -  

:زد يگوش به يچنگ  
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 نيا از ينگفت ينگ تا زدم حرف باهات اسي راجب بود بار نيآخر نيا -

 و نبود قبل روز دو اسي رفت که ياسي نيا چون خودت، با بعدش به

!شهينم  

 نه خودت يآمد تو رفت که احسان. زد رونيب اتاق از و گفت را نيا

:گفت و نشست تختم کنار التيخ  

؟!گذره يم خوش خبرا؟ چه -  

:يگفت و يانداخت گردنم دور را دستت  

شرمه؟ از پر توش چرا ه؟يشکل نيا چرا چشات -  

 شهيهم اسمني. نداشتم هم را التيخ به زدن زل تاب بستم را چشمانم

 يم دلش چفت يگاه. يکن ترک را نفر کي تو که ستين نيا به رفتن

. ي کرده ترک را او تو اما. يکن يم دل درد يزن يم حرف او با ينينش

 زد يم را حرفش احسان که يکردن مزه مزه از خودم از تيبرا بگذار

 ينبود تو روز کي. نبودم يگريد به تو بخشش آدم من يبدان تا ميبگو

:گفت و نشست مامان کنار آمد عمو زن و دانشگاه يبود رفته  

؟يزن ينم باال يدست ها رهيام گرفتن زن وقت -  
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 يم چت لميموبا يگوش با "مثال داشتم که انداخت من به ينگاه مامان

:گفت و داد تکان را سرش. کردم  

.ترشم ينم نترسه گه يم گم يم که من بگو بهش شما جان ژاله واال -  

 

  الماس_ي_دونه#

٨٦پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

:گفت و ديکش سر را اش يچا فنجان عمو زن  
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...ميزد يم حرف موضوع نيهم راجب "اتفاقا فرامز با شبيد -  

:داد ادامه و ديخند  

.ميکرد فيرد براش دختر هم يکل يخال جاتون -  

 عمو زن گوش خيب قد تمام اما گوشم. بود لميموبا گرم ظاهر به سرم

:داد يم گوش و نشسته  

..نيبب و ايب مينوشت ستيل هي -  

:گفت و ديخند زير مامان  

!نداره يرنگ ششيپ که ما يحنا. ديبکن براش يکار شما که نيا مگه -  

:شدم من عمو زن مخاطب  

 خونه..راهه به که هم وبارت کار ماشااهلل.. وقتشه گهيد پسرم جان ريام -

ه؟يچ واسه کردنت دست دست گهيد است آماده که همه ات  

:گفتم يشوخ به و زدم لبخند  

هاا؟؟ نيشد خسته دستم از -  

 لباس مزون تا شبيد اسمنهي يآرزو تو يعروس واال هيحرف چه -

.رفت شيپ هم مراسمت لباس رنگ و يمجلس  
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 يايرو نداشت خبر. من يعروس يبرا تيايرو از گفت يم تو از داشت او

 تا و زنم يم رونيب خانه از صبح شيبرا که يايدن. است من يايدن تو

 تو يوقت که شود فيرد بارم و کار تا جنگم يم يآدم مدل همه با شب

. شود يم پاس يک چِکم فالن که ينخور را نيا حرص گريد ييايم

 قدم مختلف جهت دو در مانياهايرو.  تو و من يايرو نيب بود فرق

 ي خنده يصدا. بود بسته من يايرو قتل به کمر تو يايرو. داشت يبرم

:ديکش رونيب مانياهايرو هپروت از مرا مامان  

بود؟ يرنگ چه لباسش حاال -  

:داد ادامه و کرد کنترل را اش خنده زحمت به عمو زن  

 هر کرد انتخاب ريام يبرا شلوار و کت کرد رو ريز رو ها تيسا تمام -

 کرده غلط اونم خودمونه يپر زنش گفت ؟يچ زنش پس گفتم يچ

!مرده؟ جانش شوهر خواهر مگه بزنه اضافه حرف  

مگه؟ زده حرف يپر با اسمني -  

 مانيها مامان اما بودم يگريد زيچ نگران دم،يپرس را نيا ارياخت يب

:کردند برداشت اشتباه  

 هم بگه بهش اگه دونه يم شناسهيم رو يپر خوب اسمنهي يول!!  نه -

!شنوه ينم نه  
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  الماس_ي_دونه#

٨٧پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

خود؟ از سر نگه وقت هي -  

. کردند يم برداشت اشتباه مانيمادرها باز بود يگريد زيچ نگران من باز

:داد را جوابم مامان  

 شيپ قدم خودمون ما يبد يصد در صد ياوک شما نباش نگران -

!ميذاريم  
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 اونم يجمال يآقا دختر هيهان هست، هم نايت ست،ين يپر فقط تازه -

 دختر خانوم فرح واال... هيخوب دختر منم برادر دختر باران ه؛يخوب دختر

 بده تيرضا ريام رو کدوم هر.. بهترن يکي از يکي هم شما يها خواهر

 ينر گفت بار هزار شبيد کشه يم منو اسمني هرچند ديبذار شيپ قدم

!؟يبگ نايت از ريام به  

:گفت و گذاشت مقابلم را وهيم ظرف شد بلند مامان  

 رابطه قطع ستين قرار که برادر خواهر نيا مهمه هم اسمني نظر خب -

 دو نه؟ اي باشه هم اسمني ليم باب رهيگ يم ريام که يدختر ديبا کنن؟

 داداشش زن با دينبا ريام خونه ذارهيم رو پاش اسي که گهيد يفردا

 پاش اسي باشه مهم ريام يبرا ديبا که همنطور که شه ينم باشه؟ خوب

 ذارهيم رو پاش يک باشه مهم هم اسي يبرا ديبا ذارهيم يک خونه رو

. ريام خونه  

 دست و رفتند شيپ ايپر ي خانه به زدن زنگ مرز تا مانيمادرها روز آن

 هر شوند اليخ يب تا ندارم ازدوج قصد هنوز که گفتم آنها به من آخر

 آنها دست از که دادند را نيا ي وعده و شدند دلخور دستم از دو هر چند

 راست. داشت نخواهم يخالص تو دست از شدم خالص يآسودگ به

 يچ يعني که يزد غر يرفت راست ،يزد غر يرفت چپ يآمد تو گفتند
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 نيا به ي لحظه يحت کدامتان چيه. گذارم يم راديا همه يرو من که

 بگو خودت تو حاال. باشد کرده ريگ خانه در من دل ديشا که دينکرد فکر

 تانيباال بلند ستيل آن به که ديداشت را نيا يآمادگ شما از کي کدام

 پر مهين نهايا تازه عمو؟ زن ؟ مامان ؟ تو د؟يکن اضافه هم را من چکيپ

 احسان به نگاه. داشت را خودش يجا مانيدو هر يپدرها. بود وانيل

 حال يوقت. بود بدتر همه از احسان خود است من ميت در حاال که نکن

 ايدن دور که  است يبايز پچک خواهرش ديفهم ديد تو از بعد مرا خراب

 در به چشمم گريد روز دو. مرميم او بدون من و شده دهيتن من

... اما ييايب تو تا شد خشک مارستانيب  

 به يسر. بودند آورده هم را ايعرش يحت. آمد سروش با عمو زن ميبگذر

:گفت سروش چشمان يجلو و داد تکان تاسف  

 يم خرابه يليخ حالش ام بچه. رجانيام رينگ دل به اسمني از -

 بشم فدات بشم قربونت هزارتا با صبح خدا به. هياسترس که شيشناس

 هفت نيهم تو شهينم باورت عروسش لباس آخر پرو واسه کشوندمش

 يهوا به رو جان سروش بده ريخ خدا. بود کرده کم زيسا دو روز هشت

 از هم آب وانيل هي روزه چند که وگرنه خورد غذا لقمه دو امرزو اون

.بود نرفته نييپا گلوش  
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:داد کف از طاقت احسان  

 تو يول عمو زن دلمونه زيعز اسمني بزنه؟ تونست ينم هم زنگ هي -

1!نکن هيتوج گهيد شما خدا رو  

:گفت و انداخت نييپا را سرش سروش  

!شماست با حق -  

 کرد ينم يفرق. ديبگو بد تو از من مقابل بخواهد يکس شد يم بد حالم

:سروش اي باشد احسان  

 گردنش اديب نورايا گفتم بهش خودم. زد زنگ اول روز همون اسمني -

 گهيد خونه اميم امروز خودم. شده متحرک مرده شينطوريهم. زدم رو

  د؟يکن يم تشياذ يچ واسه

:گفت و ديبوس را ام يپشان. شد کمينزد عمو زن  

.کرد رحم بهمون يليخ خدا! کنه يقربون برات فرامز گفتم -  

 

الماس_ي_دونه#  

٨٩پارت#  
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سليماني_زيبا#  

 

 

 

 

 

 

 و صميترخ يکارها سراغ رفت احسان. کردم تشکر عمو زن از يلب ريز

:کنارم نشست ايعرش  

 

م؟يبخر هم نيع شلوار کت ميبر هيآج يعروس گهيد ي هفته داداش -  

 

:دادم فشار را اش ينيب نوک  

 

!بده دستور يه بعد رونيب اميب بذار -  
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؟يافتاد يچطور داداش -  

 

 سوال نيا انگار ميلبها به زد زل و آورد باال را سرش بالفاصله سروش

:بود هم سروش خود  

 

 درست رو ها پله نييپا ييدستشو برم اومدم بودم آلو خواب داداش -

.دميند  

 

..سانسور يکم روييتغ يکم با اما بود نيهم هم تيواقع  

 

؟!نييپا يشد پرت يعني -  

 

:ختمير بهم را شيموها و دميخند  
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!زدم رجهيش نه -  

 

:گفت و ديکش شيها شير ته به يدست سروش و دنيخند همه  

 

؟يچ بود يمشتر هي اگه ؟يزيناپره نيا دهيبع شما از -  

 

! تهيريمد واسه طبقه اون. گهيد طبقات رنيم آسانسور با ها يمشتر -

 و کرده تخته رو بود برنامه يهرچ حامد گهيد حاال داشتم برنامه واسش

!دهيکش نرده  

 

:گفت زنعمو  

 

 اگه االن. هاست بچه شما خون تو کردن دست دست. واال کرده خوب -

. شد ينم حل يراحت نيا به که افتاد يم برات ياتفاق هي  
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 کاش يا. شد يم ام يطور کي کاش يا اسمني بماند خودمان نيب

 تا. دينگو يزيچ من به عروست لباس پرو از يکس تا شدم ينم داريب

.دينگو تو خوردن غذا يبرا سروس نفوذ از يکس  

 عمو زن.  دادم فشار و گذاشتم چشمانن يرو را چپم دست انگشت دو

:داد ادامه  

 

 هي بکش هم زحمت هي. هيعروس گهيد ي هفته شو سرپا زود مادر ريام -

!داره يشنو حرف تو از بزن حرف اسي با کم  

 

 من دانست ينم. ديکوب يم سرم به امان يب برداشته پوتک عمو زن

 و يعصب د،ينگو يگريد با تو يعروس از يکس اما رميبم بودم حاضر

:دميخند کيستريه  

 

بزنم؟ حرف باهاش من بعد نجاستيا که آرامشش منبع -  
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 دل درد تو با عمر هي بازم باشه سروش که هم يهزار يبرادرش تو -

!رهيبگ رو تو يجا سروش بره يم زمان. کرده  

 

 يخال تو يها دل درد از دستش که ديبگو تا داد نشان يخود سروش

:ستين  

 

. دهيد موقت عبور هامر هي پشت رو شما نکهيا مثل اسمني راستش -

 خودش خواست يم.  بشه تکرار دالرها ي هيقض مبادا نکهيا نگران

 بگم بهتون من دميد بهتر شد باز حرف سر که حاال کنه صحبت باهاتون

!ميندار رو يموضوع نيهمچ رشيپذ يآمادگ عنوان چيه به ما که  

 

ده؟يد هامر پشت منو يک -  

 

الماس_ي_دونه#  

٩٠پارت#  

سليماني_زيبا#  
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:داد ادامه کرده مکث  

 

!گفته بهش اون و دهيد خانم يپر انگار اما دونم ينم -  

 

 اسمني ينگران. بود ها بچه از يکي واسه ستين من نيماش اون -

!خودهيب  

 

 "کامال را موضوع نبودم دادن وا آدم من اما يبود زده حدس درست تو

  ايعرش از و کردم عوض
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:دميپرس  

 

فوتبال؟ با يکن يم چه -  

 

:ديخند هر هر  

 

!زدم گل داداش -  

 

  يريبگ دالر شده قرار که موقع اون از کلک يا -

 

!يزن يم گل فرت و فرت يه  

 

:گذاشت ام نهيس يرو را سرش  

 

باشه؟ هم نيع لباسامون داداش -  
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:گفتم ايعرش به را عمرم ي باشه نيتر سخت دلم زيعز  

 

!باشه-  

 

 چه مرد کي يدان يم چه تو کرد؟ چه من با باشه نيا يدان يم چه تو

 التيخ اسمني کند؟ يگريد ميتقد يدست دو را عشقش تا بکشد ديبا

 که يليموبا. آمد لميموبا يگوش به يامکيپ که داديم يباز را روانم داشت

:بود نشده ديجد خطش هنوز  

 

 منم بودن روشن فروشگاهت يها نيدورب پيخوشت نبوده حواست -

!ونشياشانت "فعال نميا نموندم يخال دست  

 

!نخرم ديجد خط هرگز من شد باعث يبعد امکيپ و امکيپ نيا  
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اسمني  

 

:زد يم غر مدام مامان.بود شده هم سردتر. بود سرد هوا  

 چله حاال. گرفته شيباز مسخره چه نيبب رو هوا خدا رو تو يعروس دم -

 به زده بهمن آذر شد يعروس تا ديبار ينم برف همه نيا زمستون ي

!شهر  

 به ميبرا که بود کرده دعوت را همه عمو زن ميداشت مهمان شبش

 از ريام يوقت از. کمک ميبود رفته هم ما. رديبگ حنابندان اصطالح

 موفق نمشينب که بودم زده واريد و در به بود شده مرخص مارستانيب

 زيچ هر اي يعروس يدهايخر ي بهانه به يسر هر. بودم شده هم

 يحت. آمدم ينم خانه به شب آخر تا و زدم يم رونيب خانه از يگريد

 ايپر خانه به و نمانده خانه من هم ميکرد يقربان ريام يبرا که يروز

 يروزها نيآخر بگذارد گفت عمو اما. شد يشاک يکل بابا. بودم رفته

.کنم يم فرار چه از من دانست يم چه يکس. بسازم خودم را ام يمجرد  
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الماس_ي_دونه#  

٩١پارت#  

سليماني_زيبا#  

 

 

 

 

 

 

 را ريام زدم يم رونيب خانه از داشتم يوقت يناگهان "کامال کباري فقط

. بود گذاشته چشمانش يرو را دستش که دميد نشيماش فرمان پشت

 زد چنگ جانم به وسوسه. رفت برهيو يرو قلبم و شد پاره کهوي دلم بند

 وجودم ي همه با و برداشته را اتاقم يکشو کُنج شده تا دلنوشته آن تا

 درست حال. کردم نگاهش و گذاشتم ميها سوسه يرو سرپوش. بخوانم

. رفت ور لشيموبا يگوش با و شده ادهيپ نيماش از. نداشت يدرمان
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 ياسک قهي کرم بافت بود تنش يرنگ خوش يشتر ي قهوه چرم کاپشن

 من اما. بود بپيت خوش شهيهم ريام داشت پا به يمشک نيج شلوار و

 و کردم گرد عقب خانه ستون پشت. نبودم دنشيد مشتاق آنقدر شهيهم

 وجودم که يترس همه با. بود شده تنگ شيبرا دلم. زدمش ديد يواشکي

. بودم دلتنگش باز بود کرده يتميآر هم را دنميکش نفس يحت و گرفته را

 ناخود را چپش دست و زد هيتک نيماش به شد تمام يگوش با که کارش

 چپ گوشه ي هيبخ ي لبه به انگشتان سر که ديکش شيموها يرو آگاه

 زلزه را قلبم آشوب شهر. شد جمع تلخ درد از صوتش.گرفت اش يشانيپ

 يبرا رميبم. خورد گره اش يشانيپ يرو يها هيبخ در جانم و دل. زد

 تک يصدا بعد قهيدق چند. بود شانيپر وضوح به روزها آن يرعليام

 ريام. است گرفته اسنپ شدم متوجه که شد بلند اش يگوش از يزنگ

 ينيف اراده يب و شد ياشک چشمانم. کند يرانندگ توانست ينم يحت

 را سرم "کامال ديصداچرخ سمت نيا به ريام سر عيسر که دميکش

 دهانم يتو قلبم. شد تر کينزد و کينزد شيها کفش يصدا دم،يدزد

 همان. نداشتم شدنم پنهان يبرا يليدل چيه ديد يم مرا اگر ديکوب يم

 يالک خودش چند هر نداشتم نرفتنش مالقات يبرا يليدل چيه که طور

 حبس نهيس يتو را نفسم. ام زده زنگ او به که بود گفته سروش به

. شد بلند لشيموبا زنگ يصدا که بستم را چشمانم و کردم  
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 نه... زده دزد خونمون به کنم فکر ، کن صبر قهيدق دو داداش اومدم -

. ندارم الزم کمک  

 

:آمد گوشم خيب از شيصدا و گفت را نيا  

 

! هست هم يمعرفت يب دزده -  

 

 يصدا نه عطرش رد نه خودش نه. نبود ريام کردم باز که را چشمانم

.کفشش  

 

الماس_ي_دونه#  

٩١پارت#  

سليماني_زيبا#  
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 يم نديايب ما ي خانه به ها مهمان بود نگذاشته عمو زن هم شب آن

 يمهمان که دارد کاذب جانيه مانيبرا يعروس يکاف اندازه به گفت

 عموو زن توجه نيا از خوش سر مامان. نزند دامن آن به شتريب قبلش

 و شستم يم کاهو داشتم من. بود دهيکش عمو ي خانه به گرفته را دستم

 نشسته زيم پشت مامان.  يکار مشغول کدام هر عمو زن و مامان

 يم سرخ را ها مرغ ستادهيا گاز پشت عمو زن و کرد يم پاک يسبز

:گفت و زد تابهيماه ي لبه يرو بار چند را قاشق عمو زن. کرد  

 

 تيخوب يعروس دم اونم قهر آخه ؟يزد يم برادرت به زنگ هي ژاله -

!نداره  

 

 بله بذاره تنها منو شوهر ليفام و فک تو برادرم داشت تيخوب جرا -

!ادين دخترم دونه هي برون  
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!ايب کوتاه تو -  

 

 کارت گه يم من به زده زنگ بهمن. شده ينطوريا که اومدم کوتاه -

 شده يچ گم يم. ستين ايب نينسر. خونمون تو شه يم شر نده ما به

 بر خانومتون يقبا جيتر به ميکرد يبد کار.  ميکرد يخبط.  داداش

 تو ديآورد يشکستگ سر.  پرم من که باشه هيگال به بنا. باشه خورده

 و اومد شراتون و ريخ تو کم. ديومدين دخترم برون بله و شوهر خانواده

 يدون يم بهتر تو که ندونه يشکيه دم؟يدو بابک واسه کم کردم رفت

.نکردم خودم اسي واسه کردم روند و اوند انقدر بابک واسه من جان فرح  

 

 که يبرادر خواهر. بزن زنگ گم يم نيهم خاطر واسه دونم يم -

!داره ينم بر يدلخور  

 

 سمتشان به گذاشته ينيس يرو را سبد و شستم را کاهو برگ نيآخر

:گفت عمو زن به رو و زد چاقو را تربچه مامان. برگشتم  
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 نشد که حاال يگفت. بزنم ديسف و اهيس به دست ينذاشت تو نيا ايب -

 هم همه ميريگ يم يخودمون يمهون هي ميريبگ حنابندون اسي واسه

 هي نکرد.  من برادر از اون. ميذاريم دختر نيا دست هم يحنا هي باشن

 دست از انقدر فرح شاهده خدا ؟يندار يزيچ يبار يکار بگه بزنه زنگ

. نپرس نگو که ام يعصبان رادرمب زن نينسر  

 

 يحرفها انيم ذهنم. کردم کردن خورد به شروع برداشته يکاهو برگه

:بود چرخش در عمو زن و مامان  

 

 رسه يم االن گلناز بخواب ذره هي اتاق تو برو ايب اسمني يشد خسته -

! 

 

 دادم فشار تر محکم را چاقو ي دسته بود داده قرار مخاطب مرا عمو زن

:گفتم و  

 

!شب تا مونده کار يکل که نکردم يکار -  
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:گفت عمو زن حرف دييتا در مامان  

 

 با بزن زنگ هم بعدش بزن چرت هي برو تو پاشو مامان گه يم راست -

..بکش صورتت سرو يدست هي برو يپر  

 

:کرد دييتا و داد تکان را سرش  

 

!!"مثال يعروس -  

 

 و زدم ها کاهو ي دسته به يگريد برش. بودم گانهيب واژه نيا با چقدر

:گفتم  

 

!سه تا کو هنوز اديم سه ساعت يپر -  
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الماس_ي_دونه#  

٩٢پارت#  

سليماني_زيبا#  

 

 

 

 

 

:گفت و گذاشت مقابلم و وانيل يتو ختير گاوزبان گل يوانيل عمو زن  

 

 رو سروش دست هم فردا بگذرون، آرامش با هم رو روزه دو نيا بخور -

 يه هم تيعروس روز تا. صالح زاده امام برو سر هي مراسمت از قبل ريبگ

 آروم جسمت و ذهن بذار کن استراحت کم هي نرو اونور نوريا

!نشه قضا "لطفا هم نمازهات...باشه  
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 رو ينامزد نيا حسرت عمر هي گم يم منم واال فهم، زيچ آدم قروبون -

 دست خونه ي گوشه نکن کز. شهينم تکرار گهيد خاطراتش يخور يم

 يه..  کن خاموش هم رو تيگوش بخور ييهوا هي برو ريبگ رو نامزدت

.بزن کيال اونو نويا يه وامونده ينستايا نيا نرو  

 

 مامان که داشتم را نيا يآروز چقدر. کردم نگاه مامان چشمان يتو

 و کرده کز خانه ي گوشه ام يعروس به مانده روز چند درست چرا بپرسد

 و کردم رها نهيس يتو را کاهوها نم؟يبب را نامزدم خواستم ينم يحت

 ميها دورغ رهيدا به يگريد دروغ. دمينوش را گاوزبانم گل از يا جرعه

:کردم اضافه  

 

 نيف نيف مونده نيهم. خورم يم سرما زود ام جنبه کم منم سرده هوا -

!يعروس تو کنم  

 

:گرفت ينگران رنگ مامان ي چهره  
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!يگ يم راست، مامان دورت بگردم ياله -  

 

 عمو زن به رو و افتاد اش خاله دختر حرف ادي عيسر گفت را نيا مامان

:گفت  

 

 خدا آره که گفته زده زنگ نينسر گه يم برگشته زده زنگ نژال ؛ فرح -

 از خدا آخرم دست ديجنب گوشش سر يعمر هي اسمني بده شانس

 که کردم کنترل رو خودم ايعرش جان شاهده خدا. ديبار براش آسمون

 يچ هر که بود گرفته يک با منو دختر ؟يچ که درآم روش تو نزنم زنگ

 اندازه نهيب يم رو ش کوه خدا گن يم راست گفته؟ خواد يم دلش

 در جلوش رو اهلش و کرده نگاه اسمني قلب به خدا! دهيم برف دوشش

!اومده زور نينسر به آورده  

 

 يم چطور کردم فکر نيا به و دمينوش را ام يدنينوش از يگريد قلوپ

 او بعد و بگذارد شيپا يجلو را اهلش و کند نگاه يکس قلب به خدا شود

بگذارد؟ انتخاب شک به دو در را  
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 جور و جفت برات ايب عمه گفتم باران به چقدر ست؛ين نمونيب بهيغر -

..  نرفت کتش يتو حرف ينشست دلش به ديشا نيبب رو ريام کنم

 از زرد تو رشيام تهش شد؟ يچ. دارم ريام خودم من عمه گفت برگشت

 به اسمني االن ايب. باشه اش خانواده حرف به دختر خوبه. اومد در آب

 دخترش نينسر اومد؟ رشيگ يبد ي کهيت شد؟ بد داد گوش ما حرف

 ژاله که گفته نژال به برگشته.  طلبکاره خاتم و عالم از نبود حرفش به

 خودت تو حاال مياريب در رو شونيزندگ ته مينر که نگرفت يجهاز سر

!ميبرد رو بچه نيا جهاز چطور ما يبود شاهد  

:گفت و گذاشت مامان مقابل وهيم ظرف کي عمو زن  

 

 آدم سر پشت هست حرف شهيهم. بوده نيهم بوده تا نخور حرص -

!يکن رابطه قطع همه با ديبا يباش حرفها نيا به يبخوا  

 

 خونه يتو من دونه ينم اون يعني. دستش از شد خون دلم واال -

 چهل.  عارن يب خانوم مثل همه کرده فکر!  دونه يدارم؟م محتضر
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 يمشک رهنيپ به نگاه بابک؛ واسه يخواستکار رفت بود ومدهين در مادرم

!نکرد تنمون  

 

الماس_ي_دونه#  

٩٣پارت#  

سليماني_زيبا#  

 

 

 

 

 

 

 گرفت دست به يبيس. نشست يصندل يرو کرده کم را گاز ريز عمو زن

:گفت و شد کندنش پوست مشغول و  
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!ستين نينسر ريتقص که هم همش -  

 

:گفت يحرص مامان  

 

 هي. ذازهيم الالش به يل يل مدام که منه برادر نيا. تينس که معلومه -

 سال به اش خونه مبل ژاله که حرف و حرف سرم پشت نشست عمر

 هي. رهيم تو ي خونه دخل از بگه نبود يکي. ماه به اش پرده کشه ينم

. کردم سکوت يه کردم سکوت يه.  زد حرف اسمني و ريام پشت عمر

 يتو گذاشت هم داداش تهش. برادر هي نيهم و من ايدن دار از گفتم

 تو افتاده سروش که بلنده اقبالت ژاله ييخدا گه يم برگشته کاسم

!دامنتون  

  

 لحظه هر که يچال اهيس. کرد حفر قلبم در قيعم يچال اهيس ريام اسم

 واژگون دستم يتو وانيل بود ممکن و ربُود يم را دستانم رمق داشت

 پاک را صورتش انگشتش سر با. خورد سر مامان چشمان از ياشک. شود

.کرد  
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 برم دارم؟ پدر دارم؟ خواهر دارم؟ مادر فرح؟ بگم يک به رو دردم برم -

 رو ام بچه يخوشبخت تاب هم برادرم دونه هي که بگم يک به رو دردم

!نداره  

 

:گذاشت مقابلم بشقاب يتو و زد قاچ را دستش يتو بِيس عمو زن  

 

!يريبگ جون بخور-  

 

!ممنونم -  

 

:داد ادامه و گذاشت مامان دست يرو را دستش  

 

 بره يم خبر نينسر تو نيب کنه ينم يخوب کار خانوم نژال نيا "اوال -

 يزد حرف که حاال! گهيد خوره يم هم به ها ونهيم ينطوريهم! ارهيم
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 با پاشو هم خودت نداره، تيخوب نکن يناراحت گهيد. يشد هم آروم

 ها االن گلناز نباش نگران بکش صورتت سرو به يدست هي برو اسمني

!رسه يم  

 

:گفت و گذاشت عمو زن دست يرو را گرشيد دست مامان  

 

 ي بچه که احسان برات؛ کنم جبران ريام يعروس باشه يعمر انشاهلل -

!يبد يانرژ بهم تو ديبا هم موقع اون کنم فکر خودمه  

 

:ديخند عمو زن  

 

 خاله حرف تا چند با ستين فيح روز نيا واسه يديکش زحمت عمر هي -

؟يکن خرابش زنک  

 در زيچ همه نداشت تيشفاف اطرافم يايدن. بودم ايرو و خواب يتو انگار

. بود مادرم يآرزو که يخوشبخت و سروش و من بود ابهام از يا حاله

 يعلن جرات يکس که يحرفها. ليفام يگوش در يها حرف و ريام
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 بود کرده کودتا به شروع من درون يحس کي حاال و نداشت را کردنش

 آتش اريب زميوه بکشم آتش به را مامان ياهايرو خودم دست با خودم تا

!باشم دشمن  

 

:دمييُبر را دستم يک دمينفهم "اصال که بود ناآرام آنقدر ذهنم  

 

 

...آخ-  

 

 همش خدا رو تو  کن نگاه! کن؟ استراحت برو نگفتم مادر؟ شده يچ -

.نداره رو به رنگ يعروس تا مونده شب دو  

:زد تشر عمو زن که گرفتم آب ريش ريز را دستم شده بلند   

 

!کنه يم عفونت. آب ريز رو دستت رينگ عيسر نميبب نيبش -  
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!کهيکوچ زخم هي ستين يمهم زيچ -  

 

الماس_ي_دونه#  

٩٤پارت#  

سليماني_زيبا#  

 

 

 

 

 

 رونيب يزخم چسب داروها ي جعبه از و داد دستم به يکاغذ دستمال

:گفت کرد يم باز را چسب داشت که يحال در و ديکش  

 

!بخون يالکرس تيآ هم دائم باش خودت مراقب -  
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!چشم -  

 

 را دلم بند که ريام يصدا آن تبع به و آمد در يتو ديکل دنيچرخ يصدا

 را طيشرا آن در دنشيد توان "ابدا.شد فراموش دستم زخم و کرد پاره

.نداشتم  

 

؟!ي خونه مامان -  

 

!ام آشپزخونه تو مادر اره -  

 

 يهوا حجم انگار بعد و آمد چشيسو کردن پرت شلوق شلق يصدا

:شد يخال آشپزخانه يتو  

 

!سالم -  
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!ينباش خسته مادر ماهت يرو به سالم -  

 

!يبرگشت زود چه جان ريام سالم -  

  

:رفتم ور دستم زخم با ريز به سر  

 

!سالم -  

 

 به برسد چه باشد دهيرس هم خودم گوش به سالمم يصدا دارم شک

!ريام  

 

!دارم يواجب کار برم بده رو من چک دسته مامان -  

 

! زميبر برات يچا هي نيبش -  
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!مامان شه يم رميد -  

 

 باال سرعت به بدنم يدما. کردم احساس را شدنش دور و گفت را نيا

:گفت و داد دستم به يچا وانيل کي عمو زن. بودم گرفته گُر و رفته  

 

 تو نميبب برم من. زهيبر بهم رو اتاقش رفت ريام واسه ببر نويا اسمني -

!چکش دسته ستين صندوق گاو  

 

:دميپرس متعجب  

 

ببرم؟ من -  

 

 يبد سوال. آمد نشان و خط چشمانش با و کرد نگاهم يچپک مامان

 يم خدا. رفتم اتاق سمت به گرفته عمو زن از را وانيل بودم؟ دهيپرس

.شکست يم ليدل يب نبود من ارياخت در ميزانوها داند  
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 ايدن مارتن نيتر سخت ميبرا خوابها اتاق تا آشپزخانه انيم کوتاه يراهرو

 من و يمثنو من هفتاد ورقش هر. خاطره ورق کي قدمش هر. شد

:کرد يدست شيپ ريام که زدم را اتاق در آرام.  فشار همه نيا از متزلزل  

 

!ستين نجايا مامان -  

 

 شيجا از کهوي شد؛ قفل نگاهم به نگاهش و گذاشتم اتاقش داخل پا

 من. دميد يم شيرفتارها تک تک در را يآوارگ که خدا به. شد بلند

 دوست هم ريام. کرد يم فرار من از داشت هم ريام بوم نکرده اشتباه

 پا يرو را يچا وانيل. بود خارج ما يدو هر توان از نيا. نديبب مرا نداشت

:زدم لب آرام و گذاشتم يتخت  

 

!ارميب يچا برات گفت عمو زن -  

 

:ديکش شيموها انيم يدست کالفه  
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!نکنه درد دستت -  

 

الماس_ي_دونه#  

٩٤پارت#  

سليماني_زيبا#  

 

 

 

 

 ديبا چه دانستم ينم. کرد يم يباز گردنم سرو در يخوديب دستم

 زدم يم که يحرف نيکوچکتر نه؟ اي بزنم يحرف ديبا "اصال. ميبگو

 زبان چطور که دمينفهم اما ديچسب يم را ميگلو خيب وجدان عذاب

:دميپرس خورد تکان کامم به دهيچسب  

 

؟يبهتر -  
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 قهي و انداخت دست. نگفته يحرفها از پر. بود حرف از پر نگاهش رنگ

. بود برادر دو هر عادت از هم نيا داد فاصله گردنش دور از را لباسش ي

:آوردند يم در تنشان لباس سر را شان يدل و دق بودند کالفه وقت هر  

 

!شما يپرس احوال از -  

 

 دو را نيا. زد را حرف نيا چطور دينفهم من مثل هم او خورم يم قسم

 طلبکار نه. تلخ نه بود؛ سرد نه که يکالم لحن و گفت يم نگاهش يدو

 جنس من. بود دلخور که گفت يم يکالم لحن را نيا. تفاوت يب نه بود

 دلخور وقت چه که دانستم يم و شناختم يم را ريام يها يدلخور

 نگاه چشمانش در نتوانستم. دانستم يم ريام از زهايچ يليخ من. است

:گفت و داده نشان مشغول تختش يرو لباس با را خودم کنم  

 

. نبود راه به رو اوضاعم يليخ خودم خدا به شرمنده -  
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:ديکش رونيب دستم يتو از را لباسش  

 

؟ينبود راه به رو هم اس ام اس هي قد -  

 

 گرشيد طرف و بود ريام دست لباس طرف کي. بود شده سرد لحنش

 چشمانش در شدم مجبور ديکش را لباس سمت کي يوقت. من دست

:کنم نگاه  

 

 راه به رو زنگ هي قد نه. امکيپ هي قد نه. اومدن باال پله قدم دو قد نه -

!توئه با حق يول ستمين و نبودم  

 

:گفت و ديکش رونيب دستم از را لباس  

 

!نکش زحمت شما کنم يم جمع رو نجايا اميم زودتر شب خودم -  
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 من بود يدلخور به بنا اگر. ديکش يم واريد ما نيب چقدر واژه نيا شما؟

 رکب ريام با رفاقتش در که يکس. بودم تر يشاک من بودم دلخورتر

 عرض به را شيپاها سرد و طلبکار او حاال.  او نه بودم من بود خورده

 خودش گفت يم و بود زده زل من به نهيس به دست کرده باز شانه

 و اش يشانيپ زخم نبود حواسش هم چيه.  کند يم مرتب را اتاقش

 من سر ييبال چه ها يتازگ بودند خورده سُر اش قهيشق يرو که يموها

 ستيب تمام. شهيهم از شتريب هيثان چند زدم زل چشمانش يتو. آورد يم

 تک به تک و شد خالصه نگاهم يها اشعه در رفاقتم سال چهار و

 و کرد رييتغ هيثان هر در نگاهش رنگ که آنقدر. نگاهش به شد کيشل

.زد  اديفر را شرم و شده دست کي چشمانش آخر دست  

 

الماس_ي_دونه#  

٩٥پارت#  

سليماني_زيبا#  
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.شد وارد چک دسته با و کرد باز را اتاق در عمو زن   

:گفت و ديکاو را ما نگاهش با دور کي  

 

 هم با تا ياريب يچا گفتم. ديباش قهر هم با نداره تيخوب يعروس دم -

 چه. ديقهر هم با که ديفهم يم برمون دور بود اگه هم کور. ديکن يآشت

!فراخ چشم صدتا به برسه  

 

 ريام به عمو زن که اتاق کف به دوختم چشم و انداختم نييپا را سرم

:زد تشر  

 

!؟يکن يم نگاش يستاديوا چرا -  
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 گرفت او از را چکش دست و برداشت مادرش سمت به يبلند گام ريام

:گفت  

 

!دارم عجله يليخ مامان يمرس -  

  

:گفت و گرفت را ريام دست مچ عمو زن  

 

!باهاش کن يآشت باش زود..بخور رو آبش کوزه دم بذار رو عجله -  

 

 و کرده يروبوس ديبا ميکرد يم قهر بار هر. بود مانيها يبچگ قانون

 زن منظور زدم دل دل. گذاشتم يم جا جا، همان را ها يدلخور تمام

 ينم. خواهد يم چه ما از دانست ينم عمو زن. بود اما نباشد، نيا عمو

 مراتب به من و کند يم وجدان عذاب دُچار را ما يدو هر دارد دانست

 تر محکم را دستش عمو زن. کرد مقاومت ريام. شدم يم ريدرگ شتريب

:گفت من روبه و شد وارد بارمامان نيا شد باز اتاق در باز. ديکش  
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؟يکن يم نگاه يستاديوا چرا اسمني -  

 مامان. کردم نگاهش واج و هاج. کرد تکرار را عمو زن ي جمله "قايدق

 "قايدق مامان من، يخدا يوا يا ببوسم؟ را ريام بروم که نداشت توقع

 مثل بودم گذارنده سروش کنار که يلحظات تمام. داشت را توقع نيهم

 حجم از بود کرده ورم ام نهيس ي قفسه. رفت رژه چشمم يجلو وينگات

 را خواست مامان که يکار بود محال. آن در بود شده حبس که ژنياکس

 قدم توانستم ينم و نيزم به بود دهيچسب ميپاها. بود محال. دهم انجام

 شد ينم اگر يعني شد ام يعيطب ريغ حال متوجه ريام.  بردارم قدم از

 انداخت را دستش و شد کمينزد و کرد راحتتر را کارم. داشت تعجب يجا

:گفت ش مادر به رو و ام سرشانه دور  

 

 گفتگو با رو مشکلمون ميبزرگ آدم تا دو م؟يکن قهر که ميا بچه مگه -

  شد تموم ميکن يم حل

!امتيق تا قهر قهر دوران اون  
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:گفت طعنه با و زد لبخند عمو زن  

 

!ديکن حلش گفتگو با ميذار يم تنهاتون ما پس -  

 

 نشدند متوجه هرگز و زدند رونيب اتاق از و دادند تکان سر شانيدو هر

 بود کرده فرق ميبرا ايدن يها عطر ي همه با ريام عطر هيثان چند همان

 نفس. بردارد ام شانه سر يرو از را دستش زدم يم دل دل داشتم من و

 يرو از باالخره را دستش و فرستاد رونيب را نفسش و ديکش يقيعم

. نشست تخت ي لبه کرده گرد عقب. برداشت ام سرشانه  

 

اهلل؟ بسمه تو اي جنم ؟منيانداخت راه که هيچ يباز مسخره نيا -  

 

 کند شهامت خواست يم نفر کي. داديم پاس من نيزم يتو را توپ

 دهيپوس سمانير به و ميبود کالفه دو هر. بپرسد خودش از را سوال نيوا

 نگاه توان هم خودش يرعليام. ميزد يم چنگ ربط يب سواالت ي
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 يچشمان. زد يم اديفر چشمانش را نيا نداشت را من چشمان در کردن

:شود بند جا کي توانست ينم که  

 

 اندازه کدوممون هر يها يريدرگ فقط. اهلل بسم من نه يجن تو نه -

!نيهم. ادهيز خودش  

 

الماس_ي_دونه#  

٩٦پارت#  

سليماني_زيبا#  
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 چند يکالفگ که يشرارت. برگرداند ريام ي چهره به را شرارت جوابم

 و کرد خواب خوش گاه هيتک را دستش کرد؛ يم نقض را قبلش قهيدق

:ديپرس  

 

 يربط روزهات نيا نيريش يرهايدرگ به تيزيسا دو رييتغ "احتماال -

که؟ نداره  

 

 يآمدها و رفت بود؟ نيريش من يهايريدرگ "واقعا ن؟يريش يهايريدرگ

 يبرا. بود گرفته يگريد رنگ من يبرا اما بود يدختر هر يآرزو که

 انتخاب حلقه سروش با قبلش روز چند. ديوترد شک از بود شده پر من

 تر نيريش نيازا يريدرگ. شد يم آماده ها حلقه ديبا روز آن و بودم کرده

 کرده کم وزن زيسا دو من چرا پس. ندارد وجود دختر کي يزندگ يبرا

 در را دستانم نداشت؟ نما تلخ يها ينيريش نيا به يربط لشيدل بودم؟

 کرده صاف را ام نهيس. شوم انگشتانم دنيلرز از مانع تا کردم قالب هم

:گفتم آرام و  
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 يم معذرت شلوغه يليخ سرت هم تو دونم يم دارم کار من ريام -

!يکن درکم يروز هي که دوارميام. دنتيد ومدمين اگه خوام  

 

 شکل پوزخند طرح لبش يرو. سرش کف به ديچسب شيابروها جفت

: گرفت  

 

 کارهاتون به خانوم عروسسسس شمينم مزاحمتون ؟!يادب چقدر -

!ديبرس  

 

 ترک را اتاق و شد بلند درنگ يب و ديکش عمد به را خانوم عروس نيس

 تا دميکش قيعم نفس بار چند. ايدن اتاق نيتر ممنوعه و ماندم من. کرد

 بود مصادف ماندنم خانه در بمانم خانه در توانستم ينم نکند شره اشکم

. دستانم يرو شد يم يپاک آب که يکاغذ برگه خواندن ي وسوسه با

 با را ناهار.  ميبرو يشيآرا سالن به هم با دادم اميپ يپر به دهيپوش پالتو

 زدم راه آن به را خودم. آسمان برف نم نم ريز ميزد قدم. ميخورد يپر

 را ها غصه ييتنها.  دارم غصه دلم در چقدر که اوردمين خودم يرو به
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 گوشم يتو "مکررا يصدا. زدم سرنوشت مصاف به تنه کي و زدم بغل

 به يمحکم سيه «ستين خوش دلت حال ينباش خودت تا »زد يم زيو

 فقط.  يپر با کردم يم يباز وانهيد برف ريز پروا يب و گفتم يم صدا

 و ينگران جور کي داشت فرق شهيهم با يپر چشمان رنگ وسط نيا

 کي. نبود يشگيهم آدم همان يپر زد يم موج نگاهش در شيتشو

 طراح به را ام عالقه مورد طرح يشيآرا سالن در يوقت. بود شده يطور

 يتو را دستم يپر کند کار ناخنم يرو يعروس يبرا تا گفتم ناخنم

 اشک از نکهيا نه. گرفت دلم. ختير اشک صدا يب و گرفت دستش

 نهيس در يراز با که گرفت دلم خودم از من! نه ها، رديبگ دلم يپر يها

 انگشتان تک تک يرو را ميالهايخ داشتم و بودم نشسته يپر مقابل

 يپر به رو کرد يم يطراح را ناخنم که يدختر. زدم يم طرح دستم

:گفت  

 

 دمش با ديبا االن اومده رشيگ يکي يشوهر يب نيا تو چرا؟ اشک -

!بشکنه گردو  

 

:گفت خنده و اشک وسط يپر. اش يشوخ به ميديخند سه هر  
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.نميب يم خواب دارم انگار -  

 

:گفت و ديبوس را لپم و شد خم ام گونه يرو گذاشت را دستش بعد  

 

 و انار ينيشر به تيزندگ خوام يم خدا از برات. من ييلداي عروس -

! باشه برف يديسف  

:گفت و انداخت هيگر به هم را من ختير اشک دوباره  

 

!يباش شده عروس کنم ينم باور -  

 

:دميبوس را صورتش شده خم  

 

!شدنت عروس انشاهلل -  
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:گفت هوا يب  

 

 عموت پسر نيا که رينگ لقمه ريام واسه منو بازم من جان فقط -

!خطره يب تيکبر  

 

الماس_ي_دونه#  

٩٧پارت#  

سليماني_زيبا#  
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 به يسونام قلبم ايدر يتو. شد پاره دلم بند هوا با من و گفت هوا يب او

 را خودش ؟يسونام به چه را قلبم تاب يب و کوچک ي ماهچه. افتاد راه

 از لب نتوانستم و کامم به ديچسب زبانم. داد جان ام نهيس يتو و کشت

 از کردم يم نگاه را يپر ياشک چشمان با که همانطور.  کنم باز لب

 سوال نيا يبرا يجواب «ريام اال يديد رو همه چرا تو»  دميپرس خودم

. بود او شهيهم. بودم شده بزرگ ريام آغوش در شهيهم من. بود ساده

 ي همه ريام با من اش، اندازه يب يمهربان تش،يحما چتر خودش،

 و يجوان در بود خواسته دلم يکار هر و بودم شکسته را ها ممنوعه

 به تواند يم هم ريام که برسد ذهنم به بود محال. بودم کرده ام نينوجوا

 ريام به دارميخر يها چشم از بارها من. کند نگاه من به داريخر چشم

 تواند يم هم ريام بودم نکرده فکر هرگز.... هرگز.... هرگز و بودم گفته

 يوقت ام يزندگ طول در بار نياول يبرا روز آن. باشد داشته داريخر چشم

 نيا دميرس جهينت نيا به من ام سرشانه يرو انداخت را دستش ريام

. کند نييتع را اطرافمان يها آدم روابط تيماه تواند يم که ماست افکار

 فکر شدن چکيپ به من يوقت که چرا. است مغزمان هشدار تابع ما جسم

 قبلش. بود کرده فرق ريام يها شدن کينزد و آغوش جنس بودم کرده

. نداشت من يبرا احسان با يفرق چيه کنم يم ديتاک ،يفرق چيه ريام

.بود هم تر هيپا و تر قيرف تر کينزد مراتب به يحت  
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 و انداخت آغوشم يتو را خودش که شد يطوالن يپر به نگاهم آنقدر

:ديخر جان به را کار ناخن يصدا  

 

آخه؟ هيکار چه نيا زميعز شد خراب ناخنش -  

 

!خوام يم معذرت -  

 

 يپر. فشرد اش نهيس به محکم و يطوالن مرا اما گفت کوتاه را نيا

.کرد يم حل خودش در را من داشت  

 صورتم يرو يتيال شيآرا. ميکرد يسپر شگاهيآرا در را يساعت کي

 يم اما باشد يخاص يمهمان نبود قرار. ساده ينگيبراش با دادم انجام

 آنجا را مراسم اش خانه در مادرجون حضور خاطر به عمو زن که دانستم

 شيها نوه همه يعروس دميد يآرزو جون مادر داشت اعتقاد. بود گرفته

 آرزومحروم نيا به دنيرس از را او هست نفسش تا  است بهتر و داشته را

 نيهم به. بودند دعوت اقوامش از نفر چند و سروش مادر و پدر. مينکن

 يبرا. کردم يسرسر يخداحافظ يپر با. نکردم رايو آرا هم يليخ يليدل
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. ديکش يم را انتظارم يشيآرا سالن نييپا سروش. بود دعوت اوهم شب

. بود دستش يديسف پوست يپالتو. شد ادهيپ نيماش از دنميد محض به

 يم را يزن هر دل که آنقدر. بود دهيرس يحساب خودش به. شد کينزد

 پالتو. بود دهيچينپ يگريد يايدن به شده چکيپ زن آن آنکه شرط به برد

. بود شده ام چهره محو فقط نگفت يزيچ چيه انداخت دوشم يرو را

 شماره به نفسم. کرد بو قيوعم آورد نييپا گردنم ريز تا را سرش کهوي

 اندازه به خودش که کردم يم تجربه را ياحساسات داشتم من. بود افتاده

. بودم شده تناقض دچار هم خودم نکهيا به برسد چه بود رانگريو يکاف

 را دستش و برد عقب را سرش. شد نييپا و باال که ام نهيس ي قفسه

...از من و جانيه از او. من نه او، نه. ميزد ينم يحرف چيه آورد جلو  

 نکهيا محض به دادم قرار قدرتمندش و پهن دستان انيم را دستم

:گفت يلب ريز شد چفت دستم نيب انگشتانش  

 

!مونده شب هي فقط -  

 

. زد يم شترين قلبم زخم به شده نمک انتظارش. کشد يم مرا انتظارش

 کمک و کرد باز را نيماش در. داشت يبرم محکم اما ، آرام را شيها گام
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 از که زد يم اديفر را يها گل عطر نشيماش. نميبنش يصندل يرو کرد

....اما من و بود شده يداريخر عشق سر  

 

الماس_ي_دونه#  

٩٨پارت#  

سليماني_زيبا#  

 

  

 

 

 

 

 

 آرام و دوخت چشم رو به رو به يجد و مصمم. نشست يصندل يرو

:گفت خودش که بودم کرده سکوت هنوز. کرد حرکت  
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!ندارم من که خواد يم جنبه دنتيد! کنم نگات تونم ينم -  

 رفتن حجله به نيا. کرد يط را کمرم رهيت يسرد عرق و گرفت گر تنم

:ديکش يم بند به مرا که بود مسلخ خود خود نيا نبود  

 

!کنم يم جبران برات جا هي رو ها دنيند نيا تمام اسمي -  

 

 يرانگريو يصدا و شد مشت دستانم. انداخت چنگ ام نهيس به بغض

. دميکش يآرام نفس«. ...يچکشيپ تو »را گرم انيعص قلبم کرد رانيو

 زيچ همه يبرا کنم ييسرا هيمرث خواستم ينم. کنم هيگر خواستم ينم

 مردم مال رو چشم تونه ينم اون نباش يرعليام منتظر» . بود شده ريد

 يب و مدام. شد ينم خفه درونم يصدا «يمردم مال االن تو باشه داشته

 ينم شوووو خفه» بزنم اديفر خواست يم دلم من و زد يم زيو وقفه

 و شکست را نيماش سکوت نيماش توقف يصدا. «رو سروش ينيب

:گفت سروش  

 

!زميعز کن صبر -  
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 بود نشيماش عقب شده نييتز کوچک سبد چند شد ادهيپ زودتر خودش

 ي بسته آنها نيب از داد يم سروش خانواده ييهنرنما از نشان که

 و کرد باز را در ديچرخ من سمت در طرف به و برداشت را يکوچک

 گام هم با و شد پرش يبازو قالب دستم. گرفت سمتم به را شيبازو

 يصدا. شد باز در و فشرد را فونيآ زنگ بود کيتار و سرد هوا. ميبرداشت

 در اما بودم نيزم يرو.  دميشن ينم يصدا من و آمد يم دنيکش کل

. داد فشار را يشاس. ميرفت آسانسور سمت به رفتم يم راه يگريد يايدن

 سرشانه وکوتاه شد سردم لحظه کي. بود اديز هوا سوز برگشت سمتم به

 و گذاشت ميها سرشانه يرو را دستش دو گرفتم اش خنده. ديلرز ميها

:گفت  

 

 به حاال ترسو و خوبه شيسرما زن.  گفت يم شهيهم بزرگم بابا -

!رسم يم حرفش  

:دميپرس جيگ  

 

!چرا -  
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:گفت گوشم ريز و فشرد اش نهيس به مرا کرد بغلم کهوي  

 

 ينطوريا دنبال شهيهم و شهيم گرم ينطوريا باشه که يسرما چون -

!شدنه گرم  

 

 من. ميبود آسانسور منتظر ستادهيا ها پله نييپا بود کرده ستيا نفسم

 بلند اش نهيس يرو از را سرم. را آغوشش اال داشتم را يزيچ هر يآمادگ

. داشت ام يشانيپ يرو يتعمد مکث لبش. ديبوس را ام قهيشق آرام و کرد

 ي بوسه. بودم داده او به ها قبلتر را شروهايپ نيا مجوز خودم من

 خدا؟ کرد يم درد چرا شيها بوسه نياول يجا. کاشت همانجا يگريد

 خون به چشم جفت دو. شد تار چشمانم. شد باز آسانسور در همزمان

 را دردش من که يچشم جفت دو. شد صورتم خيم آسانسور يتو نشسته

 به تفاوت يب سروش. نکرد دايپ برگشت اليخ و رفت نفسم. بودم بر از

 به آغوشش يتو مرا که همانطور لب به لبخند و ديچرخ آسانسور سمت

 و نيسختتر در تنها را چکشيپ که ياو... او به کرد يم تيهدا جلو

:گفت بود کرده رها سال فصل نيسردتر  
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 کارت به ريبگ ييسرما زن حتينص تو به من از...ندهيآ داماد سالم -

!اديم  

  

 

 چشم دو آن دانم يم خوب اما. دانم ينم نه، اي شد داده سالمش جواب

..نشد سابق چشم گريد  

 

الماس_ي_دونه#  

٩٩پارت#  

سليماني_زيبا#  
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   يرعليام

 

 او شد يم مشت دستانم من. داد يم تماس رد او و گرفتم يم شماره من

 کي آپشن نيتر مزخرف يگوش شنيکيفينوت. فرستاد يم خنده کرياست

 تا خورد ينم کيت. خورد ينم کيت اما ينيب يم را اميپ. است يگوش

 دانست يم اما او. بماند امشيپ تيرو منتظر همچنان فرستنده

 نيچهارم در درست. نخورد کيت اگر يحت خورد يم نيس شيامکهايپ

:داد جواب خندان که بود تماسم  

 

!کنم يم قطع يش سگ -  

 

:دميبلع را نفسم  

 

!خوامت يم امشبم-  

 

!دهيم حال باهات ام هيپا و چت همون! يخودت -  
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:شد مشت دستم  

 

!ميکن حلش ا،يب آدم مثل خودت پس. کردم داتيپ سوته دو -  

 

.کثافت د،يجو يم آدامس  

 

...ام يخال شب فردا -  

 

!خوبه -  

 

!!داره فرق فقط. يسر نيا تنده شتيآت اوه اوه -  

 

؟يفرق چه -  
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!من با جاش -  

 

 ساطورش ريز دستم اما کنم بارانش فوش دهيکش عربده خواست يم دلم

 و دست بود او دست که چالش پر اما کوتاه لميف کي. گذاشت ينم و بود

:بود بسته را ميپاها  

 

..!!ن...م...س... اي -  

 

 يعصب فرستاد ميبرا را اسمني با چتش ي صفحه از شات. ديخند هر هر

:دادم را جوابش  

 

بفرستم؟ برات يخوا يم تا چند نايا از -  

 

!قهيدق هي کن صبر -  
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:ديچيپ اسي يصدا دوم بوق آمد يم يگريد يگوش از بوق يصدا  

 

!!دييبفرما-»  

 

!درخشان خانوم-  

 

«!!امرتون هستم خودم-  

 

:بود شده تر آرام شيصدا که چرا لبش به چسباند را يگوش  

 

؟يدار هم نايا از -  

 

!کنم يم حلش کن قطعش -  

 

!!يييآخ...اديم هم کِل يصدا -  
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!کنم يم داتيپ من نيبب -  

 

. بودم گذشته را انفجار مرز  

 

؟يکن يم کار يچ يکن دايپ من جون نه...يکن يم کار يچ يکن داميپ -  

 

الماس_ي_دونه#  

١٠٠پارت#  

سليماني_زيبا#  
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:کرد يم زاريب خودم از مرا ش هيکر يها خنده يصدا. يعوض شرمِ يب  

 

 گرفتن واسه کردم ليتعط رو بارم و کار من پيخوشت کن گوش... -

 ديبا ياريب سرم رو بال اون و يکن داميپ يخوا يم اگه تو حاال حالت

 پول من کن باز رو گوشات خوب اما... اما همونم دنبال خودم من بگم

 تر چقر يچ هر. يدون يم خودت که خوام يم رو يهمون ازت خوام ينم

..  يبزن دورم نکن هم فکرش فقط... فقط. دهيم حال من به شتريب يباش

 ريز يش يم خود يب خود از يوقت تا که نهيا تاوان نايا بگم بهت نميا

!!ينکن اسي اسي گهيد يکي گوش  

 

!!اررين تيهرجا دهنت به رو اسي اسم.. هرزه کثافت -  

 

 اي! بلدم تو از بهتر رو شدن هاپو من يش يسگ نکنه باد رتتيغ رگ -

!!يدان خود گهيد...  اي گفتم من که يجا اون فردا  

 

!نکنم داتيپ کن دعا نيبب -  
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!يريبگ ادي کن بوسم پيخوشت نيآفر -  

 

 حامد شماره بالفاصله و کردم نثارش يکيرک فوش کرده قطع را يگوش

:گرفتم را  

 

شد؟ يچ حامد -  

 

؟يباش حنابندون دينبا االن تو پسر سالم -  

 

شد؟ يچ -  

 

!يچيه. پرسم ينم خب يليخ -  

 

:زدم اديفر شده يعصب  
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 هي پس از يتون ينم ؟يخور يم يگه چه تو پس ؟يچيه يچ يعني -

؟يايب بر يزار دو  

 

:گفت کالفه  

 

 همه زار دو واسه روزيد تا.... رو طرف يکرد کار يچ دونم يم چه من -

!ستمين "فعال گه يم يگ يم بهش يرقم هر امروز بود پا جا  

 

؟يکن دايپ رو لکاته هي يندار عرضه حامد سرت تو خاک -  

 

!مونه بسِ ون،يليم يکرد رو شيتمون صد نرخ يداشت عرضه که شما -  

 

!!شو خفه-  
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 از را يزيچ چه تقاص خدا. دوختم چشم آسمان به کرده قطع را يگوش

 برگشته تشنه رفته چشمه لب تا نکهيا را؟ نکرده خبط گرفت؟ يم من

 يم کيکدام بودم؟ کرده فکر انبريم به نکهيا نه اي بود؟ کارم راديا بودم

 را گلم چشمان يجلو نکهيا باشد؟ داشته ينيسنگ نيا به يتقاص توانست

 مبادا شدم يم نيا نگران ديبا حاال که بود يکم تقاص کرد پرپر يگريد

. شود تباه نکرده خبط با ام خانواده يآبرو ، ميها قصه دختر ييايرو شب

 کرده کيرمانت نوبرانه برفِ و بود کينزد لداي شب.  زد يم نم نم برف

.را عشقم رفتن حجله به بود  

 

الماس_ي_دونه#  

١٠١پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 رفتن حجله به بود کرده کيرمانت نوبرانه برفِ و بود کينزد لداي شب

 که کردم يم فکر ي لکاته فياراج به ستادهيا اطيح يتو. را عشقم

 اندازه به اسمني دنيد ، داشتم شرم. بود خودم به من رخالصيت هدفش

 قلبم آتش بوسه آن داغ حاال که کرد يم خودم از زده شرم مرا يکاف ي

 عروس بود شده بايز چه. بسوزد جانم عمق و کرده ورتر شعله را

 که ي نقطه تنها. اش اراده مقابل در بودم توان کم چه ومن مياهايرو

 چشمانش خرام خوش جنگل. بود چشمانش  شد يم قرارم يب قلب قوت

 کي نگاهش مرز و حد يب انوسياق ته در.  بود گرفته آتش و سوخته

 يم راه زد، يم لبخند. نبود خوشحال اسمني. کشت يم مرا داشت حس

 که دميفهم يم يمن را نيا. نبود اسمني اسمني اما کرد يم يزندگ رفت،

 فکر فردا به. بود خودم ي عهده به اسمني جسم و روح به دادن آب

 عمر کي افسوس به شدنش، عروس به اسمن،ي به ش،يفرداها به. کردم

 آن... آبرو به. ها قرمز خط به. مانيها خانواده يها قانون به نگاهش، در
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 سر پشت از مانيپ يصدا که آنقدر کردم فکر و رفته راه مدام من شب

:ختير بهم را ام مردانه خلوت  

 

 يم هيبق ريگ انقدر رو خودت چرا سواله برام شهيهم هيچ يدون يم -

؟يکن  

 

:گفتم و زدم پوزخند  

 

ست؟ين که خانواده "احتماال منظورت هيبق -  

 

:داد تکان نييپا و باال را سرش  

 

 به بار هي ما ميکن يزندگ همه يجا که ستين قرار! هست "اتفاقا چرا -

 رو هيبق جور ديبا چرا. ميريميم بار هي ميکن يم يزندگ بار هي ميايم ايدن

باشه؟ خانواده اسمش اگه يحت ميبکش هم  
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:زدم لب و گذاشتم اش سرشانه يرو را دستم  

 

 بار هي. کن يزندگ بار هي.  ايب ايدن به بار هي! نکش رو هيبق جور شما -

.ريبم  

 

:گفت و زد يقيعم پوک. زد گارشيس ريز يفندک و ديکش ينچ  

 

 شهيهم يها نگران شما امثال اگه ميکن يم رو مونيزندگ ميدار که ما -

!بذارن صحنه در  

 

 و گرفتم فاصله يقدم مانيپ اال داشتم را يکس هر ي حوصله شب آن

:گفتم  

 

!باشم کرده يکي تو کفش تو پا مادين ادمي -  
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 و داد رونيب شتاب با را گارشيس دود زد، پوک باز و داد باال يابرو يتا

:گفت  

 

 نوش يخورد يبُرد يزد! ناجور اونم يکرد کفشم تو پا که اون -

؟!است گنده ياديز ش لقمه گلوت تو نپره فقط.  جونت  

 

 شرط من. عمه ي خانه مشارکت داد قرار به گشت يم بر حرفش ته

 تيمالک يها درصد به باشد من از ساخت عمه از نيزم که بودم گذاشته

. بود بسته داد قرار وقت فوت يب و بود کرده قبول هم عمه 40 به60

.بود يناراض داد قرار نيا از وضوح به مانيپ  

 

الماس_ي_دونه#  

١٠٢پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:گرفت نقش صورتم يرو يخند تلخ  

 

!بزنه رو گهيد يکي به بعد باشه مانکاريپ پسرش آدم بده -  

 

 با و برد فرو شلوارش بيج در را چپش دست خورد گره هم به ابروانش

:تکاند را گارشيس راستش دست  

 

!باشه کفتار آدم بده -  
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:دميخند صدا با و دادم تکان يسر  

 

 اعتماد هم کفتارت به. باشه هم هيبق اون به حواست ييوقتا هي اگه  -

 يکفتار. است طعمه يب الشخور هي از بهتر معتمد کفتار هي..  کنن يم

..کنن اعتماد بهت که باش  

 

 هوا يتو يدست و گرفتم فاصله او از يقدم گرفت يکيبار رد چشمانش

:کرد بلند را شيصدا. دادم تکان شيبرا  

 

!مونه ينم يا الشه چيه برات ريش شکار از امرزو معتمد، کفتار -  

 

 اش چانه هوس بد ام شده مشت دست. منقبضم فک. شدم خيم ميسرجا

 يطرف به گارشيس. کاشتم فکش يتو يمحکم مشت دهيچرخ داشت را

:رفت عقب به يقدم خودش و شد پرت  

!برام رقصه يم نزده. است الشخوره خونه تو من شکار -  
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:گفت و گذاشت اش چانه يرو يدست  

 

 برات خودت درد امشب. يستين يکي تو باشه، يزدن يک هر امشب -

 به ذارميم را جوابش هم مشتت نيا! درخشان خاندان خوب پسر بسه

.وقتش  

 

 ميسرجا فرامز عمو يصدا بکارم صورتش يرو يگريد مشت آمدم تا

:کرد خميم  

 

!يرعليام -  

 

:دميچرخ پا پاشنه يرو  

 

!!جان عمو بله -  
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 يرو ختهير يموها و مانيپ منو نيب نگاهش برداشت سمتم به يگام

:ديپرس و خورد چرخ اش يشانيپ  

 

شده؟ يزيچ -  

 

د؟يداشت من با يکار. ستين يخاص زيچ-  

 

:گفت و گرفت مقابلم را نشيماش چيسو. کرد نگاهم هيسف اندر  

 

!ريبگ پول برام کارت عابر از -  

 

:کردم فرو شلوارم بيج در را دستم زده چمشک  

 

پول؟ -  
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 و من ريدرگ حواسش "کامال بود معلوم گذاشت اش يشانيپ يرو يدست

:گفت و داد تکان سر تاسف با. شده مانيپ  

 

  کنم؟ کارت به کارت پول خوام يم..  هيچ پول -

 

 ادمي پاک شدم بچه نيا مراسم ريدرگ هم االن رفته ادمي مدام صبح از

!رفت  

 

!کنم يم جا جابه بانک تلفن با ديبد کارت شماره -  

 

:گفت خندان مانيپ  

 

!کرده ات خسته صدا و سر بزن هم يدور هي برو چرا بانک تلفن -  
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:گفتم و زدم پلک. را فکش کرد يم الزم مشت فقط اش طعنه  

 

!الزمه شتريب واست برو شما -  

 

 وجود به يحساب خرده مانيپ منو نيب که شد ليتبد نيقي به عمو شک

:گفت تعمدانه و گذاشت ام سرشانه يدست. آمده  

 

 مانيپ با يگپ هي من يکن کارت به کارت تا شما نکنه درد دستت -

!بزنم  

 

 از را کارت شماره. کرد جدا هم از را مانيپ منو لفافه يتو يجور کي

 دميرس که آسانسور درب مقابل. افتادم راه آسانسور سمت به گرفته عمو

 اش هياول قوت به ريتصو کي و باخت رنگ ها هيکنا تمام ها طعنه تمام

... در اسمني ريتصو. بست نقش ذهنم در  

 را يشاس شده آسانسور داخل. بزنم حرف راجبش توانم ينم يحت نه

.دادم فشار  
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الماس_ي_دونه#  

١٠٣پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 يا ندهيفزا طرز به ها صدا حجم. شد باز در و ديرس پنجم ي طبقه به

:خواندند يم صدا کي ليفام يها دختر از ي دسته شد اديز  

 عروسه باالش و قد از نيبب... واال خکيم گل... واال عروسک عروس »

«واال نمک با عجب..واال تک  
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 به مرا که يرحم يب چکيپ. بود چکيپ. نبود خکيم گل من عروس

 را اش هيسا  نشسته يگريد بام يرو بعد و داد عادت شيها شدن دهيتن

 راهنيپ شده يلوفرين چکميپ. شد دهيکش سمتش به نگاهم. بود انداخته

 او به يرنگ هر از شتريب بنفش بودم نگفته او به مگر. بود دهيپوش بنفش

 نگاهش.. بود دهينشن ميها يقرار يب تمام مثل اما بودم گفته د؟يآ يم

. کرد يم يباز راهنشيپ ي گوشه با داشت و بود نييپا سرش کردم

:خواند بلند نايت شد بلند صداها دوباره  

 

 يم خدا به دل بنده يم حنا ياسي.... حنابندون امشب هندون هه هه -

.....قربون باالتو و قد ، قربون تو حنا ياسي. بنده  

 

 به گريد دسته و نايت يکردگ سر به ي دسته بودند شده دسته دو دخترها

 ي خانواده شتريب يشاد اطراف دور... يشاد ام خاله دختر يسرکردگ

:کردن خواندن به شروع هم با همه بعد و کرده پچ پچ. بود داماد  

 

 ابروش و چشم به ماشااهلل... داره فلفل و نمک داره هِل ما عروس -

... پهلوش نشسته سروش  
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 به سرم ارياخت يب. بود نشده من حضور متوجه يکس بودند سرگرم همه

 ستاره. بودند آمده در رقص به ها ستاره نگاهش در ديچرخ سروش سمت

 در گردش به سرم دور ايدن. نداشتند يفروغ چشمانش شيپ ريکو يها

 يعروس احسان. گرفتم شييپ در را جون مادر اتاق ريمس ارياخت يب و آمد

 سر دو چوب اما. من خانه بود امدهين و بود کرده بهانه را دوستش نداشته

 يصدا حجم از يزيچ چيه دميرس جون مادر اتاق به. بودم ماجرا سوخت

 الله سمت به يزيانگ اعجاب قدرت با اصوات بدتر کرد ينم کم سالن

 را جون مادر اتاق در. انداخت يم پا از مرا و آورد يم هجوم گوشم ي

 در جون مادر مدت همه نيا شد ينم باورم. نشستم کنارش و بستم

 مادر ديشا. باشد مانيزندگ ي هيسا شيها نفس و باشد ما کنار سکوت

 اشک يپا به پا و باشد هم او نکشم درد ييتنها من تا بود مانده جون

 ياشکال چه... اما بود شده مرد پسرش، که نديبب و ديايب من يها ختنير

 به را دستش  و نشستم جون مادر کنار... کنند يم هيگر هم مردها داشت

 به بودم نتوانسته احسان مثل من چرا. شد ينم قطع صداها. گرفتم دستم

 عذاب را خودم عاقالنه و ارانهيهوش داشتم دوست من چرا م؟ياين خانه

:دميبوس سخت گذاشته مادرجون دست يرو را لبم بدهم؟  
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!دارم ازين شهيهم از شتريب دعاهات به! الزممه برام کن دعا جون مادر -  

 

 تابستان ميبود که بچه. گرفت راه دستش يرو قطره قطره ميها اشک

 اطيح برد يم را اسي و احسان و من جون مادر. شد يم داغ هوا که ها

 مادر سمت کي احسان و من. ميديخواب يم شب و ميزد يم بند پشه

 اسمني خواند يم قصه مانيبرا هم شهيهم..  گريد سمت اسمني جون

 تا اما من ديشن يم نصفه را ها قصه و برد يم خوابش زود موارد اغلب

 برد يم خوابش جون مادر خود يوقت آخر دست. ماندم يم داريب قصه ته

 اسمني صبحش. دميخواب يم شده گرم چشمانم نبود قصه از يخبر و

 که يجا تا احسان ديرس کجا به شبيد ي قصه که کند يم را پوستم

 مقابلم دو هر.  من گردن افتاد يم اش هيبق. کرد يم فيتعر بود داريب

 يم فيتعر شانيبرا را بودم بلد چه هر خباثت بدون من و نشستند يم

. ساختم يم قصه خودم از و رفت يم ادمي از ها قصه از يليخ.  کردم

 را قصه ته ديفهم يم و ديپرس يم جون مادر از دوباره اسمني يوقت

 جون مادر «امتيق تا قهر قهر »گفت يم و کرد يم قهر کردم عوض

 را اسمني کرد يم مجبور را من شتريب و گرفت يم را مانييدوتا دست
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 را قهر  از يگريد مدل ما هم روز آن. اورميب رونيب دلش از و دهيبوس

 يرو يگريد ي بوسه. نداشت کار در يآشت که يقهر م،يکرد يم تجربه

:گفتم و کاشتم جون مادر دست  

 

!؟يبد مونيآشت تو هم بار نيا شهيم جون مادر -  

 

الماس_ي_دونه#  

١٠٤پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

  اسمني
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 حال به کرده جدا مادرجون سرد دستان ايدن از مرا مدام عکاس يصدا

:زد يم گره  

 

 سمت نيهم به هم نگاهتون من دست امداد در شونتون خانوم عروس -

. يکن يم حلقه عروس کمر دور رو راستتون دست شما داماد يآقا باشه

 دست به شما نگاه بوسه يم رو عروس انگشت سر هم چپ دست

 نميبب خوام ينم هم لبخند.  خوام ينم رو شما نگاه و هيکاف باشه عروس

!بزنم؟ رو همون تيل واسه ديديم من به خوب عکس هي  

 

 يم دل من و آغوشش رياس تنم و بود سروش يلبها رياس انگشتم سر

 احسان و و ريام ام يپدر ي خانه با يخداحافظ وقت صبح چرا که زدم

 يمتکا ي لبه کردم يم يخداحافظ جون مادر با داشتم يوقت چرا نبودند؟

 يباال يکس چه خت؟ير ينم اشک که جون مادر بود؟ سيخ سرش ريز

 شيسيخ که بود ختهير اشک مالحظه يب آنقدر و نشسته جون مادر سر

  بود؟ يباق همچنان متکا  يرو

  

!بود العاده فوق ژستت داماد يمرس -  
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 با هيثان چند. شد کينزد و گفته را نيا بود هاله اسمش که جوان دختر

: داد نشان من به را يعکس رفته ور دستش يتو نيدورب  

 

 گرفتم عکس تا 6 من يول ييکجا دونم ينم.  يستين ، عروسم نيبب -

 تنهات داماد با قهيدق چند يخوا يم! يکرد نگاه رو جا هي کدوم هر تو

!؟يکن صدام يشد ياوک بذارم  

 

 هشدار من به هزارم بار يبرا گفت يم راست. شدم رهيخ چشمانش به

:زدم لب و دميکش يآرام نفس. کنم يم خراب را عکسها که بود داده  

 

!کنه يم تياذ رو چشمام هم فلش نور. دارم استرس کم هي -  

 

 اغوا و چسباند خودش به مرا کرد کمرم ي حلقه را دستش دو سروش

:زد لب کننده  
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؟!برم قربونت يدار يچ استرس -  

 

 را خودم داشتم دوست خواسته نا که بود ازين از پر قدري به شيصدا تن

:گفت و گرفت فاصله عقب به يقدم  هاله. بکشم رونيب آغوشش از  

 

!بشه تياذ کمتر چشمات اونجا ديشا باز يفضا ميريم االن خب يليخ -  

 

:داد ادامه زده سروش به يچشمک  

 

! کن کم و استرسش هم شما -  

 

 و خيب کرد رانيو باز داد هيتک سرم به را اش يشانيپ سر پشت از سروش

:را رانيو من بنِ  
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 سر ميبر راست هي ميچونيبپ رو همه نداره راه! يديم يخوب يبو چه -

مطلب؟ اصل  

 

:کرد يم يقرار يب و گرفته تند تمير کهوي نبود خودم دست قلبم ضربان  

 

!! جان سروش -  

 

 يکينزد همه آن. رديبگ فاصله يکم تا زدم تشر را اسمش تحکم با

 را آنجا کرده تند پا آن هر بود ممکن و داد يم دلم دست کار داشت

.کنم ترک  

 

الماس_ي_دونه#  

١٠٥پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 بود يسُم اسمش که يدختر يصدا ديرس گوشم به هاله همکار يصدا

 يم يسم او به کرده مخفف که ستيچ کاملش اسم دانستم ينم حاال

:گفتند  

 

؟يخوا يم تر کيرمانت نيا از عکس ييخدا نيبب هدف تو زدم هاله -  

 

:گفت و گرفت را دستش نيدورب و رفت سمتش به هاله  

 

 باشه نداشته يعکس تقارن قراره و ادهيز هاشون تيل تعداد نايا نيبب -

!خوام يم رو بهترش نيا از اما خوبه نيا..باشه متنوع ها عکس  

:گفتم سروش به رو بودم شده خسته  
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!شدم خسته -  

 

 که خواست يم جرئت آنها به کردن نگاه. بود کرده پا به غوغا چشمانش

:نداشتم من  

 

 بهتره. ميدار تهيفرومال که ما. شده خسته عروسم! مکرم خانم -

!بعد يبرا مشيبذار  

 

 ارتعاشاتش تک تک در که يصدا. آمد يم گوشم خيب از سروش يصدا

 يراه دو در شهيهم از تر متزلزل من و کرد يم داد يب عشق و جانيه

 که عروسم بود گفته هاله به نيريش آنقدر. بودم کرده ريگ انتخاب و شک

:گفت و گرفت اش خنده يسُم  

 

 کسيم واسه رميبگ رو لمتونيف ديبگ گهيد بار هي رو جمله نيا شهيم -

شه؟ يم الزم  
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:گفت و ديچرخ من سمت به سرش آنها به توجه يب سروش  

 

وفته؟ين فشارت. ينخورد يزيچ صبح از ست؟ين ات گرسنه عروسم -  

 

:ديبوس را ام سرشانه گفته را نيا  

 

!ستمين گرسنه نه -  

 

 آن در که يايدن. ختير يم بهم را ميايدن داشت ام يقيقا قهي لباس

 به دميدو يم هم نور سرعت با اگر که بود ستادهيا دور آنقدر يرعليام

. دميرس ينم آن به هرگز سمتش  

:شد بلند هاله يصدا  
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 ازتون باغ يتو و عمارت يجلو عکس تا دو رونيب ديايب داماد عروس -

!ديبر و ديبد من به رو دوتاعکس نيا خوام يم  

 

 "واقعا رونيب کنم تنم را کتم کرد کمک و گرفت را دستم مچ سروش

 خوش آفتاب که ميرفت محوطه رونيب سمت به هم با آرام. بود سرد هوا

 و برد باال را نشيدورب کرده ما به رو شعف با هاله. کرد يينما رخ يخرام

:گفت  

 

!چهارتا شده عکس دوتا!  زده يآفتاب -  

 

 با او، با خودم، با من. شد پاره شيها خنده در دلم بند. ديخند سروش

 يم رفتنم راه درست از مانع عروسم لباس بلند دامن. کردم يم چه ريام

 و نکند ريگ کفشم به تا رميبگ را دامن نييپا ي گوشه بودم مجبور شد

 باالتر دامن که يکم. گرفتم را دامن ي گوشه شده خم. نخورم يسکندر

 در را يعکس و شد کمانينزد باز هاله کرد نفوذ جانم عمق به سرما رفت

:گفت و داد نشان اش يگوش ي صفحه  
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!خوام يم ازتون رو ژست نيا -  

 

 آن در. اورميب در را کتم کرد اصرار هاله اما ديلرز سرما از ام سرشانه

 داماد دست بند دستش کي شده خم داماد دست يرو عروس عکس

 ريتصو بود گفته را عروس کمر داماد و بود رها گرشيد دست و شده

 داشتن يبرا رفتم يم ضعف يعاد طيشرا در من که يکيرمانت فوق

 خودم نيب داشتم من. نبودم يعاد طيشرا در که من... اما يعکس نيچن

 نيب داشتم من. کردم يم انتخاب بودن خانواده خوب دختر و بودن

 خودم نيا مبادا تا کردم يم يبند مرز خودم يقيحق يها خنده و يآبرو

 يگوش قبلش شب سروش. کند غافل ام خانواده يآبرو از مرا بودن

. نکنم روشنش يتخت پا صبح تا بود خواسته من از و بود گرفته را لميموبا

 را چتم ي صحفه تا زدم يم بال بال داشتم من دانست ينم سروش

!..شد ينم محال شدن چکيپ ديشا کنم يبررس  

 

الماس_ي_دونه#  
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١٠٦پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 يم. داشتم ميب سروش چشمان در شدن رهيخ از يبيعج طرز به روز آن

 خط به خط را دلم حرف داشت چشمانم انگار. شم رسوا و نميبب دميترس

 شوم خم عقب به کمر از تا کرد کمک هاله. زد يم اديفر مشق به مشق

 قالب سروش دست نکهيا از بعد.  رميبگ را بود خواسته که يژست و

:گفت سروش به رو طنتيش با هاله شد کمرم  

 

!بده دستت کار اافتهين ريبگ سفت -  
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 به رو و داد تکان سر سروش. زد يم چشمک مدام داشت عادت انگار

:گفت من  

 

؟!عروسک يکن ينم نگاه چشمامم يتو -  

 

 دستش يکم و کرد طنتيش بودم معلق آسمان و نيزم نيب که همانطور

:گفت و کرد شل را  

 

!کردم ولت ينکن اعتراف! نميبب کن اعتراف االي -  

 

:داشت بغش ميصدا  

 

!يکن ول محال -  

 

:داد باال يابرو يتا  
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چرامحاله؟ انوقت -  

 

:زد اديفر هاله  

 

 به لبت شو خم. خوام يم عاشقانه کهيرمانت عکس هي. نزن حرف داماد -

 خوام ينم لبخند... بسته چشما. ببوس ديرس عروس بدن از نقطه هر

!کي... دو... سه...  

 

 آن. شدم يم يزخم ذره ذره داشتم من. بود دهيرس گردنم به سروش لب

 ميبرا حاضر حال در ايدن فرد نيدورتر و نيکترينزد که يکس توسط هم

 هم ستادنميا صاف ديکش باال به مرا محکم حرکت کي با سروش. بود

 کتش سروش. اندخت لرزه به را تنم قشنگ که يباد وزش با شد زمان

 يرو را دستش دو. ميها سرشانه يرو انداخت و ديکش رونيب تنش از را

 يرو را اش يشانيپ. گردم بر سمتش به کرد مجبور و گذاشت کمرم

:گفت و گذاشت ام يشانيپ  
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محاله؟ چرا ينگفت -  

 

:زدم لب  صداقتم همه با بار نياول يبرا  

 

!يمرد يليخ تو چون -  

 

 ست؟ين خوشحال چرا چشه؟ زنم ندونم که يوقت ست،ين يکاف يمرد -

 يکاف يمرد نيا! پُر چشماش تاش نه يتو عکس تا ده يتو از چرا

 نامزدم رو آخر ماه هي نيا مونيآشنا ماه چهار از نفهمم که يوقت ستين

!نگفته شده تنگ برات دلم هي. دارم دوست هي بهم  

 

 شده داغ. شد يم دهيپاش صورتم يرو که ينفس گرم هرم از بدنم يدما

 او و مردميم داشتم من. کردم يم تب يزدگ خي اوج در داشتم من. بود

 يوقت داشت حق. کند طلب را حقش داشت حق. خواست يم عشق

 اش يشانيپ. کند طلب را اش ذره ذره داد يم عشق خروار خروار داشت
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 داشت چشمانم باران. زد زل چشمانم به و برداشت ام يشانيپ يرو از را

 بود يخبر دلم يتو. آرود يم کم نگاهش حرارت پر آتشفشان مقابل در

. نبودم و بودم من. نبود و بود مبتال چشمانم دستانم. نبود و  

 

؟يکن يم باور بگم يزيچ هي بهت اگه -  

 

:زد لب صدا يب و داد تکان نييپا و باال را سرش  

 

!بگو -  

 

 دلم دست کار اديز داشتن دوست نيا ترسم يم. دارم دوست يليخ -

.نباشم برات يخوب اسي ترسم يم. کنم خوشبختت نتونم ترسم يم. بده  

 

 حرف پهلو دو من شد زير سر چشمم از يدرشت اشک قطره گفته را نيا

 ي اشاره انگشت. کرد يم برداشت را خوبش وجه کي فقط او اما زدميم

 انگشت لبش سمت برد و گذاشت اشکم ي قطره يرو را راستش دست
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 مردانه ي نهيس به محکم را سرم. داد دست از قرار و ديبوس را اش اشاره

 اش بوسه يجا. کاشت ميموها يرو يمعنا پر ي بوسه. فشرد اش

 وجدان يرو ختير يم خونش. دميد يم را خونش من. کرد يزيخونر

 فشار از سرم تمام. کردم يم يباز همه با داشتم که من ي نداشته

 ام سرشانه به و شد دار امتداد اش بوسه يوقت گرفت درد دستش مهربان

 ي قفسه يرو را دستم دو اراده يب که شده اديز آنقدر درد حجم. ديرس

: گفتم و دادم هلش عقب به يآرام به و گذاشتم اش نهيس  

 

!نکن -  

 

 يب که چرا.  بود کرده برداشت خودش نفع به را حرکاتم و حرفها تمام

:زد لب گوشم ريز قرار  

 

!گهيد ساعت دو -  

 

الماس_ي_دونه#  
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١٠٧پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 انتظار يايدن از مرا هاله يصدا. کشد يم مرا انتظارش که خدا به

:ديکش رونيب سروش  

 

!رميبگ بتونم بود محال بهتر نيا از عکس.. رينظ يب. داماد بود يعال -  

 

 او نيدورب قاب در بود شدن يسالخ مثل ميبرا که يلحظات آن تمام

 خودش ي نوبه در کدامشان هر که بود کرده خلق را يکيرمانت ريتصو

. بود رينظ يب  
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. کرد يم يدلبر دائم سروش و ميبود نشسته عروس نيماش يتو  

. بود سخت شوکران جام دنيسرکش مثل طيشرا آن در زدن لبخند

 سخت يکارها شهيهم اما بسپارم ريتقد به را خودم و نميبنش بود سخت

 يم نفهمانه روز کي که يها آدم. دهند يم انجام سختر يها آدم را

 در عمو زن يخداحافظ هنگام صبح. من هيشب يها آدم. فهمم يم نديگو

 از زود صبح و نداشته مرا ي بدرقه طاقت واحسان ريام که گفت گوشم

 اشک بود گرفته سرم يباال قرآن که همانطور مامان. اند زده رونيب خانه

 به که يبابا بابا،. نداشته من يعروس از باتريز ييايرو گفت و ختير

 يحت. ديبوس قرار يب و ديکش آغوش در مرا شد يم ياحساسات ندرت

:گفت و کرد هيگر هم ايعرش  

 

خونه؟ يياينم شب يعني يآبج -  

 

:بودم گفته و دميبوس را ماهش مثل صورت  

 

!اميم من يبخوا وقت هر تو -  
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 يا ذره ام يبخت خوش يبرا داد قول مامان و بابا چشم مقابل سروش

 به عروس لباس با ديبا عروس ماني خانواده در ادب رسم به. نگذارد کم

 بود قانون نيهم هم من يبرا کرد يم يحافظ خدا و آمد يم يپدر خانه

 مراسم اتمام از بعد شد بنا يعروس و عقد مراسم شدن يکي ليدل به اما

 يخداحافظ يپدر خانه با شهيهم يبرا آنجا و رفته خانه به سالن، در

 يبرا. بود يدختر هر آرزو که يبخت ي خانه. بروم بخت خانه به و کرده

 و جذاب مرد کنار در نشستن و عروس لباس دنيپوش بود؟ آرزو هم من

 ينم را نامه آن اگر بود آرزو هم من يبرا سروش چون يعشق پر

 يآرزو بودن اسي که يچکيپ به بود شده خاطب که يا نامه. خواندم

 کرده ام وکالفه خسته چشمانم يرو نيسنگ مکاپ. بود اش سندهينو

 به خواهم يم سبک شيآرا من که بودم گفته شگرميآرا به چه هر. بود

 هيتک يصندل يپشت به را سرم. بود کرده را خودش کار باز نرفته گوشش

:گرفت رنگ ذهنم يتو نامه اول خط بستم را چشمانم داده  

 

 جهانم در که يآنچنان.  کرد بزرگ شبه کي مرا دنتيکش قد چکميپ -

.بس و يبود تو  
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 که يچشمان. شد رنگ پر چشمم مقابل ريام چشم و دميکش قيعم نفس

 ازدواج فهمم يم بودم گفته او به مامان چشمانم مقابل ييکذا روز آن

 نامه دوم خط. بود کرده نگاه من به و بود شده بهت کسرهي او و ستيچ

.رفت يم کش را زانوانم رمق  

(دارد تو اسي عطر از را تقدسش که يايدن در يشد دهيچيپ خوب چه)   

 آتش و سوخت امان يب انگشتانم بند. نشست دستم يرو يگرم دست

:گرفت  

 

؟يبخور رميبگ يچ برات اسمني -  

 

:کردم نگاهش و نشستم ميجا سر صاف. دادم خودم به يتکان  

 

!چلوندنت يعکاس تو يا کهيت بس از! زميعز يشد خسته -  
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 که کند يم جاديا را نيا ليپتاس او در زن کي ييبايز از مرد کي فيتعر

 چنبره وجدانم گردن دور شده حلقه من در چرا اما کند فتح را قاف قله

زد؟ يم  

 

الماس_ي_دونه#  

١٠٨پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

!سروش -  
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:زد چشمک  

 

!سروش جان -  

 

!توئه مثل دونه هي داشتن يزن هر يآروز. يخوب يليخ تو -  

 

:ديچرخ سمتم به کرده توقف و يکنار نيال به ديکش را نيماش  

 

!خوام يم رو تو. خوام ينم رو يزن هر من -  

 

:نداشتم را آدم نيا اقتيل من. شدم ريز به سر محجوبانه  

 

!باشم داشته رو اقتتيل دوارميام -  
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 يتو کرد وادارم و ديکش باال را ام چانه گذاشت، ام چانه ريز را دستش

:کنم نگاه شيبايز و مهربان اندازه يب چشمان  

 

 که هست بهتر تو از ؟يزن يم حرف ينطوريا چرا اسمن؟ي شده يچ -

 يحت که خوامت يم انقدر يجونم ،يزنم باشم؟ دهيند و نميبب بتونم من

!يبکن هم رو فکرش يتون ينم  

 

....خواستم ينم -  

 

:آمد کالمم انيم  

 

 و االن نيهم من يکن فکر شده باعث مونيعروس و عقد شدن يکي -

!خوام يم نقص يب و عاشقانه فول رابطه هي ازت امشب نيهم  

 که او خدا؟ ميبگو که به را دردم که مُردم يم داشتم خجالت از سرخ

  داشت؟! نداشت ريتقص
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:ديبوس را ام گونه و شد خم  

 

 نهيزم اون يتو. نباش يچيه نگران. ستين ينطوريا برم، قربونت نه -

!يبخوا تو که وقت هر تا. ميريم شيپ آروم آروم هم با هم  

 

 يم نابود را بنم خيب هم کنار ها واژه کردن فيرد با داشت انصاف يب

 دارد يتقدس نجايا. ميبگو تا خواهد يم را آغوشش دلم دانست ينم. کرد

 نيشرمگ او يحرفها به ربط يب. ستين يجا آن در را گناهکار منِ  که

:زدم لب  

 

!سردمه لييخ سروش -  

 

:گفت و آورد گوشم کينزد را سرش ديخند صدا با  

  

!دادم ادي رو شدن گرم راه بهت يسر اون هااا؟ يخوا يم خودت نيبب -  
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:زد چشمک و کرد باز را آغوشش  

 

!نميبب ايب بدو -  

 

 چکيپ لذت به من. ديترد منجالب در بودم کرده ريگ من که خدا به

 کن پاک عيسر...بود او يجا ريام اگر کردم تصور و کرده فکر شدن

 قرار اش شانه يرو که سرم. کردم پاک را ذهنم غلط مشق برداشته

 يها شعله سوختم يم من. بود ماجرا شروع تازه نيا. رفت قرارم. گرفت

  سوزاند يم را چکيپ ها شعله نيا. ديد ينم خودم جز يکس را خاموش

. بود خانواده خوب دختر که ديکش يم قد ياسمني شيخاکسترها ريز از و

:گفتم گوشش ريز  

 

 امروز يليخ رهيبگ ساپورت برام بزنم زنگ يپر به بده رو تيگوش -

!سرده  

 

:گفت و گذاشت سرم يرو آرام را دستش  
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!چشم يرو به اونم! شو گرم کم هي -  

 

؟!يگرفت يچ يبرا رو لميموبا -  

 

:گفت و شد نييپا و باال اش نهيس ي قفسه د،يکش نفس آرام  

 

 ينم خودمم ليموبا. يباش من يبرا فقط و فقط روز هي نکهيا يبرا -

 از عوضش. شه يم الزم مجبورم کرد شهيم چه اما کنم روشن خواستم

 مال فقط که يروز هي نيا يجا...  تو مال من ليموبا هفته هي تا فردا

؟!خوبه باشم تو مال هفته هي من ، يمن  

 

؟يباش يک مال هفته هي بعد آهان -  

 

الماس_ي_دونه#  
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١٠٩پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 از مرا زدم يم دل داشتم چون اراده يب. بودم گفته را نيا اراده يب

 اقتيل من. بود کنارمان که ي زباله سطل بندازد و بکند آغوشش

 هوس آن در که خوردم يم يدان زباله درد به من. نداشتم را آغوشش

 جدا آغوشش از مرا تا نزنم صدا را خدا يلب ريز و نکنم يگريد آغوش

 يب. کردم نگاه چشمانش يتو کردم بلند اش نهيس يرو از را سرم. کند

:کشت يم مرا داشت شيقرار  

 

؟!ينيريش انقدر چرا تو -  
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:گفتم دهيکش رونيب آغوشش از را خودم کرده استفاده فرصت از  

 

! خورده شما ي تنه به تنم -  

 

:زد يدار جان لبخند  

 

؟يديم رو تيگوش -  

 

 دستم يتو را لشيموبا. کردم دراز سمتش به را دستم گفته را نيا

 کيتراف در آرام آرام نيماش. گرفتم را ايپر ي شماره عيسر گذاشت

 يم ديناام يپر دادن جواب از داشتم که يوقت. شد گم تهران مزخرف

:ديچيپ اش يجد يصدا شدم  

 

!بله -  
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!منم يپر -  

 

!رو شماره نشناختم ييتو برم قربونت -  

 

!سالن اريب بخر يُکرک تُو ساپورت هي سردمه يليخ يپر -  

 

؟!ينخور سرما. رميبم ياله -  

 

 ساپورت. نگرانم سالن از اما. گرمه هم نيماش. خوبم نباش نگران -

!شم يم ياوک بپوشم  

 

پا؟ رنگ اي باشه ديسف اسمني! ارميم برات باشه -  

 

!باشه گرم فقط باشه شد کدوم هر نداره يفرق -  
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!بگذرون خوش برو تخت التيخ باشه -  

 

 مين. ميافتاد راه سالن سمت به سروش با و کردم يخداحافظ يپر با

 يصدا. شد يم برگزار مانيعروس که ميبود يعمارت مقابل بعد ساعت

 کنم چه درد. ميدردها يرو شد يم يسمفون داشت کِل و سوت و دست

 و مهمان ي حلقه. کردم بغض ارياخت يب زد، چنبره گردنم دور شده مار

 ا نهيس به مرا قرار يب آمد کينزد مامان شد تر تنگ گان کننده شوازيپ

:گفت و چسباند ش  

 

..مادر يالزم يقربون خدا به. اکبر و اهلل هزار -  

 

 را مامان دست و شدم خم. ديبوس را سرانگشتم و گرفت را سردم دست

 نه،. کند چکه صورتم يرو ميها اشک نکهيا نه. ختمير اشک و دميبوس

 شد کمانينزد سروش مادر. شد يم يجار احساسم يرو ميها اشک

:گفت و زد يدلربا لبخند. ديرس من به و ديکاو را پسرش دارنهيخر  
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 مادر نيتر خوشبخت االن و دميد رو تيخوشبخت! ندارم يآرزو گهيد -

!اميدن  

 

 خاطر به مراسم. ديبوس را مادرش ي شانه و دست و شد خم سروش

 کرد يم راحت را الميخ نيا. نبود مختلط سروش ي خانواده تعصبات

 تاب يب چند هر. دميد ينم را ريام و احسان مراسم يانتها تا حداقل

 و گفته کيتبر همه شدند کينزد اقوام ريسا و ها عمه. بودم دشانيد

 سرم کرد يم تماشا مرا ستادهيا دور از عمو زن بود مانده فقط. زدند کف

:گفت يزيچ هر از قبل و شد کمينزد. شد خلوت که  

 

!زهير يم داره اشکم که برم قربونت نگو يهچ -  

 

 نگاهم فقط و گرفت دست به را دستم که کردم نگاهش  و کردم سکوت

:گفت آخر دست که آنقدر. کرد  

 

؟يشد يدلبر چه ننيبب که داداشات کجان -  
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:گرفت هوا يرو نشده زير سر چشمش ي گوشه از را ياشک قطره  

 

!دهيبار نهيبب رو اشکم بنده مو هي به ژاله -  

 

:گفت سروش به رو و ديخند  

 

 رو ايدن يجا هر که داره گل هي هم ما باغ. داره يگل هي يباغ هر -

 خدا به سوم خدا به دوم خدا به اول.  يکن ينم دايپ رو اش لنگه يبگرد

 ادي اش نهيس يتو دونم يم که يمرد هي به بعد و سپارمش يم

 نباشه شتريب احسانم رويام از. شده بزرگ دامنم يتو اسمني.  خداست

 تنهاش  وقت چيه...  وقت چيه. نذار تنها رو دخترم. برام ستين کمتر

!نذار  

 

الماس_ي_دونه#  
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                                                                                  ١١٠پارت#

                                                                          سليماني_زيبا#

                                                                              ممنوع_يکپ#

   

 

 

 

:وگفت کرد يدست شيپ عمو زن که ديچک يم داشت اشکم  

 

 د،يپوش لباس اشک با احسان! توئه چشمه به همه چشم امروز اسمني -

 ديد رو احسان اشک ايعرش. زديم بال بال داشت ام بچه بدتر اون از ريام

 يم داره که منه ديتهد با دهيبار خونه يتو دور چند مامانت. هيگر ريز زد

 که يدخترمون نياول. نداره گفتن حالشون گهيد بابات و عموت. خنده

 امروز نکهيا. خدا به سخته کردن عروس دختر.. بخت خونه رهيم داره

 که کن فکر نيا به شد يابر چشمت وقت هر ريبگ رو شوهرت دست

 ازش يزيچ گهيد خانوادمون يکن هيگر تو اگه امروز. داره دوست چقدر
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 هي. ديکش رو خانواده جور عمر هي ام بچه...ريام بشو امروز هي...  مونه ينم

 مون خانواده کل به حواست نطوريا. باش اشکات مراقب تو ور امروز

!خب؟. باشه  

 

 ريزنج دلم بند من گفته ريام از عمو زن. دادم تکان نييپا و باال را سرم

:گفتم و دميبلع را بغضم آرام. کرد يم پاره بند و شد  

 

...!جوون مادر -  

 

 بذار بخند! ماست کنار نجايا االن مطمئنم جونم مادر! دلم زيعز خوبه -

!دخترم باشه. بخندن تو با همه  

 

 ختندير يم اسکناس سرمان يرو که يحال در سروش مادر و مامان

 صادر ما يبرا را جهان تخت نيزتريانگ غم اما نيباتريز به نشستن اجازه

 مراسم بود قرار. من يبرا نيتر تلخ و سروش يبرا نيباتريز. کردند

 مراسم نيا يبرا يمحدود مهمانان. باشد 6 تا 4 ساعت نيب عقدمان
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 و آمدند يم 10 تا 7 ازساعت ها مهمان ياصل حجم. ميبود کرده دعوت

 که ميبود نشسته عقد ي سفره سر شد يم برگزار "رسما يعروس

:گفت گوشم ريز آرام سروش  

 

!کن دعا برامون اسمني بازه خدا عرش يدرها -  

!سپردم ريتقد به را خودم برگرد برو يب زده لبخند  

 

 شر از بردم پناه خدا به. کردم خواندن به شروع و برداشتم را قرآن کتاب

 ناخواسته به تن ريام عمر کي گفت يم راست عمو زن. وجودم نياطيش

 را بودن ريام درد تا بود من نوبت حاال. خانواده خاطر به بود داده شيها

 قرآن. بخرم چشم همه نيا مقابل را خانواده يآبرو و کنم امتحان

 پژواک گوشم يتو ريام صوت و خواندم قرآن. شد آشوب دلم و خواندم

 من به خواندن قرآن که ياو قرار يب قلب يبرا خدا از خواندم قرآن. شد

 يگريد عقد ي سفره سر ميدعاها وسط. خواستم آرامش بود داده ادي

 زمزمه لب ريز يوقت. خواستم ريام خدا از يک دمينفهم و خواندم قرآن

 نگهداشتن قيال را خودم گريد( برگردون بهم رو رميام ايخدا)  کردم

دميند دست در قرآن  
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الماس_ي_دونه#  

١١١پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 کينزد مغرب اذان. شد يم 5 کينزد داشت ساعت بود کرده ريد عاقد

. ميشو محرم هم به اذان از بعد نداشت دوست "ابدا سروش مادر و بود

 اتوبان در که گفت گرفت را عاقد ليموبا سروش. ندارد شگون گفت يم

 طفلک. رسد يم گريد ي قهيدق 15 تا مميماکس اما کرده ريگ همت

:گفت آرام و کرد گوشم کينزد را سرش. بود اضطرابم نگران سروش  

 

. است قهيدق ده اش خطبه ته سر نباش نگران اسمني -  

 

. دميپاش صورتش به يآرام لبخند  
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 يپدرها که چرا بپوشند مناسب لباس که گفت حضار به رو بردار لميف

.شدند يم اضافه جمع به گريد يقيدقا تا مانيدو هر  

 حال همان در بود کرده ريد ليدل نيهم به بخرد ساپورت بود رفته يپر

... کاش يا که داد مالش را دلم چهش چه و به به. ديرس راه از  

:گفتم سروش به رو ليدل نيهم به بود سردم  

 

!اميب زود بپوشم نويا برم من ومدنين ها بابا تا -  

 

  شوم بلند آمدم تا. داد تکان سر حرفم دييتا در

:کرد زمزمه گوشم ريز  

 

!داشتنت يبرا رهيم يليو يليق دلم که برگرد زود. دارم دوست يليخ -  
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 لباس پُرو اتاق سمت به يپر با. نداشتم را چشمانش در کردن نگاه تاب

 اشاره يپر به بودند دهيرس راه از تازه که يمهمانها از بود پر. ميرفت ها

:گفتم و کردم  

 

؟!ميکن کار يچ! شلوغه يليخ که نجايا -  

 

:گفت و کرد صدا را سالن ي خدمه يپر  

 

 هي شلوغه يليخ نجايا کنه عوض رو لباسش خواد يم عروسمون نيبب -

د؟يندار خلوت جا  

 

:گفت کرده فکر يکم بود داده قرارش مخاطب يپر که يرو بايز دختر  

 

 چون االن سالنه ي خونه نماز که در هي پاگرد ريز نييپا ديبر رو ها پله -

. ستين اونجا يکس نداده اذان  
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 از نفر چند. افتادم راه ها پله نييپا سمت به يپر با و دميپوش را کتم

 نماز وارد. نباشم دشانيد در تا شدم ريز به سر. بودند رو راه در ونيآقا

.نشود داخل يکس تا ستاديا در پشت يپر.  ميشد خانه  

 

!ميبر بپوشش، باش زود -  

 

 به بزرگ "بايتقر که بود يليمستط ياتاق ميداشت قرار آن در که ياتاق

 را نيذر امارت رونيب ينما که يقد بلند ي ها شهيش با آمد يم حساب

 رفتم پنجره سمت به. بهار شهيهمه درختان از پر ياطيح. داد يم نشان

 ريحر پرده يرو دستم که نيهم. کنم تنم ساپورت و بکشم را پرده تا

 آن خيم يا هيثان چشمم. کرد ييدلربا يکيتار انيم يرعنا قامت. نشست

 نه که حرف. زد يم حرف همراهش يگوش با داشت من به پشت که شد

 و برگشت ناگهان رفته باال تشيعصبان حجم. کرد يم دعوا داشت انگار

 را او من شدم صورتش رهيخ شد يم که يجا تا کرد شل را کراواتش

 به کرد شروع و شد من به پشت دوباره. ديد ينم را من اما او دميد يم
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 باز محوطه به که يکوچک درب دادم کف از طاقت. زدن حرف بلند بلند

:زد لب يپر.  گذاشتم رونيب به پا کرده باز را شد يم  

 

اسمن؟ي کجا -  

 

!ادين يکس باشه حواست فقط االن اميم -  

 

 يعصب. نرسد گوشش به ميها قدم يصدا تا برداشتم قدم آرام آرام

:زد اديفر "بايتقر کرد قطع را يگوش  

 

!يعوض کثافتِ -  

 

الماس_ي_دونه#  

١١٢پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 يصدا و رفت يا شده ييطال برگ رو ميپاها برداشتم که را يبعد گام

 لبش ي گوشه يگاريس و نگردد بر ريام شد باعث برگ خش خش

:بزند اديفر يعصب و بگذارد  

 

!کن گم رو گورت امشب نييپا ارميم رو دهنت و  دک احسان -  

 

 حاال ريام. باشد افتاده يبد اتفاق مبادا بودم نگران. دادم قورت را بزاقم

:زدم لب استرس پر و آرام. شد ينم يعصب نطوريا حاال  

 

...ريام -  

 

!شيجا سر شد خشک. باشد شده يدِرم يتاکس انگار  
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:گفتم مقطع و دهيبر دهيبر  

 

شده؟... يزيچ -  

 

 برگشت يوقت. شدم کينزد يقدم. بود مانده يباق حالت همان همچنان

 آغاز سر. بودم من خودم اتفاق دميفهم کرد پرت يطرف به را گارشيس و

. مطلق سِر کي بود سِر ريام چشمان. بودم من ها اتفاق ي همه انيپا و

 کردم باز لب آمد کش که سکوتش. کرد ينم منتقل آدم به يحس چيه

...مادرجون نکند بپرسم تا  

:گفت و ديکش صورتش به حرص با را دستش کف  

 

؟يکن يم کاريچ نجايا -  

 

:گفت پشت از يپر.  بدهم جواب آمدم تا  
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!اومد عاقد اسمني -  

 

:گفتم برگشته يپر سمت به  

 

!باشه -  

 

 خودش نگاهم چند هر. شدم رهيخ ريام به دوباره. کرد گرد عقب که يپر

:ديدزد را چشمانش ريام اما بود ترسم يايگو  

 

!باشه مبارک -  

 

؟يچ -  

 

:برداشت زيخ سمتم به سرش  
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!نتتيبب نجايا يکس نداره تيخوب برو -  

 

:را دينبا آنچه هر دميپرس من که برداشت عقب به يقدم  

 

!ريام -  

 

!جانم -  

 

 تمام را نيا. بود ياراد يب جانمش بودم خوانده که ياتيآ تمام تقدس به

:کرد يم کتهيد من به اش يبعد کيستريه حرکات  

 

؟يگ يم رو راستش بپرسم سوال هي -  

 

!باشه يچ سوالت تا -  
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:دميپرس نداده دست از را فرصت  

 

؟!بود يچ محاله آخرش و بود حاال اولش يخوند يم که يشعر اون -  

 

:زد يتلخ لبخند  

 

مگه؟ چطور! يِاب شعر -  

 

الماس_ي_دونه#  

١١٣پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 قهقهرا در من راه بودم کرده دايپ را راهم من. بود يکاف جوابش نيهم

.ديبلع يم را اسمني که يقهقهرا. بود  

 

!يچيه -  

 

 آمد کش من نگاه در که نگاهش. يروشن در من و بود يکيتار در ريام

.شد دور کردو گرد عقب  

 يصدا کي. کشاند جنون مرز تا مرا صدا کي قدمش هر در و رفت او

 رو تو گهيد حاال) زد يم اديفر درونم در وقفه يب و مدام اديز قدرت با که

 گه يم شهيش پشت غبار...  محاله يآرزوها رياس دل... الهيخ داشتن

...   صبوره چه من دل... دوره تو راه حاال... نداره باور دلم نويا يول... يرفت

يديد يم و يبود يکاشک  

 را يپر دست کردم تند پا خانه نماز سمت به(  کوره و سوت چه ميزندگ 

 بود افتاده تند دور يرو زيچ همه آورده در را کفشم دميکش رونيب گرفتم

.... 

. بود سخت من انتخاب   
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داشت؟ تيارجح کيکدام خانواده؟ يآبرو اي نفرمان سه هر به ظلم  

  

 

 

يرعليام  

 

 تو دنيد اما کابوس شود يم نامش که تلخ خواب کي. بود خواب مثل

 خوش پوست کت و باشد تنت ديسف لباس اگر يحت. نبود کابوس که

 آن با.. اگر يحت. کند تر يخواستن را ات يخواستن ي چهره يدوخت

 کابوس ي قصه تو ي قصه اسمني ؛ باز يباش برده ايدن ته تا مرا سوالت

 تو زد؟ يم دو دو آنقدر چرا چشمانت جانم زيعز يراست. بود ايرو. نبود ها

 شب آن جنگل؛ ميبود رفته هم با که يسال آن به رفتم من يشد دور که

 همان با يبود دهيترس شب آن. يکيتار در من و يبود يروشن در تو هم

:يگفت و يستاديا مقابلم زد يم اديفر را ترس که تيبايز چشمان  

!ميبرگرد جنگل ميايب گفتم کردم غلط خدا رو تو ريام -  
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 از بود شده درخشان صورتت از يبخش يبود ستادهيا مهتاب نور ريز

:ماند يم چيه به تو کنار اش يبايز که يمهتاب تابش  

!اميم االن چادر تو برگرد اسمني -  

:شد ميبازو بند دستت  

!ميبرگرد من مرگ ريام -  

:گفتم و گرفتم را دستت نتيريش يها ترس به دميخند  

؟يترس يم يچ از نجاميا من -  

:يگفت يتند  

!تو نبود از -  

 من آخرت و اول پناه يديترس يم يوقت را، دنتيترس داشتم دوست

 بزرگ يليخ عروس لباس در اسمني تر؟ نيريش نيا از ييايرو چه. بودم

 يزندگ نداند باشم نيا نگران من که ينبود ياسي آن گريد ،يبود شده

 نباريا من و يبود شده ييتماشا لباس آن در تو. ستيچ مشترک

 نکهيا از دميترس. باشد من نبودم ترست مبادا نکهيا از دميترس. دميترس

 دميترس. يبود تو محضش قتيحق که ييايدن از کند دورم ت،يدور مبادا

 از شدم دور قدم به قدم م؛يها ترس يبرا نبود يپناه تعارف يب و
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 يليخ. کرد يم دورتر را تو که يبعد قيدقا به کردم فکر تو به و محوطه

 به سرم يوحشتناک غيج يباصدا که چرا. بمانم يباق تيدور در ينگذاشت

ديچرخ تو ي رفته ريمس سمت  

.زد يم اديفر امان يب يپر  

 

                                                                                                   الماس_ي_دونه#

                                                                                               ١١٤پارت#

                                                                            سليماني_زيبا#

                                                                                              

                                                         

 

 

 

 شد قطع ارهکبي به سالن يقيموس. ديکش داد يپر. شد خشک ميها قدم

 برزخ در داشتم که يها قدم شمار. دميترس تو ترس از. دميترس من و

 و شد باز پروازم پر تو سمت به و شد خارج دستم از شمردم يم يتنها
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 احسان، يآشنا ادهايفر يصدا آمد يم سالن داخل از صدا. کردم پرواز

 يکي دمينفهم من و ماند جا آنجا رتيام زانوان رمق ينيبب يبود کجا

... که يتو دم؟يرس تو به و کردم باز را درها چطور يکي  

 زد،  غيج فقط و گذاشت سرش يرو را آلودش خون دست دو يپر

 اديفر مدام فقط و بردارد توانست ينم قدم از قدم شده خشک احسان

:زد يم  

 

!!!الزمان صاحب اي -  

 

 آن.  ميبود شده خشک احسان و من. گرفت را تيبازو شد، کتينزد بابا

 مرا گرفت يم راه دامنت يرو داشت و ديجوش يم تيپهلو کهاز يخون

:ديکش اديفر رفته يپر سمت به احسان. کشت يم  

 

شده؟ يچ -  
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 يم غيج مدام داد يم تکان نيطرف به را سرش. ديلرز يم شيلبها

 يسکندر چرا که داد يم نشان کفشت ي شکسته ي پاشنه د؛يکش

 ي هيتک که يزيم. يبود کرده سقوط سالن وسط گرد زيم يورو خورده

 هر. آمدند همه. بود رفته فرو تيپهلو يتو آن يرو ي شهيش از يبزرگ

 گرفت را کمرت عمو. شد پر کوچک سالن آن در. بود سالن در که يکس

 شد يم منفجر داشت چشمانت. برگرداند خودش سمت به را صورتت و

 دستش دو ديرس باالخره سروش. بود آنها يرو که يدرد فشار حجم از

:زد اديفر و آمد فرود شيموها يرو محکم  

 

!اسمني -  

 

 پرواز سمتت به نشد خشک من مثل شيقدمها. يکرد دنبالش نگاهت با

 سروش که خوب چه. ديکش انتيعر يپاها يرو کند را کتش کرد

 راه کهکشان اندازه به تو از من که بد چه. بود تو يپاها به حواسش

 يتو رفته فرو ي شهيش بزرگ هيتک يرو که دستت. بودم دور يريش

 خودم دست ادميفر ،يبکش رونيب را شهيش يخواست و نشست تيپهلو

:نبود  
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!نه -  

 

 يصدا فقط و گرفت فرا را سالن سکوت که شده اديز ادميفر حجم آنقدر

 مقطعت و دهيبر دهيبر يها نفس. گوشم ياللها در شد پر تو يها نفس

 به شدم کينزد. کرد يم تيها گونه مهمان را اشک زد يم  هق که

 آرام انياطراف ينگاهها به توجه يب و گرفته زانو به را سرت که يسروش

:گفتم داشت، کردنت آرام در يسع و ديبوس يم را صورتت  

 

!نگهدار رو سرش محکم -  

 

 زن زدم، صدا را احسان و  دميچرخ. کرد دييتا سر با و کرد نگاهم رهيخ

 خونش غرق عروسِ دنيد با و ديرس نييپا سالن به همزمان عمو

:پرکرد را سالن ادشيفر  

 

...!اسمني...الزهرا ي فاطمه اي..دخترم ايخدا...  مادر... اسمني -  
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 دهان تا ،يبده مادرت به يدلدار يآمد تو و شده اکو ادشيفر و اشک

 که يخون اسمني. ختير رونيب دهانت از خون از ياديز حجم يکرد باز

 کرده جاديا را نيا ليپتانس من در ختير يم رونيب تو دهانت از داشت

 سالن از را همه دهيکش عربد. بروم سرنوشت مصاف به تنه کي بود

 من.... را وعمو بابا يحت و عمو زن يحت را، مامان يحت. انداختم رونيب

 يپر سمت به. کرد يم هيگر مدام که يپر و احسان و سروش و ماندم

:گفتم و گرفتم محکم را صورتش طرف دو رفته  

 

!مياريب در رو پونشيژ کن کمک -  

 

                                                                                  الماس_ي_دونه#

                                                                                             ١١٥پارت#

                                                                            سليماني_زيبا#
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 يب نباريا اما خت،ير اشک باز و داد تکان نيطرف به قدرت با را سرش

:گفتم و دميچرخ احسان سمت به بودند زده زنگ اورژانس به. صدا  

 

!اريب در رو لباسش پونيژ تو رميگ يم رو کمرش من احسان -  

 

:زد لب درمانده و آواره  

 

؟يگ يم که ينيا هست يچ -  
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 و دهيکش داد سرش که قبلش ساعت به برد را دلم اش يزخم يصدا

 به ي خاطره. ميا شده خاطره من يبرا تو و تو يبرا من که بودم گفته

!ايدن يها چکيپ تمام ي اندازه  

:زدم زل چشمانش يتو گذاشتم احسان ي دهيترس صورت يرو را دستم  

  

!خب يمحرمش تنها تو احسان لباسشه، فنر -  

  

 اگر يحت توست برادر هم هنوز بداند که کردم يآور ادي او به مخصوصا

 محکم سروش. ببوسد را تو ي دهيترس صورت گريد بار هزار سروش

:گفت کردو نگاه چشمانت يتو گرفت را سرت  

 

!برم قربونت ستين يچيه... زميعز نترس -  

 

:زد لب قرار يب سروش. شد حلقه کمرت دور که دستم  
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...اسمني...زميعز نخواب... اسمي نبند رو چشمات -  

 

. نشود بسته چشمانت تا و ينخواب تا زد ضربه صورتت يرو آرام آرام

:گفتم کرده تر محکم را دستم  

 

؟!خب اريب در رو پونشيژ احسان سه گفتم -  

 عروس آخر ،يبکش دراز نيزم يرو درست گذاشت ينم لباست پونيژ

 دستان اما نشو ناراحت اسمني. بود ييايرو خودت مثل لباست و يبود

 گفتم من يوقت. کرد جور و جمع را خودش زحمت به. ديلرز يم احسانت

 اجازه برادرت رتيغ. ديکش رونيب را لباست پونيژ يآرام به احسان سه

 يکينزد از الميخ يوقت. باشد رونيب انتيعر يپاها نيا از شتريب. داد ينم

 بود و اشک از پر نگاهش. برگشتم سروش سمت به شد راحت اورژانس

 نفر کي در رونيب. رفت يم خواب به رو داشت چشمانت اما تو. خشم و

:زد اديفر  

 

!يرعليام ببنده رو چشماش نذار -  
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 به. افتاد خون از يباريجو به چشمم خون رد و صدا مالک صيتشخ نيب

 سمت به. شد رد قلبم از ريت. بود افتاده سروش کمر پشت که دستت

:يگفت کرده نگاه سروش چشمان يتو آرام. آمدم که دستت  

 

!خوام...  يم...  ت...رر معذر.. مع -  

 

:رفت تشر سروش  

 

!اسمني نزن حرف -  

 

 هم شتريب قدرت با بلکه شد ينم تمام در رونيب ونيش و هيگر يصدا

 دو از. دهيبر راستت دست رگ که بود دهيند کس چيه. گرفت يم اوج

. راست دست از هم چپ يپهلو از هم. يداشت يديشد يزير خون طرف

 که ات آخ يصدا. دميچيپ راستت دست دور محکم و کندم را کراواتم

 ينم من چرا بود؟ حصار تو دور چرا اسمني. برگشتم سمتت به شد بلند
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 بسته چشمانت داشت گريد که يوقت کنم؟ نگاه چشمانت يتو توانستم

 يرو از را سرت. شد زائل عقل و گرفت دست به را فرمان قلبم شديم

 بلد را نگهداشتنت داريب سروش دميکش آغوش به کرده بلند سروش يپا

:گفتم و کردم او به رو. نبود  

 

!ميدار نگهش داريب ديبا -  

 

 اديفر را شدن چکيپ چشمانت کردم، نگاه ترست از پر چشمان به بعد

:زد يم  

 

...نبند رو چشمات اسمني...اسمني کن نگاه منو -  

 

 تو را دستم کف. رفت يم طفره ماندن باز از داشت چشمانت يوقت

:گفتم برده فرو دهانت  

 

!يداشت رو توانش که يوقت تا بده، فشارش آروم -  
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                                                                              الماس_ي_دونه#

                                                                                              ١١٦پارت#

                                                                            سليماني_زيبا#

                                                                                              

      

 

 

 

 

 

 چشمانت نطوريا ديشا کنم معطوف دستم به را حواست خواستم يم

 مثل ميبگو يزيچ کي. يکرد نگاهم درمانده و مستعصل.نشود بسته

 من با طيشرا آن در تو دنيد اسمني ماند؟ يم خودمان نيب شهيهم

 ميتقد يدست دو و قبل يساعت به برگردم بودم حاضر که کرد يکار

 نگاهت که نمينب. يدزد يم من از را چشمانت که نمينب اما کنم سروشت
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 به که نگاهش. افتاد يم پس داشت سروش اسمني. کرده يخاموش عزم

 را بودن مرد افتاد بود رفته فرو تيپهلو يتو که يتيسکور شهيش

 سروش ي هيگر يصدا از يديترس. زد هق صدا با و کرد فراموش

:گفتم آرام و گذاشتم صورتت يرو را صورتم من و شد باز چشمانت  

 

!نجاميا من نترس -  

 

. کرد يم ييراهنما را اورژانس دکتر داشت که آمد يم احسان يصدا

 بسته که يچشمان. يبست را چشمانت تو اما دنديرس سرت يباال باالخره

.برد مانيخانواد از را قرار شدنش  

 ميبرس مارستانيب به تا ديکش طول تهران قفل کيتراف يتو قهيدق 40

 تو ميبگو مدام اورژانس دکتر به نرفت ادمي من که يا قهيدق چهل

 يم يباز جانت با داشت حاال که يمشکل....يدار خون انعقاد مشکل

 که يکسان همه بودند آمده همه. ميبود ستادهيا عمل اتاق در پشت. کرد

 مارستانيب سالن يتو کردند يم آماده يعروس يبرا را خودشان داشتند

 ناراحت همه.  نايت يحت بودند ناراحت همه. کردند يم هيگر ستادهيا

 بودند مرده نفر دو اسمني اما رختند يم اشک همه مانيپ يحت بودند
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 که يکس نيدوم. بود يپر بود مُرده اما نشسته کنارم که يکس نياول

 نشان مادرت يصدا. بود سروش بود، مُرده اما بود نشسته گرميد سمت

 اتيح از ي نشانه کرد يم هيگر صدا با که يکس هر. داد يم اتشيح از

 عضالت يگريد و برد يم سر به بُهت در يکي دو، نيا اما داشت

 کشينزد سروش مادر. بود عمل اتاق در ي رهيخ شده مشت صورتش

:گفت او به رو کرده پاک را چشمش ي گوشه اشک. شد  

 

..نشه قضا نمازت برم قربونت پاشو مادر، پاشو -  

 

 سروش. نبود يخبر چيه هنوز يبود عمل اتاق يتو بود ساعت چهار

:گفت دهيبر دهيبر و انداخت مادرش صورت به ينگاه  

 

!شده خراب يچ همه که خواست معذرت و کرد نگاه چشمان يتو -  
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 يم نگاه چشمات يتو بازم گرده يبرم انشاهلل مامان، بگردم دورت -

 براش و کن خلوت خدا با برو پاشو. مادر نکن ترش شير شهير دلم!کنه

!ندازه ينم نيزم رو حرفت يداماد خدا شيپ يدار اعتبار تو. کن دعا  

 

 فقط آمدنش بند که يخون. بود تو خون غرق سروش و من لباس تمام

:شد مانيهردو اتيح  ليدل توانست يم  

 

 دلشوره همش.. نشد گرمش کردم يکار هر.. بود سردش صبح از -

....داشت  

 

 شدنشان يخال مقصد تا کرد يم مشت را دستم سروش يماض افعال

  اسمني اما باشد او فک

:گفت و نخواند نماز شب آن سروش  

 

 خسته رو خودت مامان خونم، ينم نماز نده بهم سالم رو اسمني تا -

!زد ينم بال بال چشمم يجلو زنم که شيپ داشتم آبرو اگه من! نکن  
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..!مادر نگو کفر -  

 

                                                                              الماس_ي_دونه#

                                                                           ١١٧پارت#

                                                                            سليماني_زيبا#

                                                                                              

      

 

 

 

 ينم من. بردم پناه مارستانيب رونيب ي محوطه به و دادم کف از طاقت

 ينم. ديبگو ميبرا بدنت يسرما از يگريد و نميبنش آنجا توانستم

 آتش را گارميس. ديبگو زدنت بال بال از يگريد و نميبنش آنجا توانستم

. ختمير اشک برف نم نم بارش ريز و زدم  
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 مسلخ ،يکشاند يم مسلخ به را ما يداشت تو چکميپ بهارم، شهيهم گل

 زدن زل و برگشتم جرات خدا به دميشن را احسان يصدا يوقت. نداشتنت

:ديبگو تو نبود از مبادا که دميترس. نداشتم را نگاهش در  

 

!خون بانک رميم دارم من خواد يم خون اسمني -  

 

:گرفتم را شيبازو  

 

چطوره؟ حالش  -  

 

!افتاد پس عمو زن داخل برو ريام -  

 

. رفت و نشسته موتور ترک. است شده چه نميبب نداد امان و گفت را نيا

 مراعات زمان آن به تا پرستاران بود شده همه هم برگشتم سالن به

 از يکي اما. بودند نگفته ما به يزيچ و بودند کرده را تنت عروس لباس

 عمل اتاق در پشت اديز تيجمع که کرد خواهش کرد صدا مرا پرستاران
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 ميها قدم شد، اديز که ها ونيش يصدا  نيح همان در. کنم يراه را

. رفت يم راه را سالن عرض طول سروش. گرفت تند تمير ناخودآگاه

 گرفته را عمو زن دور مامان و ها عمه ختير يم اشک صدا يب يپر

:گفت افتاد که من به عمو زن چشم شد سکوت. شدم کشانينزد بودند  

 

!خوام يم تو از رو اسمني امشب! يبود دردش درمون شهيهم -  

 

 دست چه هر م،يگلو به زد چنبره و شد چنگ ايدن غم. دادم تکان يسر

 شنياست طرف به الجرم. کنم باز را ام يتنفس راه نتوانستم زدم پا و

 کياتومات شد لباسم يرو خون بند نگاهش و ديد مرا تا رفتم يپرستار

:گفت  

 

... ش يخون گروه داره، الزم خون واحد چهار -  

 

!ميا+ 0 دومون هر بدم خون بهش تونم يم من ميخون هم -  
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 کنم فکر ديبد خون اگر اما ديبد خون ميمستق ديتون ينم شما.. نه -

 فرستن يم رو شما خون. ميريبگ يشتريب خون خون بانک از ميبتون

+ 0 خون بانک االن ديکن دعا فقط..دنيم سالم خون بهتون بعد شيآزما

...باشه داشته  

 

کنم؟ کار يچ ديبا االن -  

 

 و نوشت يا نامه دکتر آنجا و رفتم ياتاق سمت به پرستار ييراهنما با

 بود کم که خون واحد چهار تو يبرا اسمني. شدم خون بانک يراه من

.... نشود بسته درد با تيبايز چشمان تا دادم يم را جانم شد يم الزم اگر

 در دنتيد از تر سخت. بود ايدن کار نيسختتر عمل اتاق در پشت انتظار

:گفت گوشم دم پرستار يوقت هم آن يگريد عروس لباس  

 

!براش افتهين ياتفاق که دوارميام ست،ين مقاوم يليخ مارتونيب -  

 

  الماس_ي_دونه#
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١١٨پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 يحت مطمئنم. بود کرده خم را شيها شانه درد. گرفتم را احسان سراغ

 يجراح انتظار ساعت 8 تا بدهد يگريد به را تو بود حاضر هم احسان

 که بودم مارستانيب يرو راه يانتها. بکشد را عمل اتاق در پشت را ات

:انداخت ايپر ي شانه يرو و کند را کتش احسان دميد  

 

!يش آروم يکن هيگر کم هي بگردم دورت -  
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 شک در اديز نگذاشت احسان اما. کرد شک ميها دهيشن به ميگوشها

 حرف توانست ينم و شد يم بسته و باز صدا يب دهانش يپر بمانم،

 يپر صورت يرو و ديکش رونيب شلوارش بيج از يدستمال احسان بزند،

:کرد پاک را ششيآرا و ديکش  

 

. رهيگ يم شيآت داره دلم.. نکن يقرار يب ينطوريا احسان جانِ يپر -

!يبزن حرف خواد ينم "اصال نزن حرف  

 

 ريز کبک مثل سرم که من. بود زده دور را مانيدو هر احسان اسمن،ي

 ميبگو بگذارم اما بماند بود چاندهيپ چطور را تو نکهيا اما بود برف

 کلمه کي شده قطع شياشکها يپر که زد يم بال بال داشت احسانت

 نکهيا به شد خوش لحظه کي اش يدرماندگ اوج در دلم. بزند حرف

 يپا احسان. کند رانيو را اش خانه باد تا بود استادهين من مثل احسان

 يپر به که دميفهم يوقت را نيا. بود ساخته محکم را اش خانه بست

:گفت  
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 دوش هي برو دنبالت اديب محمد زدم زنگ ،يپر ستين خوب لباست -

.دنبالت اميم خودم "اصال...ايب ريبگ  

 

 اديفر لرزانش ها مردمک را نيا. بود دهيترس. ديلرز يم دستانش يپر

.زد يم  

:شد باران بوسه احسان دستان در انگشتانش سر  

 

...احسان جان نلرز ينطوريا برم قربونت  -  

 

 راهنشيپ از يگريد ي دکمه و ديکش صورتش يرو طاقت يب را دستش

:گفت کالفه و کرد باز را  

 

 احسان جون به دردت ؟...يبش آروم کنم کار يچ بگو... يپر خدا يا  -

 خاطر به ادين که هم تو منو خاطر به...اسمي گرده يبرم...نکن ينطوريا

...اديم رشيام  
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 صدا يب و ديلرز يم بود برده باد را اش خانه که يگنجشک مثل يپر

. ديکش آغوش به را يپر و داد کف از طاقت احسان. ختير يم اشک

 تيسرا هم من به کرد يم دايپ احسان آغوش در داشت يپر که يتيامن

 طوفان رياس شانيها عاشقانه تا نماندم. بود پاک عشق نيا بس از کرد

.کردم فکر نگرانش چشمان به شدم دور. شود حضورم  

 

 تمام درد که کرد چنان من با عمل اتاق در پشت انتظارت اسمني

....من اال بود زيچ همه آنجا. بسپارم يفراموش به را تيها نداشتن  

 آن. ميستاديا دورش گرد تا گرد. آمد رونيب عمل اتاق از باالخره دکترت

 و گذاشت قلبش يرو را دستش فرامز عمو زد يم حرف داشت که لحظه

 يم رفتن عزم همه رفتنت با انگار اسمني. رفت حال از بابا دستان يرو

 روز همان. برداشت زيخ عمو سمت به کرده رها را ما دکتر که چرا کردند

 به که تکه تکه عروس لباس. شد يبستر وي يس يآ در هم فرامز عمو

 عمو از.... کشاند يقلب سکته تا را فرامز عمو. بود دهيرس عمو زن دست

. ميرفت دکتر اتاق سمت به سروش و احسان منو ميشد فارغ که

 ميتا. داد فشار راستش دست ي اشاره و شست انگشت دو با را چشمانش

:بود کرده خسته هم را او عمل يطوالن  
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 خون. ميکرد حفظش اما بود شده وارد اش هيکل به که يبيآس همه با -

 48 ديبا فقط داره که يخون انعقاد مشکل به توجه با. رفته ازش ياديز

.بود دواريام شهيم بعدش نکنه يداخل يزيخونر ميکن صبر ساعت  

 

  الماس_ي_دونه#

١١٩پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 که ختير دستمان  يرو را يپاک آب و نرفت هيحاش "اصال دکترت 

:گفت و شد قرار يب سروش..او نه خداست خواست گرو در فقط ماندن  
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نمش؟يبب تونم يم -  

 

:گفت و داد تکان يسر دکترت  

 

 اگه اما امدهين هوش به هنوز بوده باال شيزيخونر حجم متاسفانه -

 بشه بلياست طشيشرا ديبا. دشينيبب ديتون ينم "فعال اديب هم بهوش

.بعد  

:شد يعصب سروش  

 

!قهيدق هي فقط نجايا مياومد سالن از بود مونيعروس امروز دکتر آقا -  

 

:گفت سروش به رو و داد دست از طاقت احسان  

 

!شينيبب يخوا يم که يستين شما فقط... ستين خوب کس چيه حال -  
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. نمينب ابد تا را تو گفتند يم اگر يحت کردم فکر سالمتت به فقط من  

 

 

 

 

��اسمني��  

 

 

 يم تر درد پر را دردم پر سرِ سرم، يباال دستگاه نگيد نگيد يصدا

. آمد يم کش بغلم ريز تا و زد يم شين ميپهلو در يا کشنده درد. کرد

 آرام را سرم. کرد يم شيپ از شيب بخش آرام به را مبرمم ازين که يدرد

 تا. بود شده خشک بودم دهيخواب سمت کي به بس از گردنم. دادم  تکان

 يدست انيم دستم شدن قفل متوجه بگذارم ميپهلو يرو را دستم آمدم

 يدما بود شده سنجاق دستش به دستم مدت يطوالن بس از. شدم

 ريتاث هم ديشا. بودم نشده حضورش متوجه و بود شده يکي بدنمان
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 اديز که دستم کشش. بود کرده منگم و جيگ که بود آرامبخش يداورها

 يموها. برداشت تخت يرو از را سرش و شد شدنم داريب متوجه شد

 داشتم دوست را شيموها يپر نيا. خورد سر اش يشانيپ يرو پرش

 دل او از هرگز. داشت دوست شهيهم  را سروش من اصال. اديز يليخ

 يجان کم لبخند و رفت ضعف شيبرا دلم...  که يوقت يحت نشدم نيچرک

 يرو را لبش. گرفت جان يآن به چشمانش. دادم مهربانش نگاه ليتحو

:ديبوس حرارات پر و گذاشتم دستم  

 

.بود کرده ورم احسان گردن رگ روزيد! رفته يکرد رد رو نظر هي -  

 

:گفت و داد هل عقب به را شيموها ديخند  

 

نجا؟يا اديب عاقد بگم -  

 

 جدا دستش از يآرام به را دستم. شد جمع ميپهلو درد فشار از چشمانم

:گذاشتم ميپهلو يرو کرده  
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..آب -  

 

:زد لب آرام و کرد گوشم کينزد را سرش  

 

... نرو در رشيز از -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٢٠پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 ماند، يم وي يس يآ در مدت همه نيا چطور نکهيا. دادم قورت را بزاقم

 دل و بود شده تکه تکه تنم در که يعروس لباس آن به گشت يم بر

 و کرد رد را بغلم ريز ميپهلو درد. بود آورده درد به را بخش پرسنل تمام

 آتش به را ميها گونه و شد گوله اشکم. آمد در آخم و ديچيپ تنم کل در

:ديکش  

 

!سروش دارم درد -  

 

 خنجر تنش يتو گانِ. رفت يپرستار شنياست طرف به و شد بلند عيسر

 دست به مانيداماد و عروس لباس. رفت يم نشانه را دلم و شد يم

  بود؟ داده رنگ رييتغ چرک نقدريا ريتقد کدام

. کرد قيتزر درد پمپ به و شد کينزد دستش در يسرنگ با پرستار

:گفت و کرد نگاه چشمانم يتو و چرخاند سمتم به را سرش  

 

!کن خرج نجايا يدار ناز يچ هر بخش يريم امروز خانوم عروس -  
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:گفت و کرد اشاره سروش به رو زد چشمک  

 

 پس دامادمون نيا که ابيدر رو نجايا خلوت شه،يم شلوغ سرت اونجا -

!افتاد  

 

 يمرد به ر،يتقد به او، به خودم، به من و انداخت نييپا را سرش سروش

 و بود گذاشته صورتم يرو را صورتش دوباره و آمده سراغم به شب که

 اديز آنقدر فکر نيا حجم. کردم فکر «نجاميا من نترس »بود گفته آرام

 کرده فرو دهانم يتو را دستم کف و دادم دست از را کنترلم باز که شد

 اي است درد سر از دينفهم يکس که ياشک. ختمير اشک وجودم تمام با

 کرد سنجاق دستش به را دستم باز و نشست کنارم سروش. ديترد سر از

:گفتم و دميکش رونيب دستش از را دستم کرده بهانه را درد  

 

کجاست؟ بابام -  
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 که سروش. بودم دلواپسش. بود امدهين بابا اما بودند آمده دنميد به همه

 يحرف ها امدنين نيا پشت که شد ليتبد قني به شکم ديدز را چشمانش

:است پنهان  

 

شده؟ شيزيچ بابا -  

 

:گفت و نشست ميموها تالطم انيم دستش  

 

ن؟يا از بدتر بشه ديبا يچ برگشته مرگ از دخترش -  

 

. درد پر هم يکم ديشا و نفوذ قابل ريغ. بود شده سخت و سفت صورتش

:گفتم و کردم نگاهش ملتمسانه  

 

کجاست؟ بابام سروش خدا رو تو -  
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:گفت و گرفت يباز به را کوتاهم يموها دستش دوباره  

 

 نيا در پشت ساعت 48. کرده دنيخواب هوس استوني گفتن اومدن -

 حاال گفت و اوردين طاقت ما مثل بابات ميبود ستادهيوا پا لنگه هي اتاق

 يم که يجا نميبب برم سر هي منم زده سرش به خواب هوس دخترم که

نه؟ اي خوبه بره خواد  

 

:زد هق و شد پاره دلم بند  

 

سروش؟ شده يچ بابام -  

 

 چشمانش با. نشست ميها گونه يرو و کرد رها را ميموها دستش

:گفت و داد هيهد من به آرامش  

 

 ريخ به شکر رو خدا که داد دست بهش يقلب حمله هي بابا اسمني -

!گذشت  
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 سوزش سوخت يم داشت که قلبم از قسمت آن. رفت ادمي ميپهلو درد

 حرکت. شوم بلند کردم يسع و شدم بابا "تماما من و شد فراموش

 نشان را جانم کرده رد را ميپهلو درد که شد باعث تخت يرو ام يناگهان

 دستش سروش. دميچسب تخت به درد زور از و شده سست يآن به. برود

:کند آرامم کرد يسع و گذاشت ام سرشانه يرو را  

 

اد؟يب االن بگم برم نت،يبب اديب خواد يم امروز زميعز خوبه حالش -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٢١پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 ي آواره که قلب. داد يم يگواه من به قلبم را نيا نبود خوب بابا حال

 شتريب آنقدر. بود شتريب ايدن زور داشتم قدرت من چه هر. بود بابا يآبرو

 چاله از من. کرد ينم رحم هم پدرم ماريب قلب و مادر شکسته دل به که

 نداشت رحم که يچاه. بودم رفته فرو يچاه يتو انگار اما بودم آمده در

 پچ وقت آن بزنم ها ناگفته از حرف بود يکاف. ديبلع يم مرا رحمانه يب و

 نرفته حجله به که يدختر و ناگفته يحرفها نيهم شد يم ليفام پچ وا

 من نترس»  ديبگو و ديايب او اگر يحت دميترس يم. بود شده آورده پس

 يم. بود شده ميها يناتوان تمام منشا ترس نيا و دميترس يم «نجاميا

 کردم يم آرزو و نداشت يداريب که کرد يم يخواب هوس دلم و دميترس

 منتقل بخش به بعد ساعت. رفت يم باالتر وجب کي شهيش آن کاش

 از شتريب غم ها آدم تمام نگاه در و بودند همه. بودند همه که ييجا. شدم

 و آمد دنميد به کوتاه بابا د،يکوب يم واريود در به را خودش يزيچ هر

 او اما بود حالش وخامت ييايگو يکاف اندازه به اش دهيپر رنگ رفت
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 بابا، رفتن از بعد. دهد نشان خوب را خودش تا کرد را تالشش ي همه

 نميبنش بتوانم بهتر تا کنم صاف را تختم کرد کمک و شد کمينزد مامان

 از بعد. شد يم خارج من تيظرف از داشت گريد ميپهلو درد چند هر

 دهيرس بيآس چپم سمت هيکل به بود شده متوجه مامان نکهيا و يحراج

. داد يم دلم به دل و بوده شده مهربان مامان يزيانگ اعجاب طرز به

 لختش يموها گريد. کرد يم شير را دلم شانيپر حالت آن در دنشيد

 سفت را شيموها همه بلکه بود نشده ختهير اش سرشانه يرو مرتب

 يبد رنگ يب کي هم صورتش رنگ يحت. بود بسته سرش يباال

 مامان. دميد يم يديجد شکل به را مامان داشتم من روز آن. بود گرفته

 بود شده جمع قطره عالمه کي چشمانش يتو نبود، يشگيهم مامان

 چشمان بند از شوند رها تا بودند زدن پلک کي بند يگاه که يها قطره

 من تا گرفت جهت باال سمت به يکم تخت که نيهم. مامان يمشک

 را دستم و ستاديا کنارم مامان نميبب را گان کننده مالقات بتوانم بهتر

 آرام فقط. کرد نگاهم يحت نه و زد يحرف نه نيهم. گرفت دستش يتو

 که لحظه آن. داد ينم هم فشار يحت. گرفت دستش انيم را دستم

 خودش سالن يتو که کردم فکر ي لحظه به بود گرفته را دستم مامان

 عاجز و شد خون پر دهانم کنم آرامش آمدم تا من و زد آتش و آب به را

 بود تنها دست مامان و شده يتميآر بابا قلب که لحظه آن به. ماندم
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 کي ايدن تمام از سوخت يم شيبرا دلم. شوهر خانواده عالمه کي وسط

 يمحکم زن مامان. بود گذاشته شيتنها هم آن که داشت را بهمن ييدا

 حالم و حس تمام.  بودن او يجا است سخت کنم يم فکر يگاه. بود

 يآرام به عمو زن که بود شده جمع بود مامان دستان در که يدست يتو

:گفت و کرد مامان به رو  

 

!اسمني شيپ مونم يم من خونه، برو گهيد امروز جان ژاله -  

 

 زن حرف ش يناراحت دانستم يم. رفت هم يتو يکم اخمش مامان

:داشت که بود ي کشنده ييتنها بلکه نبود عمو  

 

.مونم يم خودم! خوبه نه -  

 

 

!يافتاد پا از يمارستانيب مدام است هفته دو -  
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  الماس_ي_دونه#

١٢٢پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 را خودش حال نيا با زد يم اديفر را مفرطش يخستگ چشمانش مامان

:گفت و داد تکان ينف ي نشانه به را سرش. نباخت  

 

!راحتتره الميخ باشم خودم -  

 

 موقع به ديشا اما ريد چند هر که يها مادرانه يبرا شيب از شيب دلم

:گفتم و دادم فشار دستم يتو را دستش. ديلرز بود شده پررنگ  
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. اميبرم خودم پس از خودم خوبه، حالم خدا به مامان خوام ينم همراه -

 کم هي خونه برو شما کنن کمکم گم يم ها پرستار به باشه هم يکار

.کن استراحت  

 

 کرد نگاهم مهربان و گرفت شکل لبانش يرو يرنگ کم لبخند مامان

 يپرس واحوال سالم. شدند وارد اتاق در از ميها عمه دو هر لحظه همان

 جرات وي يس يآ در يکس که يسوال نايم عمه شد تمام که ها

:ديپرس بود نکرده را دنشيپرس  

 

شد؟ ياونطور هووي چرا. بگردم دورت عمه -  

 

 سوالش زد، ينم موج آن در يخباثت چيه و بود ينگران سراسر عمه لحن

 چشمان به نگاهم و شد پر چشمانم ناخودآگاه بود قلبم يتو زيت خنجر

 آمدم تا. بس و بود عشق فقط آن در که يچشمان. شد دهيکش سروش

:گفت عيسر مامان بزنم يحرف  
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 گهيد وقت چيه نه االن نه حادثه اون و روز اون مورد در جان نايم -

 نکهيا داره تياهم که يزيچ. بپرسه يزيچ و بگه يزيچ يکس خوام ينم

 دوا رو و يدرد تلخ لحظات تکرار و برگردوند ما به رو اسمني دوباره خدا

. پدرشه و من ي فهيوظ نيکوچکتر مراسم هي گرفتن و کنه ينم  

 

 که يصورت. کردم يم نگاه سروش صورت به من و زديم حرف مامان

 مامان يصدا. دانستم ينم را لشيدل من و شديم يسنگ و سخت

:رفت يم ياحتمال يها ثيحد و حرف تمام با مبارزه به همچنان  

 

 و من. بخت خونه بره بفرستمش ينطوريهم که ستين وهيب اسمني -

.بشم رد کنارش از يسر سر ميبخوا که ميدار بچه تا چند مگه فرامز  

 

 را يبد سکوت نايم عمه يکل سوال به نسبت مامان ربط يب يها حرف

 رفتار متوجه شيب از شتريب مرا فقط که يسکوت. بود کرده جاديا فضا در

 بماند خودش يجا سر نتوانست که يطرز به. کرد يم سروش يرعاديغ

 رونيب به ظاهر به ستاديا آن ي گوشه و رفت اتاق ي پنجره سمت به
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 در "تماما اما کرد يم تماشا را رونيب ي محوطه چشمانش. کرد نگاه

 بر نايم عمه به مامان يها صحبت آنقدر. برد يم سر به اليخ و فکر

:گفت يمعطل بدون که خورد  

 

 "مجددا ديبا اسمني يبرا که معلومه. نداشتم يمنظور من داداش زن -

.بود ينگران سر از دميپرس يسوال اگه. بشه گرفته مراسم  

:گفت و داد تکان را سرش مامان  

 

 يروح طيشرا واسه نه بد خاطرات تکرار اما ياسمني نگران دونم يم -

 حرف راجبش خوام ينم نکهيا. ستين خوب ماها از کدوم چيه نه اسمني

 من و کرد خراب رو دخترم يزندگ روز نيبهتر بود که يچ هر بشه زده

!بمونه خراب ذارمينم  

 

 که دانستم يم حاال من اما بود نايم عمه مخاطبش باز ظاهر به مامان

 واريد تا گفت يم در به واقع در مامان. است يگريد يکس مخاطبش

 و کرد را خودش کار مامان ي برنده لحن. بود شده نيسنگ فضا.. بشنود
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 و کردند يسالمت يوآرزو کرده يخداحافظ يکي يکي ها کننده مالقات

.رفتند  

 

  الماس_ي_دونه#

١٢٣پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 نگاه چشمانش در توانستم ينم. بود ريام آمد همه از بعد که ينفر نيآخر

 گل و زده ليس که بود يا رودخانه يزالل مثل من يبرا چشمانش کنم

 ريام آمدن با. چشمانش در کردن نگاه يبرا داشتم شرم. بود شده آلود
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. رفتينپذ باز مامان اما بماند او يجا که کرد اصرار مامان به باز عمو زن

 ريام کرد يم تماشا را رونيب و ستادهيا پنجره مقابل همچنان سروش

 دست محسوس لرزش. کرد کورنش کهوي قلبم ضربان. شد کمينزد

 به توجه يب. شد تر کينزد ريام کرد يم يرو را دلم دست داشت ميها

 دستم. نشست کنارم تخت لبه و ديکش کنار را تخت محافظ هيبق حضور

 يم دلم دست کار ريام يکينزد. نکند ترم رسوا لرزشش تا بردم پتو ريز را

 مخاط تمام تازه. بود نشده کمينزد روز آن به تا انگار يطورها کي. داد

 يم فرو چاه در شتريب قدم کي من ديبلع يم را عطرش قدرت با ام ينيب

 يا ذره اصال. ديد ينم را يکس انگار ريام. انداختم نييپا را سرم. رفتم

 که ينفر سه. هستند اتاق در گريد نفر سه که نداشت تياهم شيبرا

. کرد يم ايدن ممنوعه نيتر ممنوعه کنارم را ريام حضور نفرشان کي

 آرام و آورد گوشم کينزد را سرش کرد فرو شيموها انيم را دستش

:گفت  

 

 

؟يخوب -  
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 و رديبگ يباز به را دلم پروا يب نطوريا بخواهد که نبود يسوال سوالش

 داشت همچنان که انداختم سروش به را نگاهم اول دستپاچه. بپرسد

 از را چشمانم. بود شده منکر را همه حضور و کرد يم تماشا را رونيب

:گفتم و دادم سُر ريام سمت به سروش  

 

!خوبم -  

 

:گفت و ديکش باال را ام چانه و گذاشت ام چانه يرو را دستش ريام  

 

!ست؟ين معلوم چرا پس -  

 

 مخاطب را مامان بلند کرد يم نگاه را رونيب داشت که همانطور سروش

:داد قرار  

 

!خودمون خونه اديم مارستانيب از اسمني خانم ژاله -  
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 يا ذره لحنش. انعطاف يا ذره بدون بود، زده را حرفش نافذ و برنده

 يکينزد از قلبم ضربان. بود يدستور کامال چيه که نداشت انعطاف

 برابر نيچند وضوح به سروش ي جمله با اما بود رفته هزار به ريام مفرط

 يرو از را دستش ريام که بدهد جواب آمد و شد گرد مامان چشمان. شد

 و برداشت سروش سمت به يبلند گام شد بلند و برداشت من ي چانه

:گفت  

 

 واجد فعال شما! يباش طشيشرا واجد که يشرط به هيخوب زيچ تيمالک -

 چيسو اسمني که نره ادتي نويا يبود هم اگه يحت. يستين طشيشرا

 رهيگ يم ميتصم خودش ،يکن فيتکل نييتع راجبش که ستين نتيماش

!نه اي بده انجام يکار چه که  

 

 يم تماشا را رونيب داشت که همچنان يرعليام به تفاوت يب سروش

:گفت کرد  
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 مهر تخت التيخ کنه، ينم نييتع دعا خط تا دو رو من تيمالک -

 بندازمش که ستين چميسو منِ زن. سادميوا نجايا که زدم رو دشييتا

!هست اونم باشم من که يجا! من خودِ. يور هي  

:گفت و کرد نگاه يرعليام چشمان يتو و برگشت کهوي  

 

!دم ينم پس ياحد به رو عروسم من -  

 

:کرد مداخله استمدرانهيس عمو زن  

 

  بهتره االن سروش، آقا شماست با حق -

 نداره تيخوب حال هر به ميبد زمان کم هي و رمينگ يميتص ياحساس

....برگرده يليدل هر به رهيم پدرش خونه از عروس لباس با که دختر  

 

:شد وارد مادرش کالم انيم يرعليام  
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! شنوم؟ يم اشتباه دارم من و ديزن ينم حرف اسمني راجب احتماال -

 احتماال باشه انسان تونه ينم ديزن يم حرف راجبش شما که ينيا

!هيزيچ ييکاال  

 

** 

 

  الماس_ي_دونه#

١٢٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 يزيچ هر از تر برنده نگاهش خشم کرد، نگاه ريام چشمان يتو سروش

 حرمت رفتن نيب از شاهد خواستم ينم. شود پا به بلوا خواستم ينم بود

 من که خدا به. بفرستم هم جنگ به را زميعز دو خواستم ينم. شوم ها

 شيپ ريمس ريتقد دست که کنم چه. نداشتم را کدام چيه يناراحت طاقت

 با و گذاشتم يپرستار زنگ يرو را دستم. بود کرده العبور صعب را ميرو

 درد ام، يزخم يپهلو يرو را گرميد دست و دادم فشار توانم ي همه

 اگر يحت کردم، يم تظاهر شتريب يکم نبود بد لحظه آن در اما داشتم

:شد يم تر نگران مادرم  

 

....مامان...بکن يکار هي خدا رو تو...مامان... مامان يآ... پهلومم مامان -  

 

 اتاقم يتو ها پرستار سرعت به گرفت فرا را بخش کل ميوصدا سر

 متوجه پرستارها از يکي يوقت. شد يخال اتاق سرعت به و ختندير

:گفتم گوشش در آرام شد حدم از شيب تمارض  

 

 باشم تنها خوام يم کنارم تو اديب نتونه يکس ديکن يکار هي خدا رو تو -

!ندارم رو هيبق اگر  اما ي حوصله  
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:دادم ادامه که کرد نگاهم متعجب  

 

 فقط. کردم صدا و سر که انقدر نه اما دارم درد ديزد حدس درست آره -

 کنم يم خواهش. خوام ينم همراه برن هام کننده مالقات خواستم

!دنميد اديب يکس دينذار  

 

 وارد زور به بود همه از قلدرتر ريام که چرا ماند نصف دهانم يتو حرف

:ديپرس و رساند من به را خودش و شد اتاق  

 

االن؟ يخوب اسمني شده يچ -  

  

:گفتم آرام. نداشتم را مضطربش چشمان دنيد تاب  
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 يم يراض رو سروش خودم من. خونه ببر رو مامانم خدا رو تو ريام -

! کنم  

 

:گفت تعارف بدون  

 

 ياديز هاش دندون. يکن فکر اون به خواد ينم تو. خوره يم مفت گُه -

!يعوض کهيمرت دهش تو کرده  

 

:گفتم و کردم نگاهش واج و هاج  

 

!يرعليام -  

 

:گفت و داد فاصله را لباسش ي قهي انداخت دست و کرد نگاهم طلبکار  
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 زنم زنم اومده خوشت نکهيا مثل ؟يکن يم نگاه ياونطور چرا ه؟يچ -

انداخته؟ راه  

 

:تشررفتم  

 

!يرعليام -  

 

:خورد گره هم در ابروانش  

 

!يرعليام.... يرعليام کرده ريگ سوزنت -  

 

:گفت ريام به رو و کرد ترش پرستار  

 

 امروز نيهم شده؟ منتقل وي يس يآ از امروز ضتونيمر ديهست متوجه -

و؟ي يس يآ برگرده که ديبکن يکار هي ديتون يم نديبب  
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  الماس_ي_دونه#

١٢٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 يشناس يم جهان در را زن کدام ميبگو و ببارم تا خواست يم هيگر دلم

 يم را زن کدام باشم؟ يدوم من که دياين خوشش همسرش تيمالک از

 که ديآ يم بدش همسرش ي غاصبانه نه عاشقانه تملک از که يشناس

 ي همه با من فرق  ميبگو ختهير اشک داشتم دوست باشم؟ يدوم من

 بدهد عسل طعم نشيريش تيمالک که نيا يجا به که ستيچ عالم زنان

 چشمانش غضب کرد سالح خلع بود چه هر او به نگاهم داد؟يزهرم طعم

 ساعت به. رفت و ديکوب اتاق واريد به يمشت يدلخور ايدن کي با او و را
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 در راحت آنقدر چطور دانم ينم بازگشت کنارم سروش که بود نشده

 همان. نکرد هم سالم يحت آمد يوقت دانم يم فقط کرد، يم تردد بخش

 ينم. دميکش سرم يرو را پتو. ستاديا و رفت پنجره کنار به دلخور طور

 در چطور ومن داشتنم يبرا زند يم  بال بال دارد چطور نميبب توانستم

 پتو اراده يب شد بلند که لشيموبا يگوش اذان يصدا. هستم زيگر حال

. زد رونيب در از و نييپا انداخت را سرش. کردم نگاهش زدم کنار را

 سيسرو سمت به. دست در يا سجاده با برگشت بعد قهيدق چند از کمتر

 با. داد يم گرفتن وضو از نشان اش زده باال يها نيآست. رفت يبهداشت

 تناقض در صورتش خشم با دستانش آرامش. کرد پهن سجاده آرامش

 از خودم از خورد بهم سخت دلم ديچيپ که اکبرش اهلل يصدا. بود

 يرو را دستم. نداشت را يا مسئله چيه حل ييتوانا که يعاجز اسمني

 وسط نيا و باشد من زيگر راه تنها هيگر نداشتم دوست. گذاشتم صورتم

 بانداژ. خورند يم را زن کي اشک بيفر شهيهم که باشند يکسان يقربان

 آزار واقعا دستم يرو هيبخ رد اما بود شده باز چه اگر دستم مچ دور

:چالند را دلم شيصدا خش که بود هيبخ رد يرو نگاهم. بود دهنده  
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 قهيدق 5زنم که بدم حيتوض واريد به مونده فقط روزه دوازده نيا يتو -

. رفته پرونده کهيت هي يناکس و کس هر. خورده سُر دستم از عقد از قبل

....نداشته نگه رو تنم يداماد لباس حرمت کس چيه  

 

 ناکس و کس ريام نداشتم را نيا تاب من و کرد يم دل و درد داشت

 کنم چه اما کنم سکوت توانستم ينم و بود ام يزندگ ي همه ريام. باشد

.بست يم را زبانم پهنش ي سجاده که  

 

 به رفتن يرو است هفته دو که بگم يک به کنم؟ کار يچ بگو تو -

  ندارم؟ رو عروس بدون خونه

 

 هي چقدر... گلوم خيب دهيچسب شده خنجر يپدر خونه به رفتن شرم

اسمن؟ي باشه مهم برات تونه يم مراسم  

 را بد و خوب ليتحل و هيتجز قدرت چشمانم چرخاند، سمتم به را سرش

 چشمان که را چشمانم بغض. گرفت دنيبار ليم و داد دست از

:زد لب آرام و شد ريز به سر کرد شکار رتشيپرغ  
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؟يبگذر من از که هست مهم برات مراسم نيا انقدر -  

 

 بال. نداشتم را خودم گاهيجا در ستادنيا توان فقط. بودم گذشته او از من

 مامان برد، يم سر به يميوخ يجسم طيشرا در بابا. بود بسته پرم و

 چوب رفتم يم يور هر من درونش سر از داد يم خبر اش رخساره رنگ

.شدم يم ماجرا سوخت سر دو  

 

  الماس_ي_دونه#

١٢٦پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:گفتم و دميبلع را ميگلو بغض  

 

...يزيعز برام يليخ که يدون يم -  

 

 دل. کردم شروع ييجا بد از دميفهم من و شد دار لعاب نگاهش رنگ

:را دينبا آنچه گفتم و ايدر به زده  

 

!بگذر؟ من از سروش اما -  

 

 و باز صدا يب دهانش کرد، نگاهم شوکه و خورد گره هم در ابروانش

:گفت زحمت به تالش يکم از بعد و شد بسته  

 

؟يگفت يچ -  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

542 

 يبرا بودم آمده من. باشم فيض خواستم ينم. کنم هيگر خواستم ينم

 بدهم را اشتباهم تاوان بودم برگشته دهيکش چالش به را مرگ. مبارزه

:گفتم شده ريز به سر. بودم تاوان نيا مستحق من  

 

!ازدواج از شدم منصرف! ندارم رو اقتتيل من -  

 

 حوصله با را سجاده و شد بلند. کرد پر "کامال را فضا پوزخندش يصدا

 نييپا و باال را اتاق عرض و طول يکم. مقابلم زيم يرو گذاشت و زد تا

 داد يم يبد يگواه بدنش ياعضا تمام. آمد سمتم به آخر دست و کرد

 يرو. نبود دادن وا اهل او و يخاک جاده به بودم زده من نکهيا يگواه

 پس را سرم. شد گوشم کنار يموها بند دستش. نشست کنارم تخت

. دينبا که کرد ينم يکار طيشرا آن در بودم مطمئن داشت وضو. دميکش

 يباز به را ميموها باز و داد مانور صورتم يرو شتريب يکم دستش

 کار يب گرشيد دست. شد تر يجر. دميکش عقب را سرم شتريب. گرفت

:نشست ام سرشانه يرو و نماند  
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 رو يسخت يروزها که نيا حساب به ذارميم و يگفت که يچرت -

 زنم من وگرنه.... حرفها جور نيا از و ذوقت تو خورده گميم. يگذروند

.دم ينم قرض هم خودش به رو  

 

. سوخت يم دستش رد کرد يم خورد بر تنم که دستش از نقطه هر

 به دور کي چشمم يتو ياشکها انگار گرفت يم آتش داشت چشمانم

. چشمم ي کاسه در بودند آمده تازه بعد بودند دهيرس جوش ي نقطه

 کرد لبم کينزد را لبش گرفت ام هيگر اراده يب من و شد تر کينزد

 تر کينزد. کند ينم يخبط او بودم مطمئن يجور کي نخوردم تکان

 رفته باال محابا يب قلبم ضربان. ميداشت فاصله نفس کي اندازه به شد

 کنار داده ريمس رييتغ لبش و گردنم پشت نشست دستش. ديلرز لبم. بود

:گفت گوشم  

 

نگرده؟ تميمالک طيشرا دنبال عموت پسر تا بزنم دييتا مهر يخوا يم -  
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 ميبرا آغوشش ميحر دستش قدرت نهايا ي همه با. زدم يم نفس نفس

 رفت باال که ميها نفس شمار. کردم ينم يامن نا احساس من بود امن

:گفت آرام گوشم دم  

 

 تقدس نيا من ،يمقدس خوندم که ينماز نيهم ي اندازه به برام تو -

 خونمون. نده ليتحو چرند من به هم گهيد. کنم ينم يزيچ يفدا رو

 مرخص يوقت و ميکن يم عقد نجايهم ارميم عاقد هي فردا منتظرته،

!خودمون ي خونه ميريم يشد  

 

:گفتم آرام ميبود که يحال همان در بود ممکن کار نيمعناتر يب سکوت  

 

 من تا پا ريز يگذاشت رو اعتقادات ي همه االن دونم يم سروش -

 من فقط بکنه، کارها يليخ تونه يم عشق که کنم باور و باشم کنارت

 نيا. تمارض اهل من نه يدنيکش پس پا اهل تو نه. ندارم رو ارزشش

 بفهمم مونده يليخ هنوز و عقبم خودم از يليخ کرد ثابت من به حادثه

 نيبهتر برام تو. ميکن تمومش دوستانه بذار. مميدگزن داستان يکجا



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

545 

 به تونم يم که يزيچ حداقل نيا يمون يم يباق عمرم آخر تا دوستم

!بدم قول خودم  

 

  الماس_ي_دونه#

١٢٧پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 ديکش عقب يکم. گرفت قرار من از شتريب فاصله با ديکش عقب را سرش

 گانهيب. بودم گانهيب او يبرا من. بشناسد را ديجد موجود نيا بهتر ديشا تا

 که بودم کرده ثابت او به مختلف يها مدل به هفته دو نيا در که يا

 در صورتش. زد ينم حرف. کرد تماشا و نشست نهيس به دست. مانميپش

 خواندم يم نگاهش در را زدن حرف به ليم من نبود يخنث حالت کي
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 صورتم ياعضا تک تک چشمانش. نديبب مرا بهتر تا بود کرده سکوت اما

 آشنا آنها با داشت تازه انگار. کرد يم رصد يخاص "کامال صورت به را

 چپم دست يتو را راستم دست مچ نگاهش ينيسنگ از کالفه. شد يم

 خم دستم سمت به سرش. دميکش ها هيبخ رد يرو انگشت با و گرفتم

 کي کردم احساس. دستم ي هيبخ رد يرو نشست نگاهش و شد

 دميکش لبم يرو زبان کرد يم تمياذ لبم يخشک. بدهکارم او به حيتوض

:گفتم آرام و  

 

 انگار خورد سُر شهيش اما کردم زيم لبه بند رو دستم نيزم خوردم يوقت -

 نداشته رو وزنم تاب شهيش که شدينم باورم. نبود چفت سرجاش يليخ

 و رفت عقب هم شهيش رفتم جلو من که همنطور. نداشتم تعادل باشه

 تو بار هي من. بود خوردن ريت مثل... بعدش اومد بيمه يصدا هي هوي

 بزرگ فرق هي اما. کنم يم درک قشنگ رو دردش خوردم ريت خواب

 کل تو درد بعد و سوزه يم بدنت از نقطه هي خوردن ريت يتو داشت

 بدنت کل يتو اول درد. نبود ينطوريا نيا اما شه يم پخش بدنت

 اديز انقدر درد حجم...يشيم نقطه هي متوجه تازه انگار بعد و شهيم پخش
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 يتو از رو يماه يديد...  ارميب در رو شهيش خواستم يم فقط که بود

....ياريم در تنگ  

 

 

 شد رنگ پر ذهنم يتو يرعليام نامه دوم خط دميرس که شينجايا به

 يکودک.. خورد بُر تو با ميها يکودک »بود چکيپ به خطاب که يا نامه

 ،يشد بزرگ کوچلو يماه... من آبش يبود تو کوچکش يماه که يها

 را ظرف. نداشت را تيبزرگ تاب تنگ کوچک ظرف ،يشد يدنيد

 را ماجرا ادامه سروش شد يطوالن که مکثم «يزد ايدر به دل شکسته

:گفت  

 

 من و يزد يم بال بال يداشت باشه افتاده دور آب از که يماه مثل -

 يکار زنش واسه نتونه مرد هي بده يليخ. کنم کار يچ ديبا دونستم ينم

! کنه  

 

:باخت رنگ ميصدا بغض انيم در شيصدا بغض  
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 و شهيش ي لبه يزيت به گرفت دستم که ارميب در رو شهيش اومدم -

....برد جا هي رو توانم دستم درد. ديبر  

 

 ام نهيس غم. نشدم سبک و دميبار. گرفت راه صورتم يرو ميها اشک

:نشدم سبک باز من و نشست ام گونه يرو و شد اشک  

 

 نماز برگشتم. بود کرده سُر رو کفش کف يليخ دميپوش که رو ساپورت -

...بود بلند يليخ کفش پاشنه.. بخورم سُر دميترس يم آوردم درش خونه  

 

:گذاشت ميلبها يرو را انگشتش  

 

!ميزن ينم حرف راجبش گهيد سيه -  

 

!خوام يم معذرت -  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

549 

 

 به رج شيها اخم. ديکش باال را صورتم و ام چانه يرو نشست دستش

:زد رقم ميبرا را خاطره رج  

 

؟يخوا يم معذرت يچ واسه -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٢٨پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 درست سوخت يم صورتم پوست. دميکش مياشکها يرو را دستم پشت

. ميپهلو زخم مثل  
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 وجدان عذاب تاالر يتو شبت اون يخواه معذرت واسه روزه دوازده -

 تو سرت يفدا شد، خراب مراسم ؟يخوا يم معذرت چرا آخه... گرفتم

 يم برات رو نشيبهتر يخوا يم مراسم االن ؟ينبود مقصر که

 و باش زن.. خونمون ميبر ايب فقط...  ياول اون از بهتر بار هزار...رميگ

... کنم ينم يخال رو پشتت عمر هي و شميم مرد منم نکن يخال رو پشتم

 که دست رگ...  اسمني ادهيز ثيحد و حرف ميبچرخ يور هر االن

 که يباف فلسفه نشستن ليفام نصف هيچ لشيدل دونم يم من دهيبر

...کرده يزن خود عروس  

 

..زد زنگ گوشم يتو ي هيکر و زشت يصدا کي با نفر کي  

 

 راديا و بيع دختر که زدن مفت حرف نشستن يور اون و يور نيا -

 تو مونيزندگ خونه سر ميبر بذار...  داشت راديا و بيع پسره و داشت

...همشون دهن تو باشه يدهن  
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 گوشم يرو را دستم دو آگاه ناخود که بود اديز آنقدر صدا پژواک

..گذاشتم  

 

!ندارم رو کشش من... کن تمومش خدا رو تو...  کن تمومش -  

 

 ديخر يم جان به را نگاهم التماس داشت عاشقانه يجور کي نکرد تمام

:را کشنده ي توده نيا زديبر رونيب و بزند حرف خواست يم اما  

 

 يتا صد رميگ يم جشن هي برات افتاد ابيآس از که آبا گهيد ماه هي -

 خانواده فرزند تنها من يدخترشون تنها تو اگه گفتم هم مامانت به... ياول

 که آشنا و بهيغر محفل نقل شده که زنم يآبرو از مهمتر يچ اما امم

 دعق دم دختر نبوده مرد پسره اي  کرده؟ يزن خود و نبوده دختر دختره

هان؟ مهمتره؟ يچ ؟...زده بهمش دهيفهم  

 

!کن تمومش -  
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؟يکن يم فکر من رتيغ به اسمني -  

 

 يعروس نه...  خوام يم مراسم نه... خوام ينم يچيه من خوام ينم -

.. بابام ي خونه برم خوام يم...کنم يعروس خوام يم گهيد يحت نه...  

 

؟يکن يم فکر هم اون به! وسطه هم پدرت يآبرو اسمني -  

 

 سروش. ختمير يم اشک صورت يپهنا به. دادم تکان نيطرف به را سرم

 بود کرده زير سر که بودند زده زخمش هفته دو آن در انقدر. بود پر دلش

 همه دهان بر بزند سکوت مهر اش خانه به من بردن با خواست يم و

:بود کرده شُره کلماتم در ترس نيا و بودم دهيترس. انيگو اوهي ي  

 

.باشم تنها خوام يم عمرم آخر تا کنم ازدواج خوام ينم گهيد من -  

 

 خواهش. کنه يم فکر يعاطف داره مادرت. نکن فکر ياحساس اسمني -

 چه يبدون اگه تو نکهيا به بود قرص دلم. نکن يخال رو پشتم کنم يم
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. نکنم خوشبختت که نگرانم يگفت خودت... يستيميوا پشتم خبره

؟ينگفت  

 

  الماس_ي_دونه#

١٢٩پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 عقلم و دل که يهمون ؟!گهيد يمونيعروس روز اسي همون تو اسمني -

 يتو مارستانيب يراهرو يتو ن،يماش يتو روزه دوازده که برد انقدر رو

!نرم يجا اون بدون تا خوابم يم نمازخونه  

:کردم را تالشم نيآخر  
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!شناسم ينم خودمم من ستمين يچکيه من -  

 

. يآن مرگ کي کرد مرگ هوس دلم و گرفت يمهربان رنگ شيصدا

:نشود باز هرگز و يراببند چشمانت نکهيا مثل  

 

!يمونيعروس روز اسي همون تو ،يهست -  

 

 با را مرگ هيثان هر در بلکه کشند ينم ذره ذره را آدم يجيتدر يمرگها

 مراحل در را يجيتدر مرگ نيا من. يکن يم تجربه کررات به آنها

 و مغربين خداوند از بارش هر در و ام کرده تجربه ام يزندگ از يمختلف

 تبعات ستين ما دست. شود ينم تمام. کند تمامش خواستم نيمشرق

 نيا. شد يم رمانيگ بانيگر هم مرگ از بعد يحت اشتباهاتمان از يبعض

 را يمرد غرور تاوان من. بود گرفته را وجدانم بانيگر که بود کارما خود

 يم فکر که يا لحظه درست. بود شتريب قلبم از اقتشيل که دادم يم

 کالف نيا ي گره نيکورتر به بودم خورده شده، درست زيچ همه کردم

 شستم يم دست ديبا. وکورتر شد يم بدتر دميچرخ يم شتريب چه هر و
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 کمتر عيوقا رد ديشا سپردم يم زمان به را زيچ همه و هودهيب تالش از

.بازتر من دست و شد يم  

 

 

  

 

  يرعليام

 

 

. است شده تمام يکن يم ياحسا تو که شود يم شروع يوقت از فاجعه

 که بود ها مارستانيب در اسمني شدن يبستر از بعد روز سه درست

 داشت که يحرفها. شدم ليفام انيم خود يب يها پچ وا پچ متوجه

 تا بود کرده را تالشش ي همه مامان. رفت يم نشانه را اسمني يآبرو

 برو يب دانست يم خوب که چرا برسد من گوشم به شده لتريف اخبار نيا

. ديبگو اسي به کمتر گل برگ از که يکس هر دهان رميگ يم گِل برگرد

 شده زبان لکنت دچاره وارده شوک ليدل به يپر آمده شيپ ماجرا از بعد
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 حادثه روز اضطراب و جاناتيه به مربوط کردند يم فکر همه اولش. بود

 تحت ديبا يپر و ستين نطوريا که ميشد متوجه روز چند از بعد اما است

 يب. شد شروع موقع همان از يپر يها يدرمان گفتار. ديريبگ قرار درمان

 مانع و باشد خوددار توانست ينم و بود شده اديز احسان يها يقرار

 گوشه و گرفتم را دستش ليدل نيهم به بشود، يپر به احساسش بروز

:گفتم و دمشيکش يا  

 

 پس کاره نيهم اونم يباش کرده مثبت کار هي اگه تيزندگ يتو -

!نکن مشيقا  

 

 "ابدا او به. شد خجالت از سرخ و ديکش گردنش يرو يدست د،يخند تلخ

 را سرش. بود دهيکش خجالت هم او کرد شد يم چه اما آمد ينم خجالت

:گفت آرام و انداخت نييپا  

 

!موال به يدار يفدا -  
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:گفتم و دمشيکش آغوش به  

 

زوده؟ اي داداش زن بگم بهش االن -  

 

:کرد گل طنتشيش  باز و گرفت باال يکم را سرش  

 

..هست رميد بابا نه -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٣٠پارت#  

  سليماني_زيبا#
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!ستين که رو -  

 

:زد چشمک  

 

! کشه يم طول روز سه بگه رو اسمت بخواد االن زده، رو دلم تو جون -

! بگه رو شيعل بتونه يمنج ظهور تا رفت... ريام..يام.. ام ام گه يم  

 

. کرد يم مسخره را زبانش لکنت شعور يب  

 

:گفتم و دميکوب شيبازو به يمشت  

 

!هياديز هم سرت از -  

 

:انداخت غب غب به يباد  
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! هستم که ستمين بامعرفت يلوت! هستم که ستمين کش دختر چمه؟ -

...که ستمين بُر نفس! هستم که ستمين سيف خوش پيت خوش  

 

 باد دستت رو کن صادرشون کم هي ؟!يزد نوشابه کارخونه. بسه خب -

!نکنه  

  

:گفت و گرفت يجد حالت اش چهره  

 

..داداش -  

 

 به و بستم درد با را چشمانم خواندم، را تهش تا داداش گفت که نيهم

:داد ادامه مکث با او و کردم باز يآرام  

 

خورد؟ گره هم به بد انقدر چرا سگ توله نيا ي قصه -  
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 و کردم ترش من و کرد جان نوش من از يگردن پس شد ينم آدم

:گفتم  

 

...سگ توله گه ينم خواهرش به آدم -  

:ديپر حرفم انيم  

 

 هيبغل نيريش لوس موجود هي. ستين فوش سگ توله گفتم بار صد منم -

!شيبچلون يدار دوست که  

 

!شو آدم احسان -  

 

 يم را يزيچ گفتن از ترس نگاهش ين ين يتو. شد يجد دوباره

:گفتم کردم يدست شيپ بزند، حرف نداشت شهامت خواندم،  
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!شهيم درست! نکن فکر زايچ نيا به تو -  

 

 حرف االن اما بزنه بهم که بودم هيپا جوره همه ماجرا نيا از قبل ريام -

 اسمني. کرد جمش بشه محاله گهيد وسط اديب که تو اسم ادهيز ثيحد و

 به! ختهير دختر برات گير مثل..داداش ازش بگذر. شهيم يقربون گوشت

 بشنونم تونم ينم! بگذر فقط. برات ذارميم جون من کن تر لب قرآن

!اومده پس نرفته حجله اسمني بگن  

 

 شيبرا بود وقتش. بود شده بزرگ چقدر. گذاشتم اش شانه يرو دست

 بيعج شيها شانه. کند هيتک او به يکس بود وقتش. ميبزن باال نيآست

:کردم نگاه زاللش چشمان يتو و دميخند. داشت تيامن  

 

!مرغا يقاط يبر ديبا گهيد شده، بلند الرحمانت يبو -  

 

:شد هم شتريب که نشد کم کالمم طنز با نگاهش يدو دو  
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 يزن خود داشته آبرو ترس اسمني بگه يکي رهينم مخم تو سنمه چيه -

!کرده  

 

!نکن فکر نشيا هي تو. هست شهيهم خور مفت گُه -  

 

 آن گفتن احسان يبرا بود سخت دانم يم آمد کش يسخت به لبش

 «دلت دنبال برو داداش» اليخ يب ديبگو مرديم داشت دانم يم. کلمات

 و من دنيرس  ريمس که يها تابو. بودند گرفته را شيجلو تابوها اما

 .شدينم جا يگريد ايدن در کدام چيه. کرد يم آتش و آب مثل را اسمني

  الماس_ي_دونه#

١٣١پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 شب ام5 در درست بلکه نگذشت يسخت همان به سخت يروزها آن

 ايدن از بودم دهيبر که يشب.  بود افتاده اسمني يبرا که ي حادثه از پس

. کردم وا دل ي شکوه کنارش صبح تا و بردم پناه جون مادر اتاق به

 مادر يوقت. شد يابد ناگهان به اش يطوالن خواب دميد صبح که انقدر

 نکهيا به کردم يم فکر او به فقط من گشود را پروازش پر بانهيغر جون

 همه پوش تن اهيس راهنيپ... امتيق به ماند مادرجون با دارشيد نيآخر

 به حاال داشت کشان عروس قبلش روز چند تا که يا خانه. شد ماني

 جون مادر يوقت. بود شده دهيپاش آن در مرده خاک يا رحمانه يب طور

 نهيس يتو از قدمم هر در قلبم بردم يم شيابد آرامگاه به دوشم يرو را

 فقط من يبرا جون مادر. ديکوب يم خاک به را خودش و آمد يم در

 ايح و داشتن دوست معرفت، عشق، بود، آرامش ايدن کي نبود، جون مادر

 و بودم نشسته جون مادر ي خانه اطيح در روز کي بودم که نوجوان. بود

 يتو از کبارهي هي اسمني. کردم يم درست را آقاجون خراب ويراد داشتم

 خواست يم. شد سرم خراب طنتشيش ي همه با و آمد رونيب اتاق

 که رفت ينم فرو کتش در هم رقمه چيه ميبخور يبستن فالوده ببرمش

 راه غيو و غيج آنقدر برم يم يخوب يجاها به راه ويراد ريتعم در دارم من
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 من ننه دنيد با شد اطيح وارد زد رونيب خانه از جون مادر که انداخت

:گفت و آمد سمتم به و گرفت اش خنده اسمني يباز بميغر  

 

بخوره؟ وبال جز اِنقدر بچه نيا که داره ارزش ايدن نيا يتو يچ -  

 

:داد ادامه او و کردم نگاه اش ييايدر چشمان يتو  

 

!ييايب تا شنهيم جا نيهم ره،ينم يجا ويراد اون گهيد پاشو -  

 

!شهيم پررو اسمني يول رهينم ييجا ويراد نيا مادرجون -  

 

اد؟يم بدت شيپررو از هم تو که ستين -  

 

 ريتعم داشتم دوست قلبم ته من دانست يم روزها آن جون مادر ديشا

 نه شتريب من و چديبپ ميپا پرو به شتريب اسمني تا کنم بهانه را ويراد
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 کن شل نيا  را، ها کشمکش يباز نيا را ها قوس و کش نيا. اروميب

 يم عيتش را جون مادر داشتم يوقت. داشتم دوست يليخ را ها کن سفت

 پر يزمان تا کرد صبر مدت همه نيا جون مادر که کردم دايپ نيقي کردم

. بزند جوانه يديام يسو کور اسمني و من انيم که رديبگ اوج پروازش

 قيتعو با هم آن داد، يم يآشت را ما داشت خودش روش به جون مادر

 و رنگ خواست يم مادرجون ديشا. اسمني مجدد يعروس مراسم افتادن

 تک تک کنار در را مادرجون. شود کمرنگ او مرگ با عاتيشا يبو

 امکان آن از تر بانهيغر اما دادم قرار شيابد ي خانه در خانواده ياعضا

 يم يم هيگر همه ها عمه و عمو زن کرد، يم هيگر مامان. نداشت

 که ياسمني. دميشن يم را اسمني خواندن قرآن يصدا من اما کردند

 سطح با هم آن. بود آمده هوش به وي يس يآ در بود روز کي فقط

 تن و داشت وجود همچنان يداخل يزيخونر احتمال و نييپا ياريهوش

 ينگران از هم مادرجون تن کنم فکر. ديلرز يم هيثان هر در خانواده

 شاهد تا بست چشم و اوردين طاقت آن از شيب که چرا ديلرز يم اسمني

.نباشد اش دردانه دنيکش درد  

 

  الماس_ي_دونه#
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١٣٢پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 يگريد زمان هر از شتريب من يبرا اش يسخت اما بود يسخت يروزها

 سر اسمني به و بودم شده جون مادر مراسم ريدرگ که بود روز سه. بود

 نبود قرار يم چهل مراسم شيبرا جون مادر تيوص طبق. بودم نزده

 مادر مراسم تمام. شد يم هيريخ امور صرف ها نهيهز تمام و بشود گرفته

. ميگرفت او يبرا که يسوم مراسم و يخاکسپار در شد خالصه جون

 جمع هم دور را خانواده همه پدرم شد برگزار سوم مراسم که يروز شب

 در اسمني نه فرامز عمو نه که داد هشدار يجد "کامال صورت به و کرد

 قرار جون مادر فوت انيجر در که ستندين  يجسم و يروح طيشرا

 يمشک راهنيپ دنيپوش حق کس چيه که کرد ديتاک "موکدا. رنديبگ

 انيجر در را آنها خودش وقتش به تا ندارد فرامز عمو و اسمني مقابل

 يجراح ميبود شده مجبور و بود کرده يقلب سکته فرامز عمو. بدهد قرار

 گره نيا کردن باز. بود خورده گره يآور درد طرز به زيچ همه. ميکن اش
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 يگريد زيچ به اش خانواده و سروش نظر از که يزمان بود زمان مستلزم

 را عروسشان و بگذرند حقشان از خواستند يم هم آنها اما. شد يم ريتعب

 جهينت. زد حرف هم سروش با بابا. ببرند خودشان خانه به صدا و سر يب

 يم داشت، پا کي مرغش که بود سروش مقاومت فقط صحبت نيا

 چيه بدون بود گرفته ميتصم. کند ختم را غائله خودش روش به خواست

 شدت به عمو زن. ببرد اش خانه به و رديبگ را اسمني دست يمراسم

 يضربت که اتفاقات ي همه نيب بودم کرده ريگ من. بود داده نشان جبهه

 يحت که بودم شده ريدرگ آنقدر. بود ختهير سرمان يرو يشالق و

 يعزادار من. کنم يعزادار جون مادر يبرا يحساب و درست نتوانستم

 بود گذشته مادرجون مرگ از روز هفت. اسمني با بودم گذشته را ميها

 ختم يمهمان شب و بودم زده سر اسمني به عصرش بود شب شنبه پنچ

 چهره و بود نشسته کرده پف چشمان با نايت. شد يم برگزار خانه در انعام

 مادرجون مزار سر از تازه و بودم خسته. است ناراحت که زد يم داد اش

 رفتم اتاقش به. بود چشم يتو بيعج اش يخال يجا. بودم برگشته

:گفتم و دميبوس و برداشتم را شيمتکا  

 

. شده تنگ برات دلم -  
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 ادمي از عطرش که يروز از دميترس يم. بود متکا يرو هنوز تنش عطر

 به را تن عطر که شديم اختراع يدستگاه ايدن نيا در داشتم دوست. برود

 يشد يم دلتنگ وقت هر تو و داشت يم نگه تيبرا و ديخر يم جان

 دوستش که يکسان تن عطر. داد يم هيهد تو به تن عطر بغل کي

 ي هيگر يصدا. بودند ممنوعه اما بودند يگاه و نبودند يگاه و يداشت

 دلش ايعرش دنيد با ساکتم شهيهم ي مائده عمه گرفت اوج سالن يتو

 سمتش به. کرد يم هيگر دهيکش آغوش به سفت را ايعرش و آمد درد به

:گفت و هيگر ريز زد عمه بغل يتو. بود دهيترس بچه. رفتم  

 

شده؟ شيطور ميآج -  

 

 آغوشش از را ايعرش که بدهد را جوابش خواست کنان هق هق عمه

:گفتم و دميکش رونيب  
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 باهاش يريتصو يخوا يم. خوبه هم يليخ يآج. بشم قربونت نه -

م؟يبزن حرف  

 

:ديپرس و داد تکان نييپا و باال را سرش  

 

..ييبابا کنه؟ يم هيگر عمه چرا پس -  

 

 يکم هي يآج حاال. خونه اديم فردا خوبه حالش هم بابات زميعز نه -

 هيشب که ستين دهيد رو شما عمه. نداره هيگر نکهيا! خونه اديم رتريد

!گرفته اش هيگر افتاده اون ادي يامورزيب خدا مادرجون  

 

 دو. برنگرداند سمتم به را سرش اما نشست کنارم نايت. شد قانع ظاهرا

 نايم عمه. کرد هيگر صدا يب و آرام و گذاشت صورتش يرو را دستش

:گفت و نشست راستم دست  

 

؟!شهيم تموم روزها نيا يک ديپوس دلمون -  
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!خواد يم صبر شه،يم تموم -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٣٣پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

:گفت مادرش به رو و برداشت صورتش يرو از دست نايت کهوي  

 

!برم اديب مانيپ زنميم زنگ من نجايا بمون شما مامان -  

 

:داد قرار مخاطب را نايت عمه،  
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کنه؟ يم درد سرت هنوز -  

 

!شهيم منفجر داره کنه ينم درد -  

 

 و کردم نايت به رو. رفت مادرش سمت به و رفت رونيب آغوشم از ايعرش

:دميپرس  

 

کنه؟ يم درد سرت -  

 

:گفت و انداخت من به ينگاه مين  

 

رم؟يبگ درد سر مادين بهم -  

 

!اديم چرا -  
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:گفت و چرخاند را سرش  

 

!دميم اميپ مانيپ به من مامان -  

 

 يمال دست ترسم يم منتها. کنه يم خوب رو دردت سر بنفشه روغن -

!يبش  

 

:گفت و کرد نگاه را مقابلش و شد نهيس به دست  

 

 به نه اما اومد يم خوش ازت من آره. کن تمومش خدا رو تو ريام -

 ام ييدا نکهيا اي و رهيبم مادرجون اي بشه کهيت کهيت اسمني نکهيا متيق

 احساس يب آدم هي يکرد فرض يچ منو. مارستانيب تخت يرو افتهيب

است؟ استفاده سو دنبال که  

 

 فرض شيپ آدم به خودت تو. ندارم و نداشتم يقضاوت چيه راجبت من -

!يديم  
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!هيچ دردت زنهيم داد يفرسخ صد از ريام نده شعار-  

 

!هيچ دردم يدون يم که خوبه -  

 

:گفتم آرام که آورد يچا ميبرا مامان. زد يپوزخند  

 

!کنه يم درد سرش يکن يم دم نايت يبرا گاوزبون گل هي مامان -  

 

:گفت نايت به رو مامان  

 

؟يدار درد سر ييدا زن آره -  

 

:گفت نايم عمه  
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 يم باد ميبود که زهرا بهشت کرده چرک هاش نوزيس نداره درد سر -

.نداشت کاله نميا اومد  

 

:گفتم نايت به رو کرده اخم  

 

!باد يجلو يستاديوا چرا ؟يشست يم نيماش يتو يرفت يم خب -  

 

:گفت ياشک چشمان با دلخورانه  

 

 مراسم و رهيبم مادرجون بود خدام از من دينکن فکر نکهيا يبرا -

!بخوره بهم اسمني  

 

:شدم رهيخ رخش مين به متعجب  

 

خوبه؟ حالت -  
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 من به رو مامان که ديکش صورتش يرو را دستش پشت. ديچک اشکش

:گفت  

 

 گل براش منم سرش به بزن بفشه روغن اتاقت يتو ببرش ريام -

!ارميم گاوزبون  

 

:گفت و کرد بلند را دستش کف نايت  

 

 مانيپ. خونه رميم رميگ يم نيماش هي االن. دينکش زحمت ييزندا نه -

.دنبالم اديب تونه ينم داره کار داد اميپ  

 

:گفتم و کشاندم خودم دنبال به و گرفتم را دستش مچ شدم بلند  

 

؟..تو ينچسب انقدر چرا -  
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:ستاديا شيسرجا محکم  

 

! رو دستم کن ول -  

 

.کشاندمش اتاقم سمت به و گرفتم را دستش تر محکم  

 

  الماس_ي_دونه#

١٣٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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. نشست يوقت. نديبنش تختم يرو کردم مجبورش ميشد که اتاق داخل

:گفتم دادم دستش به را بنفشه روغن و کردم باز را کشو  

 

بزنم؟ برات اي يزنيم خودت -  

 

:گفت و داد تکان هوا يتو را دستش کالفه  

 

 يم مسکن هي خونه برم. نکردم کارا نيا از حاال تا من. خوام ينم -

!شم يم ياوک خورم  

 

 به ينگاه. شد اتاق وارد مامان. کردم باز را شيموها کش و بردم دست

:گفت و کرد نايت  

 

دکتر؟ يبر ريام با يخوا يم. نکن يبيغر ييدا زن -  
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.شد رها اش سرشانه يرو لختش يموها. شد بلند نايت  

 

!ستمين بلد يبيغر. شدم بزرگ خونه نيا يتو من ه؟يچ يبيغر -  

 

:گفت و ديکش صورتش به يدست مامان  

 

.دکتر برو ريام با بپوش رو پالتوت پس يستين بلد يبيغر اگه -  

 

. کرد شُره چشمانش از اشک باز. داد تکان نييپا و باال را سرش نايت

. ببندد را شيموها تا برداشت يپاتخت يرو از را شيمو کش و ديچرخ

:گفت و انداخت من به ينگاه مامان  

 

 درد سر گهيد ساعت هي امانت شما دست دخترمون مامان، رجانيام -

!ها شناسم يم رو تو من باشه داشته  
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 کش ختير يم صورتش يرو يآرام به شياشکها. بود نييپا سرش نايت

 آرام. بست را شيموها برد دست و ديچيپ دستش مچ دور را شيمو

:گفتم  

 

 به زنه يم بنفشه روغن اسمني دارم درد سر وقت هر.. نبند رو موهات -

.شميم خوب خوب سرم  

 

 هيگر طور نيا نداشتم دوست. کرد نگاه چشمانم يتو. آورد باال را سرش

 اش يناراحت تاب من بود ام عمه دختر نايت بود چه هر. نميبب را کردنش

:گفت و ديکش صورتش يرو را دستش پشت. نداشتم را  

 

 هي من بکنم هم يکار هر. باشم اسمني تونم ينم. ستمين اسمني من -

 زنه يم پر پر دلم و کنم يم يزندگ الشخور هي خونه يتو که ام طعمه

!کفتار هي داشتن واسه  
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. بود داده انتقال او به را ميداشت مردانه بحث در چه هر شعور يب مانيپ

:گفتم و کردم ياخم  

 

..!شتريب نه کمتر نه اسمني مثل درست يناموسم تو -  

 

:گفت و گرفت ضرب ام نهيس وسط اش اشاره انگشت با آرام  

 

.. يکن ينم نگاه طعمه چشم به اسمني به گهيد سال هزار تو. ستمين -

 دخترونه حسادت عالم تو من. يزن ينم طعنه اسمني به گهيد سال هزار

. يزد رو طعنش بهم بار ستيب. کرده تيدستمال ريام گفتم اسمني به

 رينگ يپرست ناموس ژست ؟..يکن يم رفتار ينطوريا اسمني با تو يک

 و اديم بهت يچ بفهمم که حرفهام نيا از خرتر من چند ره. ادينم بهت

 من. کنم يم يباف ايرو من. نکن باز رو من يموها هم گهيد... نه يچ

 دتيند تهش يديچرخ دورش پروانه مثل عمر هي که ستمين اسمني مثل

..شد گهيد يکي زن رفت و  
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 يتو را دستش همه کم کم و گرفتم دستم يتو را اش اشاره انگشت

 من که نبود او ريتقص. بود شد عاشقم که نبود او ريتقص گرفتم، دستم

 نهيس يتو که بود منطق يب ي عضله کي ريتقص. بودم اسمني عاشق

 گوشش يتو کردم خم را سرم. زد يم را خودش ساز کداممان هر ي

:گفتم  

 

؟يداشت اسمني با يفرق چه که گرنه و يباش اسمني ينخواست تو -  

 

 را دستش تر محکم که بکشد رونيب دستم يتو از را دستش خواست

:گفتم و گرفتم  

 

 برن و انيب آدم هزار هزار يدون يم خوب هم خودت... نکن يباف ايرو -

.نهيب ينم اسي جز يکس چشمم من  

 

!ريام کن ول رو دستم -  
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؟يبش اسمي يايم. دارم کم اسي هي من -  

 

.ستمين اسي مثل من يرعليام -  

*** 

 

  الماس_ي_دونه#

١٣٤پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

:کردم نگاه اش ياشک چشمان يتو  

 

.خواد يم تالش کم هي ستين سخت. ميباش دوست ايب -  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

583 

.دارم دوست من. تونم ينم هم بخوام. تونم ينم من -  

 

 تو...  کنه يم فرق هامون داشتن دوست جنس اما دارم دوست منم -

...يکرد يبافت ايرو خودت يبرا يرفت يالک  

 

:گفت يحرص  

 

 گفت يم بهت هم اسي اگه هست؟ فرق اسي منو نيب چقدر يديد -

؟!نکن يباف ايرو يگفت يم کرد يم نگاش ينطوريهم تو داره دوست  

 

:گفتم و کردم نگاهش فاصله با و رفتم عقب به يقدم  

 

 يباف ايرو تو مثل من فقط دارم دوست گفته بهم بار هزار اسمني -

 يگفت تو که يمنظور نيهم با اسمني اگه توئه با حق هم بعدش. نکردم

 از شد ينم باز اتاق نيا در گهيد. دارم دوست گفت يم بهم يدار دوسم
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 يم دوبلکس خونه هي و اسمني اتاق به زدم يم شعبه هي طبقه نيهم

..دوتامون ره واسه ساختم  

 چشمانش. شود عوض شيهوا و حال يکم تا بودم زده خنده يشوخ به

 گرفته را دستش مچ. زد يم اديفر را يمضاعف يخوردگ سَر کي

:دادم ادامه و تخت يرو نشاندمش  

 

 يباف ايرو اگه اما بزنم، روغن برات تونم ينم يکن يم يباف ايرو چون -

.کردم يم رو نکاريا برات يکرد ينم  

 

:گفت و زد  يا سقلمه ميپهلو به آرنجش با و ديخند  

 

!فالن و باف ايرو بگو و بزن طعنه يه ريبگ دست نويا حاال... ايب -  

 

 موهات يکن ينم يباف ايرو. بافتم يم من شهيهم رو اسمني يموها -

.ببافم رو  
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:گفت و کرد گرد را چشمانش  

 

..شد بدتر برابر هزار که نشد خوب سردردم يرعليام گمشو برو پاشو -  

 

 يجلو مقابلم کردم مجبورش کردم باز را شيموها کش بردم دست

 يرو را ميها پنجه و ختمير دستم يتو روغن يکم. نديبنش تخت

 خورم يم قسم. بود بسته را چشمانش. آوردم در حرکت به شيموها

. کرد يم يباف ايرو داشت  

 

:زدم اش شانه به يآرام ضربه  

 

!ايرو تو نرو -  

 

!ستين خودم دست -  
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:گفتم و برداشتم سرش يرو از را دستم  

 

 ازت دارم يکن فکر که کردم کار من ياتاقم تو االن ساعته هي -

کنم؟ يم سواستفاده  

 

:گفت محکم  

 

!نه -  

 

؟يبود گفته ياونطور اسمني به چرا پس -  

 

:داد را جوابم صادقانه بار نيا  

 

.کردم يم يحسود اسمني به چون -  
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. داد يم آزارم کالمش صداقت دادم تکان نيطرف به را سرم  

 

 يعصب شعور يب. گفتم مانيپ به که يچرت بابت خوام يم معذرت ايتن -

.گم يم يچ بهش دمينفهم. نداشتم يخوب روز حال منم کرد ام  

 

  الماس_ي_دونه#

١٣٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

:گفت و چرخاند سمتم به را سرش  

 

!خونمون؟ يرسون يم منو -  

 

!رسونمت يم -  
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:شد مانيپش اش گفته از عيسر  

 

!رميم خودم يا خسته يليخ خودت تو خواد، ينم نه -  

 

:گفتم و دميخند  

 

؟!يباش اسمني يتون يم هم تو يديد -  

 

:کرد نگاهم بانهيغر  

 

!اسمني حال به خوش -  

 

؟!پهلوش يتو رفته شهيش هي نکهيا خاطر به -  
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:داد را جوابم تر صادقانه  

 

!يدار دوسش تو نکهيا خاطر به -  

 

 يشرط به باشه داشته دوست يليخ که يکن يم دايپ رو يکي هم تو -

!يکن غالف رو زتيت و تند زبون اون که  

 

...تند زبون -  

 

:گفتم و گرفتم چشمانش مقابل را ام اشاره انگشت  

 

.چشم گفت يم بود اسمني اگه -  
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 عمرش در بار کي اسمني. رفت نشانه را قلبم و شد يخنجر ام جمله

 اوضاع نيا اش جهينت که فهمد يم گفت و زد حرف من حرف يرو

.بود شده اسفناک  

 

!بشه ينطوريا اسمني نداشتم دوست -  

 

!دونم يم -  

 

 اما اديم بدش اسيو تو از يليخ نکهيا با. نداشت دوست هم مانيپ -

!بشه ينطوريا نداشت دوست  

 

!دونم يم -  

 

!بابام رفتن يروزها به برد و من مادرجون رفتن -  
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 و درد نايت با هرگز روز آن به تا. سوخت يناجور طور کي سوخت دلم

:بودم نکرده دل  

 

 يب بودم کيکوچ. رفتنش واسه بود زود يليخ. رفت بانهيغر يليخ بابام -

 مرد بشه بود زود. بود بچه هم مانيپ. کردم درک زود يليخ رو يپدر

 زوده و است بچه اونم که نکرد فکر مامان کرد يکار هر طفلک. خونه

 از رو نفسش به اعتماد موقع همون از مانيپ بودن، خونه مرد ش واسه

 نشد متوجه مامان. شد بدتر که نشد بهتر طيشرا هم بعدش. داد دست

 به کرد شروع مامان کرد يهرکار.. داره يجون به ازين و جَوونه هي مانيپ

 رفتم چپ. اسمني با من ي سهيمقا مثل درست. گرونيد با اش سهيمقا

 به نگاه. يفهم ينم تو گفت رفتم راست رسه ينم عقلت تو گفت مامانم

 احسان تو با رو اسمني يها يعقل يب من...عاقله چقدر نيبب کن اسمني

 که داشتم مانيپ هي.. نداشتم ريام من نداشتم، احسان من. بودم دهيد

 هم اش خانواده يجور هي رفت که بابام.. بود يزخم من برابر ده خودش

....اونم که يمادر خانواده شد مونيزندگ همه. ميشد تنها.. رفتن  
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 اسمي کي داشتن از من اما بود ريد. انداختم اش شانه دور را دستم

 يتوان يم هم تو که ميبگو او به داشتم دوست. دميترس يم گريد يزخم

 تيها يعقل يب تمام يبرا من يرو يتوان يم. يباش اسمني من يبرا

:يباش من چکيپ تو است محال يبدان که يشرط به يکن حساب  

 

!ديببخش. نايت ميکرد يکوتاه يليخ هم ما -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٣٦پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 اسمني بيرق شهيهم ميبرا نايت. بودم بدهکار ديببخش نايت به چقدر من

.نمينب را شيها ييتنها بود شده باعث نيهم. بود  
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 "اصال رفت ادشوني هام عمه و عموهام. ديموند کنارمون باز که شما -

 نداره حق کس چيه که ديکش نشون و خط ييدا که روز اون. ميهست ما

 داشتم بپوشه يمشک لباس يحت اي بگه مادرجون رفتن از اسمني يجلو

 که بود مهم عموم واسه چقدر بودم اسمني يجا اگه من کردم يم فکر

 که يچ هر يحسود ،ييتنها ،يکس يب ؟....هستم يطيشرا چه تو من

 داشتم عمو هي ندارم بابا اگه خواست دلم اما بذار رو اسمش يدار دوست

 داشتم عمو پسر دوتا. تو مامان مثل داشتم عمو زن هي برزيفر ييدا مثل

... نباشم ناراحت من تا دنيم رو جونشون که  

 

:کردم نوازش را شيبازو يرو آرام و دادم هيتک ام شانه به را سرش  

 

 من بگم هام ييدا به کردم تالش عمر هي...  عمو نه دارم بابا نه من -

.... نجايا ومدين مانيپ. داره زهر زبونم تو قول به اگه يحت دارم دوستون

 غرورش و مَرد اون فقط من، مثل يزخم هي هم مانيپ...نجايا ادينم

....بزنه حرف و زهيبر اشک راحت اديب ذارهينم  

 آنها از يکي. داشتم اشتباهات يليخ من کرد يم ثابت من به داشت نايت

:گفتم و دميبوس را اش يشانيپ. بود مانيپ غررو دنيند  
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.يبخوا تو که وقت هر تا هستم من االن از -  

 

کنم؟ يباف اليخ من اگه يحت -  

 

!يکن يالبافيخ تو اگه يحت -  

 

:گفت کرد نگاه چشمانم يتو و کرد بلند ام شانه يرو از را سرش  

 

 گولش ريام سرت تو خاک »گهيم بهت کجام من بفهمه االن اسمني -

«يخورد رو  

:گفتم و دميخند  

 

 تو عالم خاک...يخورد رو وزه اون گول »گه يم گه ينم ينطوريا -

.«هيجلب چه شينشناخت هنوز که سرت  
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:گفت و ديکش رونيب آغوشم يتو از را خودش و ديخند صدا با  

 

!سرت تو عالم خاک "واقعا پس -  

 

:گفتم آرامش با و کردم نگاه چشمانش يتو.دميخند دو هر  

 

 هم با ميتون يم. يباش خوب دوست هي يتون يم من يبرا تو نايت -

 نشو ناراحت گميم بهت يزيچ هي. ميکن تجربه رو خوب اتفاقات يليخ

 اما بشه تکرار يا گهيد يکس هر اي تو با ممکن اسمني منو نيب رفاقت

 نه اسمنِي مختص احساس نيا. بشه تکرار محال اسمني به من احساس

 احساس نيا ميحر به يحت يا ذره رو يکس خوام يم نه تونم، يم

 و نيتر مقدس من يبرا بودنش ممنوعه همه با اسمني.. کنم کينزد

 من از تونه يم که يقو انقدر حس نيا. استيدن حس نيپاکتر

 به ببخشمش تونم يم يحت که انقدر.. بسازه رو ايدن موجود نيصبورتر

 رو نگاهت. کنم تحمل رو شيناراحت يا لحظه تونم ينم اما گهيد يکي
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 از دست. کمتر نه شتريب نه باش دوستم. کن عوض من به اسمني به

 هم مهربون يتون يم يکرد ثابت بهم االن يخوشگل تو..بردار يباف ايرو

 ي نهيس ميحر تو. شهيم دايپ برات من از بهتر يليخ باش مطمئن يباش

 اون با که يوقت تا زنه يم اسمني عشق به وقفه يب و مدام قلب هي من

 ذره اگه کنم يم خواهش ازت اما. نوکرتم دربست من يندار يکار قلب

 يه..بردار اسمني به نسبت رو تيدفاع گارد نيا دارم ارزش برات يا

 بدم قول تونم ينم و حساسم اسمني يرو يليخ من نزن طعنه بهش

 بعد به نيا از دم يم قول اما. باشم کنارت من ياسمني مقابل تو يوقت

 که مانيپ هي بشم کنم يم يسع نباشم مقابلت وقت چيه وقت چيه من

 اسي به يکار که اسمني هي يبش بده قول هم تو. شيدار کم يليخ تو

؟يد يم قول.دارم کم رو اسمني اون يليخ من و نداره من  

 

  الماس_ي_دونه#

١٣٧پارت#  

  سليماني_زيبا#
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. بود ايدن سخت يتر سخت بودن نايت طيشرا در. شد آب پر چشمانش

 چند.  کند ترد را تو نطوريا او اما يباش داشته دوست را نفر کي که نيا

:گفت خنده با و کرد پاک را شياشکها و زد پلک آرام بار  

 

  اما. باشم نداشته يکار استي با دميم قول -

گه؟يد شده زشت زده رو موهاش کن قبول  

 

:گفتم و دميخند طنتشيش به  

 

!آخه خوشگله هم زشتش -  

 

؟يبود پشتم االن -  
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!تره خوشگل تو از هم زشتش گفتم يم که نبودم اگه -  

 

!ريام يشعور يب يليخ -  

 

:گفتم و ختمير بهم را شيموها  

 

!احسان ي اندازه به نه -  

 

داره؟ يربط چه اون به.. احسان چارهيب -  

 

!تو ي اندازه به نه خب -  

 

 شيموها. بود شده عوض نگاهش رنگ. ديخند دل ته از "واقعا بار نيا

:گفت و بست دوباره را  
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!ممنونم. شد خوب دردم سر -  

 

:گفتم و رفتم اتاق در سمت به و شدم بلند  

 

کنه؟ خوب رو خودم درد سر يک حاال -  

 

!اسي رفتن بابت متاسفم -  

 

 باعث زبونمون کنترل اما گردونه ينم بر رو اسي کس چيه تاسف -

!بکشه درد کمتر شهيم  

 

:گفت و انداخت نييپا را سرش  

 

!نگفتم اسي راجب يچيه من -  
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 رو چرت يحرفها اون اسي راجب يکس يوقت بوده نيهم اشتباهت -

!دلشون به يداد دل يکرد که سکوت يگفت يم يزيچ هي ديبا تو زده  

 

!توئه با حق -  

 

:گفتم خنداندنش يبرا  

 

م؟يکن يباف اليخ باهم يخوا يم. ميرس يم تفاهم به زود -  

 

:گفت و داد تکان نيطرف به يحرص را سرش  

 

.شود باز موقع يب که يدهان بر نينفر -  

 

 قدم و زدم اش ينيب ريز يزير يفندق و برداشتم سمتش به يبلند گام

:گفتم رفتن رونيب هنگام و کردم باز را در و کردم گرد عقب را رفته جلو  
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!نينفر -  

 

 به گرفته را ايعرش دست. ايعرش سراغ رفتم و آمدم رونيب اتاق در از

:گفتم و گرفتم دست به را لميموبا يگوش. بردم تراس  

 

؟يآج سراغ ميبر -  

 

:ديبوس را ام گونه و ديخند  

 

گرده؟ ينم بر گهيد جون مادر داداش -  

 

:گفتم و دميکش آغوش به را سرش  

 

؟يچ يعني رهيم ايدن از نفر هي يوقت دونم يم يگفت روز اون که تو -  
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!دونم يم -  

 

:کردم نگاه معصومش چشمان يتو  

 

؟يديپرس رو سوال نيا چرا پس -  

 

!شم مطمئن خواستم يم -  

 

 از هست حواست فقط ؟يآج بزنم زنگ يشد مطمئن که حاال -

؟ينگ يزيچ مادرجون  

 

:گفت و داد تکان قبل از تر مطمئن را سرش  

 

!آره -  
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 ديکش طول يکم گرفتم را اسي شماره و آپم واتس ي صفحه يتو رفتم

 به را نيدورب شد وصل ارتباط که نيهم. داد پاسخ را تماس باالخره اما

:گفتم و چرخاندم ايعرش سمت  

 

!يآج نميا -  

 

:گفت و گرفت جان کهوي اسمني ي گرفته يصدا  

 

!بشم فدات يخوب. يآج بگردم دورت -  

 

:کرد هيگر کرده بغض ايعرش  

 

؟ييايم يک -  
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!نکن هيگر جونم به دردت -  

 

:گفتم و دميبوس را ايعرش  

 

هاا؟ يکن هيگر نبود قرار -  

 

:گفت يگوش آنور از اسمني  

 

؟يزد گل تا چند خبر؛ چه فوتبالت از -  

 

:گفت و ديچرخ يگوش سمت به و کرد بلند را سرش ايعرش  

 

!نرفتم است هفته دو -  

 

!ينرفت فوتبال تو که رهيبم تيآج ياله -  
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:زدم تشر  

 

! نکنه خدا -  

 

:وگفتم دميبوس را ايعرش ي قهيشق  

 

!برمت يم خودم هفته نيا -  

 

:ديپرس و کرد نگاهم معصومانه دوباره  

 

؟يديم قول -  

 

!قول -  
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:گفت اسمني  

 

!خونه اميب هفته نيا دميم قول منم -  

:گفت و شگفت گلش از گل ايعرش  

 

؟!خب يايب زود يآج -  

** 

 

  الماس_ي_دونه#

١٣٨پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:گفتم اسي به رو خودم و رفت فرستادم را ايعرش  

 

؟يکرد هيگر -  

 

!نه -  

 

 يم پنهان را يمهم موضوع داشت يعني داديم جواب که يا کلمه تک

:کرد  

 

  ؟يدار درد -

 

!خوبم -  

 

!ستين يخوب زيچ دروغ -  
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 کم را دميد و خورد تکان دستش يتو يگوش. داد هيتک عقب به کالفه

 گفت آرام اش يشانيپ يرو بود گذاشته را دستش که بود معلوم اما.کرد

:دميشن من اما  

 

!ستين يخوب زيچ هم تنگ دل -  

 

(:تنگت دل اون قربون) کردم زمزمه دلم يتو آرام  

 

؟ييتنها -  

 

!نه -  

 

شته؟يپ يپر -  
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!نه -  

 

 که آنقدر. شد خراب حالم. باشد کنارش که بود نمانده سروش جز يکس

:گفت خودش و آمد کش سکوتم  

 

!بزنه يدور هي رونيب رفت. شد دعوامون -  

 

شت؟يپ اميب -  

 

 

 يحت شميپ اديب يکس نذار کن يلطف هي تو ريام باشم تنها خوام يم -

!سروش  

 

!شتيپ اميم خودم.يبر راه يتون ينم هنوز يباش يتون ينم که تنها -  
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. ستمين راحت تو با.... اين هم تو -  

 

حاال؟ تا يک از -  

 

 پوف "کامال. گرفت قرار دميد يتو صورتش از گريد يکم شد بلند

:بود کردنش هيگر يايگو چشمانش  

 

؟يندار يا گهيد کار کنه يم درد سرم -  

 

!کرد يم درد هم نايت سر کنه يم درد همه سر چرا امروز -  

 

:شد بدجنس  

 

!خوب چه اِ -  
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:کردم تشياذ  

 

!شد خوب االن زدم روغن براش -  

  

:زد زل نيدورب به "کامال و برداشت اش يشانيپ يرو از را دستش  

 

؟يکرد کار يچ -  

 

:طلبکارش لحن از گرفت شکل لبم يرو يآرام ي خنده  

 

!نذاشت ببافم رو موهات بذار گفتم بهش -  

:زد پوزخند قشنگ  

 

. نيآفر -  
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 گرفتم دهانم يجلو را دستم. کنم کنترل را ام خنده توانستم ينم گريد

:نکند ميرسوا لبخندم تا  

 

.... اتاقم بردمش کرد يم درد سرش يليخ طفلک -  

 

 يگوش به واج و هاج. کرد قطع را تماس و آورد جلو را اش اشاره انگشت

 حسادت به. بودم نکرده فکر شينجايا به من. کردم نگاه دستم يتو

 به شب آن ديبا بود شده يطور هر من. زدم يپهن لبخند. اسمني نيريش

.زدم يم سر اسمني  

 

  الماس_ي_دونه#
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اسمني  

 

 نيا به شتريب و شد يم قبل از خرابتر لحظه به لحظه ام يروح حال

 يا ذره  و بود داد موضع رييتغ بدتر به بد از اوضاع که دميرس يم جهينت

 کي. بودند گرفته قرار هم مقابل خانواده دو حاال که چرا. بود نشده بهتر

 سمت به را کانيپ زيت نوک که يحرفها. بود وسط ثيحد و حرف عالمه

 ميديچرخ يم يسمت هر به کداممان هر. بودند رفته نشانه وسروش من

 اوج در و بود کرده ام کالفه ميها ينگران و شيتشو. ميبود يقربان

 يوقت اما بدهم جواب خواستم ينم اولش بود زده زنگ ريام يکالفگ

 جواب شد خوب که البته. دادم جواب ندارد کردن قطع اليخ دميد

 ايعرش از بعد. ديکش يم را تماسم انتظار ايعرش که چرا دادم را تماسش

 دانم يم. کرد احساسم شهير يپا زدن به شروع و برداشت شهيت ريام

 يب زنها حسادت از او. شناخت ينم را زن کي او اما کرد يم طنتيش
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 را نيا توان گفت که جمله دو همان حد در من ديفهم ينم و خبربود

 ريام باشد نايت هزار هزار دانستم يم که هرچند. بکشم را نايت که داشتم

 تختم يتو يديناام و يسرخوردگ از سراسر يحس با. نبود زدن رکب مرد

 سروش. شود يم چه نکهيا به کردم فکر سروش و خودم وبه دهيکش دارز

 توانست يم نه بود خراب حالش بس از. بود آمده اتاق به دهم بار يبرا

 کرد ينم نگاه من به که او به و دميکش قيعم نفس. برود نه باشد کنارم

:گفتم بود ستادهيا پنجره پشت و  

 

!نييپا اميب تخت از ديبا ؟يکن کمکم شه يم -  

 

 از نگاهش همچنان. آمد سمتم به نگاهش ريمس در رييتغ يا ذره بدون

 به را دستش و ديکش نييپا را تخت کنار محافظ. شد يم دهيدزد من

 ميبگو است دروغ داشت تيامن. کردم نگاه دستش به. کرد دراز سمتم

 دوست دميجد احساسات همه با را آدم نيا من. نداشت تيامن اگر

 است محال که بود شده مسجل ميبرا گريد که نيا ي همه با. داشتم

 يتو دادم طول که را دستش گرفتن. داشتم دوستش اما باشم همسرش

:گفت و کرد نگاه چشمانم  
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؟يکن يم نگاه يچ به يدار پس نييپا ييايب يخواست ينم مگه -  

 

!کمکم اديم پرستار زنميم زنگ بذار...اما نييپا اميب خواستم يم چرا -  

 

 تشر و رفت کمرم پشت گرشيد دست و گرفت دستش يتو را دستم

:زد  

 

!نگوو مزخرف -  

 

 هم قلبم يحت و ها دنده ريز تا دردش و ديکش يم ريت شدت به ميپهلو

.شد تر عيوس اش دامنه درد. خوردم تکان آرام. کرد يم نفوذ  

 از را ميپاها. دادم فشار تر محکم را سروش دست ياراد ريغ صورت به. 

:گفت و گرفت را دستم تر محکم سروش. کردم زانيآو تخت  
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!بده هيتک من به -  

 

 "واقعا اما بودم آمده نييپا تخت از بار نيچند نکهيا با. دادم تکان را سرم

 يرو که ميپاها جفت. نداشت شدن کم اليخ که يدرد. داديم آزارم درد

.کردم هيگر درد زور از و دادم دست از را خود کنترل. گرفت قرار نيزم  

 

 هات هيبخ يکش يم دراز همش که ينطوريا برو، راه شتريب کم يه -

!خورن يم جوش سخت و شنيم خشک  

 

                                                                                     الماس_ي_دونه#
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!ادهيز مدرد -  

 

!دونم يم -  

 

!بزنن مسکن هي بگو -  

 

 آستانه کم هي. بزنن مسکن همش که شهينم. برم قربونت زنن ينم -

!باالتر ببر رو تحملت  

 

 دستش سروش و داشتم يبرم قدم يبهداشت سيسرو سمت به آرام آرام

 يتو درد و نهيس يتو درد بار مياشکها اما بود شده بدنم ستون محکم

 بارش در ريتاث يب هم يرعليام تماس. ديکش يم دکي هم با را جسمم

. بود کرده خر را ريام و کرده استفاده نبودم از خوب نايت. نبود مياشکاها

:گفت سروش. داشتم يبرم قدم آرام آرام داشتم که همچنان  
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کردن؟ باز رو سرمت يکِ -  

 

!دارم سرم هي شب آخر گفتن. کردن عوض رو آنژوکت. يبود نييپا تو -  

 

!شده کبود يليخ دستت -  

 

!ادهيز هم دردش -  

 

!جونم به دردت -  

 

!کن تمومش خدا رو تو سروش -  

:شد يجد  

 

!بباف مزخرف کم. کنم يم ات له نجايهم زنم يم -  
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:گفتم و برگشتم سمتش به مستاصل  

 

!رهيم ادتي يچ همه گهيد مدت هي خدا به سروش -  

 

 اتاق در که کرد يم نگاهم سکوت در. بود شده پر خشم چشمانش يتو

 حالت آن در ما دنيد از. شد ظاهر در چارچوب يتو يرعليام و شد باز

 و کرد يم شُره صورتم يرو مياشکها و بودم ستادهيا زحمت به من که

:گفت و خورد کهي کرد يم نگاهم نيخشمگ سروش  

 

!اسمني -  

 

 سمت به و گذاشت کمرم پشت را دستش ريام به تفاوت يب سروش

 نخوردم تکان. ستادميا ميجا سر همانطور. کرد تميهدا يبهداشت سيسرو

:گفتم عجزم همه با باز و  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

620 

!!خدا رو تو -  

 

:گفت و کرد نگاه ام ياشک چشمان يتو. شد کمينزد ريام  

 

اسمن؟ي شده يچ -  

 

:گفتم و کردم نگاه ريام صورت يتو درمانده و قرار يب  

 

!شميم ونهيد نجايا دارم خونه، ببر منو مادرجون جون رو تو ريام -  

 

:گفت سروش  

 

!خونمون برمت يم -  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

621 

 عقب به يقدم سروش. زد سروش سرشانه يتو يمحکم ي ضربه ريام

:نکرد ول را دستم اما رفت  

 

؟يکَر گفت؟ يچ يدينشن -  

 

 مبادا که بودم دهيترس. زد يم اديفر را درونش آتش سروش چشمان

. داشتند جنگ سر هم با دوتا نيا ظهرش از بعد از. شود پا به يشر

 و ستاديا ريام ي نهيس به نهيس و آمد جلو را اش رفته عقب قدم سروش

:گفت  

 

؟يکن يم کار يچ من زن اتاق يتو شب، وقت نيا نجا،يا شما -  

 

:گفت و زد پوزخند ريام  

 

 تر جا که نيبب و کن باز و چشات! باشه ريخ يديد خواب زنت؟ کدوم -

!ستين بچه و  
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 يزايچ يليخ يرو شميم مجبور وقت اون کنم باز اگه رو چشمام -

!روببندم چشمام گهيد  

 

:داد را جوابش تلخ ريام  

 

؟ينبست مگه -  

 

:گفتم تند و گرفتم را شيبازو شده کينزد. ستاديا سروش چفت ريام  

 

!کن تمومش جون مادر جون يرعليام  -  

 

                                                                                     الماس_ي_دونه#

                                                                                                ١٤١پارت#
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                                                                            سليماني_زيبا#

        

  

 

 

 به چشمان از را نگاهش يسخت به که دميد و شد بسته درد با ريام چشم

 برنده سروش گرفت که را دستم مچ. کرد جدا سروش ي نشسته خون

:گفت  

 

!کن ول رو دستش  -  

 

نکنم؟؟  -  

 

:داد را جوابش محکم سروش  
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!شهيم تموم صبرم داره يرعليام نگهدار رو خودت احترام  -  

 

:افتادم هق هق به و دميکش رونيب ريام دست از را دستم  

 

.ديکن يريگ قهي اونجا رونيب ديبر جفتتون هر... رونيب نيبر  -  

 

:گفت رحمانه يب سروش  

 

 به انقدر ميکن اجرا پسرعموت واسه يعمل رو شيپ ساعت مين اسمني  -

نباشه؟ من يها کابوس و خواب فکر  

 

:داد هل عقب به را سروش و داد کف از طاقت يرعليام  

 

؟يدار رو وجودش نميبب کن اجرا  -  
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:گفت و گرفت هوا يتو را ريام دست و نماند کار يب سروش  

 

!خواد ينم وجود وگرنه مهيحال ونمک نون حرمت  -  

 

 و ستادميا انشانيم ام يزخم تن همان با کرد يم دايپ خيب داشت ماجرا

:زدم تشر دو هر به  

 

 ريام. باش زدنت حرف مراقب يزنيم حرف ريام با يدار يوقت سروش  -

.باش دستات مراقب يزنيم حرف سروش با يدار يوقت هم تو  

 

 يم يور هر که چرا. نداشت وجود طيشرا آن در من از تر عرضه يب

 سر دو چوب من و ديچرخ يم سمت آن به ترازو نيسنگ صفحه دميچرخ

 من به شيپ از شتريب يزمان ام يناتوان و عجز. شدم يم داستان سوخت

 پردرد اما صدا يب و گرفتم دردم پر يپهلو به را دستم که کرد غلبه

 سروش روبه قبل از تر آرام نداشت را مياشکها طاقت ريام.ختمير اشک

:گفت  
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!بگم اسمني روبه يمهم موضع خوام يم رونيب برو  -  

 

!من نه ييشما رونيب بره ديبا که ياون خوب پسر ياومد اشتباه  -  

 

  امشب؟ هيچ دردت  -

 

 کارت دنبال يبر که بهتر دارم درمون يب درد امشب يديفهم خوب  -

!بشه شکسته ها حرمت نيا از شتريب ندارم دوست چون  

 

 ام گرفته يصدا همان با. شدم يم وانهيد يدر پرده همه نيا از داشتم

:گفتم بلند  

 

!بسه.... بسه  -  
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 به من تيظرف حد از ياديز دنيفهم انگار. شدند ساکت ناگهان دو هر

 بود معلوم نبود بحثشان يريگ کناره از نشان سکوتشان. اند تاخته هم

 دادم هيتک گرفته واريد به را دستم. دارد دراز سر دو آن انيم قصه نيا

 و زدم پس را دستش که کند کمکم خواست و آمد سمتم به سروش

:گفتم  

 

!رونيب ديبر ديپرست يم يک هر به رو تو  -  

 

 نيهم به شناخت يم ايدن همه از شتريب را ميصدا يتو عجز يرعليام

:گفت ليدل  

 

!ميبزن حرف هم با ديبا اسي  -  

 

!خوام يم مرگ خدا از فقط امشب.. بشنوم خوام ينم يچيه امشب  -  

 

:گفت و گذاشت ميبازو يرو را دستش شد کمينزد ريام  
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! يکن يم غلط تو  -  

 

!ريام کن ولم  -  

 

 يرو خوردم سر واريد کنار جا همان نبود ستادنيسرپاا توانم در گريد

 نداشتم ستادنيا توان من اما بود سرد شدت به کف يها کيسرام. نيزم

:گفت و نشست کنارم نگران سروش  

 

!کنم کمکت بذار. ييدستشو يبر يخواست يم اسمني  -  

 

 ييتنها درد از داشتم من.  زدم هق و گذاشتم صورتم يرو را دستم دو

...اما بود کنارم درمانش که يدرد. زدم يم هق  

 

!شو بلند سرده نيزم اسمني  -  
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:کرد يم خشک را ام شهير داشت که بود ريام يصدا  

 

!يباش راحت که رميم شدم مزاحمت باشه، خب يليخ  -  

 

. بود شده جانم راحت که بود او. نبودم راحت او بدون من. نبودم راحت

 دادنش دست از با که يآرامش بودم دهيچش را آرامش او کنار سالها من

 را يزيت سوزن انگار. کردم خم را ميزانوها. بودم دهيفهم را طعمش تازه

.آمد باال ام نهيس ي قفسه تا درد باشند کرده فرو ام نهيس يتو  

 

  الماس_ي_دونه#

١٤٢پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:گفت و نشست نيزم يرو کنارم ريام آمد کش آورم درد سکوت يوقت  

 

سراغم؟ ياومد کردم يم درست ويراد داشتم جون مادر خونه ادتهي  -  

 

:گفتم آرام  

 

!ادمهي  -  

 

 تر مهم ويراد من يبرا اما خواست يم يبستن فالوده دلت تو ادتهي  -

 بود؟

 

!ادمهي آره  -  
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 بگم اگه) گفت مادرجون به آقاجون روز اون و شد درست ويراد  -

(يشيم ناراحت باشه ويراد نيا اندازه عمرت  

 

ادمه؟ي  -  

 

:گرفت را ميبازو سروش  

 

!سرده يليخ نيزم گه يم راست ريام. نيبش تخت يرو شو بلند  -  

 

 نيزم يرو جا همان اما ريام نشستم تخت يرو و شدم بلند کمکش به

 سمتم به را سرش. بود زده زل ينامعلوم ي نقطه به و بود نشسته

:وگفت چرخاند  

 

!نبود ويراد ي اندازه جون مادر عمر گفت يم راست آقاجون  -  
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 يتو صداها از عيوس حجم. شد پيک جمله نيا دنيشن از بعد ميگوشها

 غم دنديبار شده يدلتنگ از لبالب يجام چشمانم. شدند حبس گوشم

 تنها مرا نميتر مهربان و نيزتريعز نميبهتر مادرجونم،...را هجران

 به شهيهم از شتريب که يزمان درست هم آن. بود رفته و گذاشته

 به را خودش و کرد گم را راهش نهيس يتو نفسم. داشتم ازين حضورش

 به را خودم من و شد گم يرعليام هق هق انيم نفسم. ديکوب واريد و در

 را يمرد هيگر يصدا که بود راست اما. باشد دروغ که زدم واريد و در

 يب دستانم. بودم دهيند را اشکش روز آن به تا من که بود کرده بلند

 شانه يرو را سرم که نبود يکس. شد مشت تخت مالفحه يرو ارياخت

 کره نيا يتنها نيتنهاتر من که حاال چرا حاال؟ چرا ميبگو و بگذارم اش

 باشم؟ داشته آرامش يبرا يمامن من تا نباشد مادرجون ديبا ام يخاک

 از طاقت سروش که آنقدر. شد دهيتن هم در ريام و من يها هيگر صدا

:گفت و گرفت را شيبازو ريز و رفت ريام سراغ به و داد کف  

 

...!مرد شو بلند! بده صبر بهتون خدا -  
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 در من که چرا. بود نکرده باور را جون مادر رفتن روز آن به تا انگار ريام

 من از شتريب او که دميد يم چشمانش يتاب يب حالت آن در نگاهش

 مادرجون سر ريز يمتکا چرا دانستم يم گريد حاال. است شده تنها

 اشک هنگام شب من ياهايرو احساس پر مرد. بود اشک سيخ

.زدود يم مادرجون کنار را چشمانش  

 و نشست تخت ي لبه. آمد سمتم به. شد بلند يستس يها گام با ريام

:گفت و گرفت دستش يتو را دستم  

 

!اسمني ميشد تنها  -  

 

:نشست او يگوشها در و ديدر را خودش چاکم صد بغض  

 

کجاست؟ مادرجون شد؟االن ينطوريا يک يرعليام ؟يک  -  

 

:گفت و داد فشار يآرام به را دستانم  
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 همه چرا يبدون خواستم يم اما يبدون تو نبود قرار. بود هفتمش امروز  -

. ختنير بهم هووي  

 

. تيزندگ خونه سر يبر خواد يم سروش چرا  

:ديرس خودش اوج به ميهايقرار يب  

 

 دفن رو مادرجون من بدون اومد دلتون يچطور د؟ينگفت من به چرا  -

آخه؟ ديتونست يد؟چطوريکن  

 

!زميعز يبود ويس يآ تو  -  

 

!بود شده دور من از پله کي حاال که بود سروش يصدا  

 

!باشه آخرتون غم اسمني گميم تيتسل  -  
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 مثل مانند يم کنارت ابد تا و نديآ يم ها غم يبعض ندارد؛ آخر و اول غم

 ايدن که چرا. کم نه شد يم کهنه نه غم نيا. مادرجون دادن دست از غم

 يم دامانش در مادرجون مثل تا داد يم زمان خودش به ديبا سالها

 به قرار يب را خودم و دميکش رونيب ريام دست يتو از را دستم. نشست

 دادن دست از درد اميالت يبرا آغوش آن به من. انداختم آغوشش

 بکشد سرم يرو را دستش آرام نفر کي داشتم ازين. داشتم ازين مادرجون

:ديبگو و  

 

!زميعز باش آروم  -  

 

 مثل من يبرا اما کرد ينم معجزه کس يبرا ديشا ساده ي جمله نيا

 ريام. ديرس يم وجودم يها اختهي داد به موقع به درست که بود نوشدارو

 که زدم يم هق نوازشش هر در من و کرد يم نوازش را سرم آرام آرام

!نميب ينم را مادرجون گريد چرا  

 

..ريام نمشيب ينم گهيد  -  
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!زميعز قلبمونه تو مادرجون  -  

 

..باشه کنارم خوام يم من  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٤٣پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 يدردها از و نميبنش کنارش تا خواستم يم را مادرجون و بودم شده بچه

 و سخت سنگ کي مادرجون با ام فاصله خواستم ينم. ميبگو ام ناگفته

 ميها نداشتن از و بکشم آغوش به را مادرجون خواستم يم. باشد سرد

 يتو شتريب يکم را سرم ريام شد اديز ميها هيگر حجم يوقت. ميبگو

:گفت و برد فرو اش نهيس  

 

!ها زنه ينم قلبم من يکن يم يقرار يب يطور نيا  -  

 

 يايدن به شده کنده مادرجون يايدن از من تا بود يکاف اش جمله نيهم

 آغوشش يتو از را خودم. کرد يم ممنوعه ميبرا را ريام که برگردم

 که يها يفردا به. ختمير اشک و کردم فکر فرداها به و دميکش رونيب

 مادرجون يها نفس عطر که ي خانه به برگشتن يبرا دميجنگ يم ديبا

 ساعتها. بود نفرما سه هر يزندگ شب نيتر بيعج شب آن. داشت کم را

 ،ينحو به کدام هر. ميشکست خود ييتنهاا در صدا يب و مانده هم کنار

 روز آن از بعد روز چهار. رتشيغ با سروش و خشم با ريام اشک با من

. برد خودش ي خانه به مرا  و زد را قائله نيا آخر حرف قاطعانه بابا

 خودش که يگام کي. نشست عقب گام کي اما دينکش پس پا سروش
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 برگشته خانه به. است شده تمام غرورش تمام متيق به گفت گوشم درِ

 يباور قابل ريغ طرز به مامان. داشت ماتم يبو و رنگ زيچ همه. بودم

 دست کي انگشتان ي اندازه به واقعه آن از بعد يپر. بود کرده سکوت

 آورد درد يکاف ي اندازه به ميبرا خودش نيا.بود امدهين دنميد به هم

 ديبا که يکن ينم فکر»  داد اميپ چتمان صفحه در ريبارام کي فقط. بود

 هم او. فرستادم «نه» کي شيبرا قاطعانه هم من «م؟يبزن حرف هم با

 با يگريد زمان هر از کمتر کرد يم را تالشش تمام يحت. نداد اميپ گريد

 يم يکار سرنوشتم رييتغ در که يکس داشتم ميتصم. شود رو روبه من

 ريام و من. کرد يم خراب را زيچ همه ريام اسم. بس و باشم خودم کند

 نيا به دو هر ميباش زده يحرف مورد نيا در هم با بدون نکهيا بدون

 کند ينم يکمک تنها نه حاضر حال در حضورش که ميبود دهيرس جهينت

 رفتنم راه داشت کم کم. کند يم تر خرابت شهير از را زيچ همه که

 شد يم باعث بود شده وارد ام هيکل به که يبيآس اما شد يم درست

 و آمد يم دنميد به. داد يم امکيپ سروش. باشم داشته درد همچنان

 کي. شده تمام او منو نيب زيچ همه که کنم اش قانع بودم نتوانسته من

 را يرعليام مدت نيا در. بود رفته و گذاشته قهر نشانه به که بود هفته

 از مانع و کردم يم شتريب را ام فاصله. بزند يحرف آمد يم تا و دميد يم

 يم. کند همراه خودش با مرا ديجد احساسات ليس که شدم يم نيا
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 عذاب خواستم ينم. ببندم را سروش ي پرونده ييتنها به خودم خواستم

 يوقت ريدلگ ظهر از بعد کي عصر. بچسبد را ميگلو خيب انتيخ وجدان

 حال و بود دهيپر رنگ آمد دنميد به احسان بودم تنها خانه يتو که

.نداشت يخوب  

 

  الماس_ي_دونه#

١٤٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 کي شيبرا تا رفتم آشپزخانه سمت به لنگان لنگ. نشست کاناپه يرو

 ديد که را دنميلنگ. داشت دوست يوانيل يچا احسان. اورميب يچا وانيل

:تشررفت  

 

!خوام ينم يچا نيبش ايب  -  

 

!خوام يم يچا خودمم  -  

 

 و ختير يچا وانيل دو خودش آمد آشپزخانه سمت به و شد بلند

 زل احسان. مينشست يصندل يرو دو وهر يخور ناهار زيم يرو گذاشت

:گفت و چشمانم يتو زد  

 

؟يکن کار يچ يخوا يم  -  

 

:دميپرس ديترد با و فشردم مشتم يتو را انگشتانم سر  
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رو؟ يچ  -  

 

:رفت هم يتو شيها اخم  

 

زنم؟ يم حرف يچ راجب نظرت به رو؟ يچ ميليچ  -  

 

:دميکش تو را لبم  

 

ت؟يزندگ خونه سر ير ينم چرا  -  

 

!احسان  -  

 

:گفت يبلندتر يصدا با و شد يعصب  
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 و يور هي بذارش هيچ هر دردت خبره؟ چه سرت پشت يفهم يم  -

!تيزندگ خونه سر برو  

 

!کنم يم درستش  -  

 

:ديکش دستانش بند به را شيموها  

 

 به خورد ينم گُه يبود کن گوش حرف. زدنه گند يتو تخصصت تو  -

!مونيزندگ  

 

.تلخ و يجد آنقدر کند دعوا ينطوريا من با احسان نداشت سابقه  

 

...زدم حرف سروش با  -  

 

..ها کنم يم لهت زنم يم تيزندگ خونه سر برو! يخورد گه  -  
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:زدم صدا را نامش ناباورانه  

 

..احسان  -  

 

بمونه؟ يگذاشت احسان. احسان مُرد  -  

 

 در صدا به واحدمان زنگ  زديم حرف هم سر پشت داشت که همانطور

:گفتم و رفتم در سمت به من و آمد  

-   

؟يزن يم داد من سر يک يکرد فکر...نزن داد  

 

:دادم ادامه باز و گذاشتم در ي رهيدستگ يرو را دستم  

 

!کنم يم شيکار هي خودم مرگم خبر  -  
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!رو در کن باز  -  

 

 و محکم او و کردم باز را در لزران. کرد اللم در پشت از ريام يصدا

 و رفت احسان سمت به راست کي و گذاشت خانه داخل به پا قدم ثابت

:ديغر و.گذاشت احسان فک يتو يمحکم مشت  

 

!يکش يم عربده ستين دونيم چاله جا نيا  -  

 

:دميکش يبلند نيه  

 

د؟يکن يم ينطوريا چرا شده يچ  -  

 

:گفت و آمد در ريام يرو تو احسان  
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....داداش خان دارم شما يبرا  -  

 

:گفت من به رو و چرخاند را سرش  

 

 شوهر نيا تا برو کن جمع رو پالست جور... اسمني خونت برو گمشو  -

...نکنه زر زر تيعوض  

 

!کنه کار يچ دونه يم خودش رونيب برو شو خفه  -  

 

:شد بُراق احسان  

 

...فکش اونم و کنه يم کار مشتت فقط که تو  -  

 

!نکن يباز من اعصاب با احسان  -  
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 بود مسجل که يزيچ. يموقت شده اگر يحت خواباندم يم را قائله ديبا

 داد کف از طاقت احسان که بود اديز آنقدر ها ثيحد و حرف که بود نيا

:گفتم مقطع و دهيبر دهيبر. بود  

 

.ديکن تمومش! رميم...  باشه...باشه  -  

:گفت و ديچرخ سمتم به ريام و شدند ساکت آن کي در دو هر  

 

!اسمني  -  

 

 به يمشت احسان. کرد يم شُره حرف ايدن کي کلمه کي نيهم انيم از

:گفت و ستاديا مقابلم ريام و رفت و ديکش نشان و وخط ديکوب واريد  

 

.پشتمم من يريبگ که يميتصم هر  -  

 

:زدم لب کنم نگاه چشمانش يتو نکهيا بدون  
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!يمرس  -  

 

:گفت و ديکش شيموها يرو يدست کالفه  

 

..يشناس يم که رو احسان  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٤٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 دنيشن از دميترس يم يجورها کي. بزند را حرفش ادامه نگذاشتم

 من به که باشد يحس کي شيحرفها ته دميترس يم. اش يبعد جلمات
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 يم. خواستم ينم را نيا من و «را زيچ همه زيبر بهم اسمني نرو »ديبگو

.باشم سرنوشتم مالک خودم  خواستم  

 

.شناسمش يم  -  

 

:گفت و داد تکان نييپا و باال را سرش. ديد دادن پاسخ در که را شتابم  

 

. باشه  -  

 

:گفت و ستاديا در ي آستانه در و رفت يورود در سمت به و کرد تند پا  

 

.باش خودت مراقب  -  

 

 حس نيا از بعد را جمله نيا گفتن طور کي نطوريهم هم تو نگفتم يحت

:کردم زمزمه آرام. دانستم يم ممنوعه درونم، ديجد  
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.خداحافظ  -  

 

.کردم فکر شيفرداها به صالياست ايدن کي با من و رفت ريام  

  

 و بود نشسته خانه سالن يتو. آمد ما ي خانه به مادرسروش بعد ماه کي

 به اتاقم نهيآ يتو. ميبگو يعلن را دلم حرف چطور زدم يم دل دل من

:گفتم و کردم نگاه خودم  

 

..که ستين اون از تر سخت  -  

 

 خودت جز يکس و يباش تنها خود اگر يحت. است سخت شهيهم اعترف

 گوشم يتو يگوش زد، حلقه چشمانم يتو اشک. نباشد آنجا وجدانت و

 گفتن يبرا ياديز يحرفها آن يرو سروش نام و رفت برهيو يرو

 يرو حالت نيکترينزد در و بردم سبز کونيا سمت به را انگشتم. داشت

 يگوش. کرد يم رانيو را قلبم ي خانه داشت ديترد. دادم قرار صفحه
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 اما داشت درد. شديم تمام داستان نيا ديبا ييجا کي ديلرز يم مدام

. کردم يم تجربه را يحس يب داشتم گريد که بودم دهيکش درد آنقدر

 قطره که بود ثابت يگوش يرو نگاهم و گرفت آرام دستم يرو يگوش

 ول. بود سروش گرفت دنيلرز دوباره يگوش. ديچک دستم يرو ياشک

 و کردم لمس را سبز کونيآ سرعت به يآن ميتصم کي در. نبود کن

.دميکش عقب را دستم  

 

اونجاست؟ مامانم اسمني  -  

 

!خوام يم معذرت  -  

 

:ديکش عربده  

 

که؟ ينگفت بهش يزيچ  -  
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 جنس روز چند همان در. کردم فکر شيصدا خش به و کردم سکوت

 چند مگر من. زدم يم افسار را دلم چطور. بود کرده رييتغ چقدر شيصدا

  بودم؟ نفر

 

 مسخره نيا کن تمومش اسمني...بگم بهش خودم صبر... اسمني -

!يشنو يم اسمني...رو يباز  

 

!بشه ينطوريا خواستم ينم -  

 

 تنها. زدم رونيب اتاق از و کردم خاموش را يگوش سرعت به گفتم را نيا

 رفته مامان. نشستم سروش مادر کنار. کرد يم خرابتر را زيچ همه ماندنم

 من به رو مادرش که ميبود تنها سروش مادر و من و آشپزخانه بود

:گفت  

 

اومده؟ شيپ يمشکل نتونيب  -  
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  الماس_ي_دونه#

١٤٦پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 که آنقدر داشت يا دهيچيپ جواب اما ساده يليخ. بود يا ساده سوال

 طفره چشمانش در کردن نگاه از و اندازميب نييپا را سرم شدم مجبور

 يگرم. داد حرکت دستم يرو آرام و گذاشت دستم يرو را دستش. بروم

.کرد يم نفوذ آدم قلب به دستش از يمطبوع  
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 تو که ومدمين من. دارن مشکل هم با زوجها همه داره؟ اشکال چه  -

 شوهرت به حواست بگم، اومدم فقط. کنم دخالت تونيشخص مسائل

..باشه  

 

 

.«شوهرت»بود نيسنگ يليخ من يبرا کلمه نيا اوردمين طاقت  

 

..خواستم يم من اونم که مينامزد فقط سروش و من  -  

 

:گفت و گرفت دستش در شتريب را دستم  

 

. کنه يم تياذ رو دوتون هر بودنتون نامحرم نيا که زميعز دونم يم  -

 نتونيب يتيمحرم هي حداقل که رميبگ اجازه ات خانواده از که نجايا اومدم

!معذبه يليخ هم سروش ينطوريا. بشه خونده  
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:بود آرام زن نيا چقدر. کردم نگاه چشمانش يتو آورده باال آرام را سرم  

 

.... من نهيهم قايدق مشکل  -  

 

 يم خجالت خانواده نيا از. بود شده قفل دهانم بزنم حرف توانستم ينم

 هر در و بودند نگفته کمتر من به گل برگ از که يا خانواده. دميکش

 از شتريب و دميبلع زحمت به را بزاقم. بودند نگهداشته را احترامم يطيشرا

:گفتم و نذاشتم منتظر را مادرش نيا  

 

.بگم تبرک بهتون داشتنش بابت ديبا. هيخوب مرد يليخ سروش  -  

 

:گفت آرام و. گرفت شکل صورتش يرو يپهن لبخند  

 

!زميعز باشه مبارکت خوب مرد نيا  -  
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مرام؟ يک خانم  -  

 

:کشاند ينگران به را نگاهش که داشت غم آنقدر ميصدا  

 

!جانم  -  

 

 

کنم؟ حساب کمکتون يرو تونم يم  -  

  

 سمتم به و برداشت يشکالت زيم يرو از دستش کي با و شد خم

:گرفت  

 

.نييپا باشه اومده فشارت ديشا. دهيپر يليخ رنگت بخور  -  

 

:گفت او که کردم تشکر و گرفتم دستش از را شکالت  
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 هم يبرا يخوب يدوستا ميبتون شوهر مادر عروس يجا به کنم فکر  -

!ميباش  

 

:شکافت را ميگلو بغضم  

 

 خوام يم ميباش مادرشوهر و عروس خوام ينم که نهيا من مشکل  -

! باشم قشيال من اگه اونم ميباش هم دوست فقط  

 

 به شود، دادنم ادامه از مانع بهتش ندادم اجازه. کرد نگاهم زده بهت

:گفتم سرعت  

 

 يم خواهش يول نگفته بهتون يزيچ نهيزم نيا در سروش دونم يم  -

 هم يربط چيه. ستين رضا ازدواج نيا به دلم گهيد من. ديکن درکم کنم

 خودم بلکه باشه داشته يمشکل نکرده يخدا که نداره سروش به

!ندارم رو شيگيآماد  
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 نگاه من و کرد تعارف سروش مادر به و شد کينزد قهوه ينيس با مامان

 متوجه زود و زد را نگاهم رد سروش مادر. شد دوخته مامان به نگرانم

 اش¬قهوه فنجان. دانند ينم يزيچ نهيزم نيا در ام خانواده هنوز که شد

:گفت و زد لبخند مامان. کرد تشکر مامان از و برداشت را  

 

 يم هم من ديکن يم اختالت کم هي يشوهر مادر عروس شما تا  -

!خدمتتون رسم  

 

 ينم يحت که بود شده شوکه يقدر به. کرد دييتا سرش با سروش مادر

 مطمئنن. بازگشت آشپزخانه سمت به مامان. بزند حرف يکالم توانست

 که يمهمان هر داشت عادت. بود سروش ي خانواده يبرا شام تدارک در

 مطمئن که مامان شدن دور از. نگهدارد شام را آمد يم ماني¬خانه به

:دادم ادامه شدم  
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 در اونها با اول رو موضوع نيا که ستنين يطيشرا تو من ي خانواده  -

 اما هياديز توقع دونم يم. ستين ياوک هنوز بابا قلب. بذارم ونيم

.ديکن صحبت سروش با شما که کنم يم خواهش  

 

:گرفت يتر يجد حالت شيصدا  

 

 اول که ستين محکم انقدر کنم يراض رو سروش ديبا من نکهيا ليدل  -

.باشم شده يراض و قانع خودم  

 

 نفس. نگهدارم آرام را خودم کردم يسع و زدم گره هم به را دستانم

:گفتم و دميکش يقيعم  

 

 قانع بازم يچ نشد اما بشه همراه باهاش دلم کردم يسع بگم اگه  -

ست؟ين کننده  

 

  الماس_ي_دونه#
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١٥١پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

:گفت آرام  

 

  ارزش با زيچ هي يوقت نهيهم هم ما مشکل  -

 که رهيبگ قرار يرقابت بازار يتو ديبا حتما! مشينيب ينم ميدار خونه يتو

.اديب چشم به  

 

 باهوش زن کي کردم حس وجودم ي همه با و خورد من به تلنگر نياول

 ي تهيکال با فروشنده. دهد يم رييتغ خودش نفع به را طيشرا چطور

:گفت و شد کينزد  
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 که ميدار رو نمونه هي نيهم. هست منزلتون يتو که يکار فيرد هم  -

 مد يکار اگه اما اديب در جور خونتون ست با هم اون کنم ينم فکر

.ميکن يم قبول سفارش ما نظرتون  

 

 کرد نگاهش دقت با و گرفت فروشنده دست از را تهيکال خانم وش يپر

:گفت و  

 

 توش ديسف تم که اديم يا خونه به. کهيش هم يليخ. ييبايز کار واقعا  -

!باشه غالب  

 

 يتو يزير سرمه يرگها که بود يريحر ي پارچه دستش يتو ي نمونه

 يحرف.بود ييبايز کار واقعا گفت يم درست. بود شده کار نشييپا نوار

:شد وحده متکلم او باز که نداشتم گفتن يبرا  

 

 خونه به اما يخاص و يخوب يليخ تو بگم بهش اگه نکهيا پارچه يخوب  -

!شهينم ناراحت ياينم من ي  
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:ختمير فرو من و داد ادامه سروش مادر و ديخند فروشنده  

 

. نهيب ينم هم يا صدمه و شهينم ناراحت. نداره احساس که پارچه  -

 امان اما. اديم بهش هم يليخ که شنهيم گهيد ي خونه هي يتو رهيم تازه

!زاديآدم از  

 

 يجا بود آورده مرا سروش مادر. شد ختهير وجودم يتو عالم هيشور دل

 در يوقت من دهيفهم هم او دهيفهم مرا درد هم او که کند ثابت من به تا

 ي قواره که ياو دميفهم گرفتم قرار و ريام با سروش ي سهيمقا مقام

 "اصال. است خوب يليخ هم سروش که دميفهم. است ريام است قلبم

 و رفت فرو ام قهي يتو سرم. ستين من ي قواره هم اما. است يعال

 يوقت اما گفت فروشنده به را يزيچ چه سروش مادر که دمينشن گريد

:گفت گذاشت دستم يرو را دستش  

 

!جان؟ اسمني ميبر  -  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

662 

 

:گفتم و کردم نگاه چشمانش يتو آورده باال زحمت به را سرم  

 

!ميبر  -  

 

 تک تک در اما من ميشد نيماش سوار و ميرفت رونيب مغازه از ميشد بلند

. گرفت يجا فرمان پشت کامل يوقت. ماندم يباق زن نيا يها واژه

 و گرفت يتماس کند حرکت نکهيا از قبل و برداشت را لشيموبا يگوش

:گفت خط ور آن به  

 

 يرو يگوش مادر شرمنده.... برم قروبونت يداشت کار...  مادر سالم  -

 ينگران... بودم اونجا اره... يگرفت تماس بار چند دميند بوده لنتيسا

 شمينم مزاحمت....   نه...روشکر خدا...  خوبه هم اسمني... زميعز نباش

...باش خودت مراقب فقط  

 

:گفت من به رو بعد و کرد قطع را تماسش  
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حاال؟ ميکن چه. موند يخال پرده از دستمون که ما جان اسمني خب  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٤٨پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 با همسرم مادر يوقت که بود نيا منظورش. رفت غره چشم باز مامان

 من که است زشت يليخ کند يم دعوت شام به مرا احترام همه نيا

 به دانست ينم را من دل حرف که مامان. بزنم اش نهيس به رد دست

 حق او به دلم يتو بلکه نشدم ناراحت اش غره چشم از ليدل نيهم

:گفت قبل از تر مهربان و کرد يدار آبرو باز سروش مادر. دادم  

 

خوبه؟ ينطوريا خونه، ارمتيم خودم يشد خسته وقت هر  -  
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 يپسر که است معلوم. است رفته يکس چه به سروش دميفهم يم حاال

 از شرمنده. است شده بزرگ او مانند يزن دامان در سروش مشخصات با

:گفتم و انداختم نييپا را سرم بودم گفته که يحرف  

 

!بشم آماده برم ديبد اجازه  -  

!زميعز برو  -  

 

 نيتر يدست دم. کردم باز را کمدم در و شدم خوابم اتاق وارد سرعت به

 مامان که بودم لباسم ضيتعو حال در. کردم انتخاب را داشتم که يلباس

:گفت و شد اتاق وارد  

 

 ماه دو کينزد ؟يکرد تنت هيچ نيا.. بپوش يحساب درست زيچ هي  -

 و الکل يبو يچ هر گهيد بسه ادتتيع اومده مارستانيب يتو مَردم پسر

 بگو بپوش خوب لباس هي. برس خودت به کم هي. يداد دوا و امپول

 هم ش ادامه يبرا فرصت. يکرد يدار عزا هم يکاف ي اندازه به.. بخند
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 اومده خودش کاره هي زنه. مَردُم ي خونه نبر هم رو ات وناله آه. هست

.. ستين خوب حالم يگ يم که يبکن کوه خونشون يخوا ينم. دنبالت  

 

 يدلسوز يبو شيحرفها تک تک. کردم نگاه مامان خبر يب چشمان به

 يم حاال بلکه. شدم ينم ناراحت شيحرفها از گريد. داد يم مادرانه و

. بود ام يخوشبخت يبرا فقط مامان زدن آتش و آب به همه نيا دميفهم

 رنگ نگاهش کهوي و شد ريغافلگ. دميبوس را اش گونه برده جلو را سرم

 و کاشتم اش گونه يرو يگريد ي بوسه. گرفت خودش به يمهربانتر

:گفتم  

 

!مامان چشم  -  

 

 من ديفهم يم اگر مامان. ختير فرو قلبم. شد يچراغان نگاهش تمام

 مسجل ميبرا که يزيچ شد؟ يم چطور حالش دارم يکار چه انجام قصد

.اديب کنار موضوع نيا با يسادگ به مامان بود محال که بود نيا بود  
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 من به ينگاه سروش مادر. ميبود نشسته او نيماش در دو هر بعد يقيدقا

:گفت و کرد  

 

.ميرينم يباش نداشته دوست تو که يجا نباش نگران  -  

 

 ايرو و شاني خانه به رفتن اضطراب از مرا يمعن پر اما کوتاه جمله کي

 آرام که همانطور. کرد پرت حال يايدن به و کرد دور سروش با ييرو

:گفت کرد راندن به شروع و زد را نيماش استارت  

 

هست؟ اادتي که خونمون ي پرده  -  

 

. بود بايز اما دهيکش يصورت با انساليم يزن. کردم نگاه رخش مين به

 خانواده با دوبار. بود کامل حجابش کلمه يواقع يمعن به اما نبود يچادر

 شدت به هم بار سه هر. بودم رفته شاني خانه به سروش با بار کي و

 به را سرم. بود ييبايز ي پرده "واقعا که چرا. بود چشمم يتو پرده نيا

:گفتم همزمان و دادم تکان نييپا و باال دييتا ي نشانه  
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.هست ادمي بله  -  

 

 هي خوام يم. دارم رو عکسش نبود هم ادتي اگه البته خوبه يليخ  -

.بخرم سالن يبرا ديجد ي پرده  

 

 باعث نيا. بدهم ادامه را گرفته شيپ در که يبحث ريمس داشتم دوست

 بشوم مادر نيا ي کمترشرمنده من و بپرسد سروش و من از کمتر شديم

:دميپرس ليدل نيهم به  

 

د؟يبد دکور رييتغ ديخوا يم  -  

 

:گفت و زد دور اطياحت با چرخاند دستش يتو را فرمان  

 

!است پرده نيهم فقط نه،  -  
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:دميپرس متعجب  

 

 ونيدکوراس به تازه د؟يکن عوضش ديخوا يم چرا. که خوشگله يليخ  -

!اديم هم خونتون  

:گفت و کرد نگاه چشمانم در و ديچرخ سمتم به کوتاه و زد لبخند  

 

!بهت گم يم حاال  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٤٧پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 رهيخ ينامعلوم ي نقطه به متفکرانه و ديمک داخل از را لبش ي گوشه

:گفتم آرام و برنداشتم تالش از دست. شد  

 

 نطورهيهم واقعا ستين تعارف است العاده فوق سروش گم يم نکهيا  -

 هم رزو دو و روز هي. بدم ادامه رابطه نيا به تونم ينم گهيد من اما

 نشده قانع متاسفانه خب کردم صحبت مورد نيا در سروش با که ستين

 به که شد علت بر ديمز هم افتاد هم سر پشت که اتفاقات نيا ي همه...

 ميباش هم يبرا يخوب يدوستا ميبتون ديشا سروش و من که سمبر نيقي

...نه همسر اما  

 

 قلبم. شد بلند شيجا از بعد و دينوش را اش قهوه از يا جرعه آرامش با

 لحظه همان مبادا دميترس کرد، دنيکوب به شروع امان يب و منطق يب
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 اتفاق ميبرا که ي حادثه.  بزند حرف مامان با رابطه نيا در بخواهد

 فشار مادرجون فوت تيدرنها و بابا قلب ،يعروس خوردن بهم بود، افتاده

 تيشخص از سکوت همه نيا وگرنه بود کرده وارد مامان به را ياديز

 و زد دور را مقابلش زيم که گرفت اوج يوقت ام ينگران. بود دور به مامان

:زدم لب نگران. برداشت آشپزخانه سمت به يگام  

 

..مرام يک خانم  -  

 

:گفت و شد رهيخ نگاهم در و ديچرخ سمتم به  

 

!کن اعتماد من به نباش نگران  -  

 

 عرق ليدل يب دستم کف نکهيا. نبود خودم دست قلبم سرکش ضربان

 دهيترس من. نبود خودم دست هم بود گرفته لرز تنم تمام و بود کرده

 ما ي درخانواده و شکستم يم داشتم که يتابو از. يشکن هنجار از بودم
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 به را نگرانم نگاه و شدم بلند. افتاد يم اتفاق بار نياول يبرا موضوع نيا

:گفت که دوختم نگاهش  

 

 حرف هم با رونيب ميبر. زد حرف هم با شهينم نجايا شو، آماده برو  -

!ميبزن  

 

 يگام. گرفتم يم گُر من اما شد يم ادا آرامش در جمالتش تمام نکهيا با

:گفتم و برداشتم سمتش به  

 

!کردم حساب کمکتون يرو من  -  

 

:زد يتلخ ي خنده  

 

..!يسخت کمک چه  -  
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 تعجب با ميا ستادهيا پا سر ديد يوقت شد سالن وارد لحظه همان مامان

 و کرد يدست شيپ يحرف هر از قبل سروش مادر که کرد نگاه من به

:گفت  

 

 قرض ازتون ساعت چند هي رو جان اسمني خواستم يم راستش  -

.رميبگ  

 

 و من نيب نگاهش که يحال در و کاشت صورتش يرو يلبخند مامان

:گفت بود گرفته شيباز سروش مادر  

 

!انشااهلل رباشهيخ  -  

 

:گفت و چرخاند من سمت به را سرش و کرد تر را لبش مادرسروش  
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 اسمني ي قهيسل از گفتم کنم عوض رو  سالن يها پرده خوام يم  -

 است خونه يتو دخترمون هست هم وقت يليخ. کنم استفاده هم جان

!بشه باز دلش کم هي  

 

 گرم يحد به شوهرم ي خانواده و من ي رابطه نکهيا از خوشحال مامان

 کنم شانيهمراه شاني خانه لوازم ديخر يبرا دارند دوست که است

:گفت من به رو و زد قبل از تر يقتيحق لبخند  

 

 نيا مامان گم يم بهش يه منم واال. شماست دست هم ما ي اجازه  -

 برو سر هي حداقل يکرد کنسل طتيشرا خاطر به "کال که رو ترم

 تونه يم  تازه تازه ام بچه طفلک البته. دهينم گوش بشه باز دلت رونيب

.گرفت خرده بهش شه ينم بره راه  

 

 نيا دخترمون نيا که کرده يکوتاه هم ما پسر نيا شماست با حق  -

 يم خودم با رو دخترمون امانت شرط به من حاال. مونده خونه يتو همه
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 سروشم گم يم هم شب آخر. شمونيپ اديب ديبا شام هم شب البته برم

.دينباش نگرانش هم شما که خونه برسونش  

 

 شام. شد يتميآر وضوح به قلبم ضربان من و کرد شروع را تعارف مامان

 به سروش خود با شدن رو روبه از که يمن هم آن سروش ي خانه در

 ذهنم و تن تمام که داشت چالش ميبرا يکاف اندازه به بودم يفرار شدت

 مادر با دارد را يتعارفات چه مامان که نشنوم گريد و کند خودش ريدرگ را

. بود افتاده کار از ميپاها از جلوتر ميها گوش. کند يم پاره کهيت سروش

 يرو نشست يدست که کرد گز گز به شروع ميپاها و دست انگشتان سر

:گفتم و خوردم يتکان باشم شده پرت نيزم به يبلند از انگار. ميبازو  

 

!بله  -  

 

:گفت و کرد اخم مامان اما شد خرابم حال متوجه سروش مادر  

 

مادر؟ ييکجا  -  
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:گفتم دهيبر دهيبر  

 

 همه نيا بتونم نکنم فکر ستين خوب حالم هم يليخ من راستش  -

!کنم تونيهمراه مدت  

 

  الماس_ي_دونه#

١٥٢پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 يم رييتغ را نگاهم رنگ يحت که يا دلهره. بود پا به بلوا و آشوب درونم

 رونيب نيماش داخل از مرا و رديبگ را دستم نفر کي داشتم دوست. داد

 مهربان قلب نبود سروش که يجا به قبل ماه چند به کند پرتم و بکشد

 دوست. نبودم يمادر چيه ي شرمنده من و نبود وفادارش چشمان و

. نگذشتم پسرت از من ميوبگو بگذارم دهانم يجلو را دستم داشتم

 من يمبتال قلب با شيايدن اگر شد يم فيح که است مرد آنقدر پسرت

 و زدم پلک بار چند نهايا همه يجا به اما خورد يم بُر يگريد به

 و بماند پلکم پشت شده جمع اشک تا کردم باز و بستم را چشمانم

 بسته و باز بار چند لبم. نبرد دار آبرو مادر نيا يجلو را ام نداشته يآبرو

 و دميبلع را بغضم زحمت به و شود خارج آن از يکالم نکهيا بدون شد

:گفتم  

 

م؟يکن کار يچ ديگ يم شما دونم؛ ينم  -  

 

 دستم يدور را دستش او و افتاد ريز به باز سرم. ديچرخ سمتم به

:گفت و گذاشت  
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 يدست دو رو احساساتش نيبکرتر. داره احساس. ستين پارچه پسرم  -

... چون. کردم تو ميتقد  

 

 پسرش اقتيل من. رفت فرو قلبم يتو ته تا خنجرکلماتش و کرد مکث

 نشست بغض به شيصدا. بود ايدن قتيحق نيتر يقيحق نيا. نداشتم را

:داد وادامه  

 

 هي "اصال..  کنه گله هي بزنه يحرف هي منتظرم سالم گه يم تا  -

 اش بچه درد که يمادر شه کور... اما شد ينطوريا چرا که کنه تيشکا

 خاله نيا دل به دل من نکنه نکهيا دلواپس...زنشه دلواپس.. ندونه رو

 يم مدام.. کنم فکر اشتباه گلش دسته راجب و باشم داده ها يباج خان

..بود سردش يليخ اسمني نماما گه  

 

 ام خانواده ي همه با ر،يام با خودم، با او، با من. ديچک ام گونه از اشک

 حاال مادر نيا چرخاندم رونيب ي پنجره سمت به را سرم بودم؟ کرده چه

.نداشتم را اش جمله ادامه دنيشن توان کرد؟ يم چه من با داشت  
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 اتفاق جور هزار و دلواپس و نگران مدام خوره ينم غذا قاشق دو  -

 گله اهل...  خونه يومدين و يشد مرخص مارستانيب از يوقت... گهيد

 سجاده کنار اومد. سوخت دلم که گفت يزيچ هي فقط اما ستين يگذار

...است شوکه هنوز اسمني بده زمان ما به مامان.. گفت و نشست ام  

 

 قائده نيا از هم خانم وش يپر اما شد خارج دستم از مياشکها شمار

 سروش احساسات يبرا دارد هم او که دانستم يم حاال. نماند مستثنا

 کرده اشتباهاتم ي دستخورده من که ياحساسات. زدير يم اشک

.بودمشان  

 

 برگردون بهم رو پسرم. شه ينم قبل سروش وقت چيه گهيد سروش  -

 مادرت به خونتون زنم يم زنگ هم فردا. خوام ينم ازت يچيه گهيد

 نشه بد ات خانواده يتو هم تو يبرا که ميشد مونيپش ما گم يم

 يحت. خوام يم ازت که يزيچ تنها نيا برگردون، بهم رو سروشم...اما

. بشه کينزد بهت خونتون به من تماس از بعد يقدم سروش ذارم ينم

!يبکن برام رو خواستم ازت که يکار هم تو که يشرط به فقط  
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  الماس_ي_دونه#

١٥٠پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 به که يسوال نياول بحث شدن منحرف ترس از باز و دادم باال يابرو

:دميپرس را ديرس يم ذهنم  

 

د؟يبر ديخوا يم کجا حاال  -  
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:گفت و کرد مکث  

 

 کنم فکر اما نرفتم داخلش. هست نيزم رانيا تو يفروش پرده هي  -

. باشه خوب شيفروش پرده  

 

. خوشگلن يليخ که دور از دمشيد آره  -  

 

 که دادم سفارش پود اطلس از را جهازم پرده من ميبگو آمد دهانم يتو

 قلبم يتو هزار در دلم و شد قفل ذهنم ام شده دهيچ ي خانه ادي با

 بعد و ينيبچ يکس با را ات ي خانه است سخت. گرفت آتش و سوخت

 که يکن قانع را خودت است سخت. است يته او از قلب ي خانه يبفهم

.پرشد چشمانم لحظه آن در که سخت آنقدر. توست ريتقد نيا  

 

.کرد سفارش بهم دوستام از يکي ميديشن دور از منم  -  
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. بود مانده بود قفل درش هنوز که ياتاق و خانه آن در دلم. کردم سکوت

 که يفروش پرده. نگفت يزيچ ديد را من سکوت يوقت هم سروش مادر

 هم سروش و من "کال. نداشت فاصله ما ي خانه با اديز گفت يم

 از که مادرش انعام ختم يمهمان در تا بود شده باعث نيا و ميبود يمحل

 چند. کند يمعرف سروش به و نديبب مرا بود، انعام ختم ي دوره دوستان

 را نيماش آرامش با باز مادرش. ميديرس که دينکش طول شتريب قهيدق

 گام هم هم، با. داد يم آرامش هم من به آرامشش نيا. کرد پارک

 و شد باز کياتومات طور به مغازه در که دميرس مغازه درب مقابل و ميشد

 زشيچ همه. بود يلوکس يفروش پرده. شود وارد او اول تا کردم صبر

:گفت و شد کمانينزد يجوان مرد. بود بايز واقعا  

 

!دياومد خوش يليخ  -  

 

:گفت و کرد تشکر سروش مادر  

 

نم؟يبب رو دوزتون دست يها نمونه شهيم  -  
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. ميهست يخاص کار دنبال که شد متوجه و داد باال يابرو يتا فروشنده

 سالنِ وسط درست که يها کاناپه يرو که کرد ييرهنما را ما ابتدا

 ها تهيکال و ها کاتولگ سمت به بعد نميبنش بود شده دهيچ مغازه بزرگ

 مادر. ديچ مقابلمان زيم يرو را اش مغازه يها نمونه نيآخر و  رفت

:گفت من به رو و زد ورق را کاتلوگ دقت با سروش  

 

 و اديم خونه ونيدکوراس به شتريب کار کدوم نظرت به جان اسمني  -

!هيقبل از بهتر  

 

 ذهنم يتو هم يليخ بودنش دوز دست به توجه با شاني خانه ي پرده

:گفتم و انداختم کاتالوگ به ينگاه. کرد يم سختتر را کار نيا نبود  

 

دوزن؟ دست همشون نايا  -  

 

:گفت فروشنده  
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 کيت نشونييپا که يياونا فقط محدوده يليخ دوز دست يها نمونه  -

 ما نظرتونه مد يخاص طرح و مدل شما اگه البته دوزن دست خورده سبز

!ميبد رو سفارش ممونيت به ميتون يم  

 

 يکم اول و ديکش رونيب فشيک يتو از را اش يگوش سروش مادر

 با يکم و فرستاد باال يابرو يتا و کرد نگاه اش صفحه به متعجب

:گفت و گرفت فروشنده مقابل را يگوش سپس و رفت ور اش يگوش  

 

 نيازا که خوام يم کار هي من. است خونه يتو االن که هيکار نيا  -

 يم من که يزرشک ييطال هم سالن رنگ البته. باشه بهتر درجه چند

 رنگ نيا که بشه انتخاب يطور کار يها راقي هست امکانش اگه خوام

.بشه حفظ يهارمون هم کماکان و بشکنه رو  

 

 و شد بلند مکث با و کرد نگاه دستش يتو يگوش به دقت با فروشنده

:گفتم و انداختم او به ينگاه. داد سروش مادر دست به را يگوش  
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..مرام يک خانم  -  

 

:شد وارد کالمم انيم  

 

!راحتترم وش يپر بگو بهم  -  

 

 که بود کرده يآور ادي من به يرکيز به او. انداختم نييپا را سرم شرمسار

:گفتم و آوردم نييپا را ميصدا تن. باشد مادرم بود قرار  

 

نم؟يبب رو پرده دوباره منم شهيم خانوم وش يپر  -  

 

:گفت و داد دستم به را يگوش و زد لبخند  

 

!نيبب رو پرده گهيد بار هي زميعز ايب شه؟ينم چرا  -  
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 که يديسف پرده. کردم نگاه پرده ريتصو به و گرفتم دستش از را يگوش

 و کرم يراقهاي با. بود شده کار آن يرو يزير ييطال يها دوزه سنگ

 يزير ييطال يها سنگ و ها لهيمل از هم آنها همه يرو که يرزشک

 برم دور به ينگاه آگاه ناخود بود ييبايز ي پرده واقعا. بود شده کار

:گفتم و انداختم  

 

.بشه دايپ نجايا بهتر نيا از نکنم فکر قشنگه واقعا پرده نيا  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٥٣پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

:کردم زمزمه و ديچيپ نيماش ساکت يفضا يتو آرامم يها هيگر يصدا  

.شرمندتونم که خدا به! بشه ينطوريا خواستم ينم  -  
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:ميبگو را دلم حرف که داد جرات من به سکوتش و کرد سکوت  

 لطمه سروش به شتريب دادن ادامه. شد ينطوريا يک دمينفم خودمم  -

 گم يم که کردم فکر سروش به خودم از شتريب من. زنهيم يشتريب ي

 االن سروش درد. شناسم يم يکس هر از بهتر رو خودم چون.. نه

 دونه يم رهيبگ فاصله طيشرا نيا از که کم هي بگذره که کم هي يمقطع

 گربه آدم من خانوم وش يپر..  ضررش تا بوده نفعش به شتريب که

 هم يمال لحاظ از هم طيشرا نيا يتو سروش دونم يم. ستمين يکور

. بشه متضرر شتريب نيا از که خوام ينم کرده ضرر ياحساس و يعاطف

 بده ادامه خواد ينم که ياون گم يم و زنم يم حرف ام خانواده با خودم

 و ديبزن حرف سروش با نکهيا اونم خوام يم يزيچ هي فقط شما از. منم

.. حاضرِه حال يبرا ميتصم نيبهتر نيا که ديکن اش قانع  

:وگفت داد يتکان را سرش  

شه؟يم قانع نظرت به  -  

:گفتم سوالش جواب در. بود قاطع نه کي سوالش نيا به جوابم  

 که ديبگ همه به شما اصال.. شهيم بد براش دونم يم. سخته دنم يم  -

 برداشته هم سروش دوش يرو از فشارها تا زيچ همه ريز زد عروسمون
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 من ديبگ راهکار هي شما. بکنم ديبا کار يچ دونم ينم من خدا به. بشه

.دميم انجام رو همون  

:گفت آرام و زد جا را دنده و کرد روشن را نيماش  

 انجام ديبا که يکار تنها نيا. نگوو دورغ وقت چيه خودت به گهيد  -

.زنم يم حرف پسرم با خودم من. يبد  

:گفت و رساند خودمان ي خانه به مرا. مينزد يحرف چيه خانه تا گريد  

 فردا.. دارن کارش تاالر رهيم داره گفت.. ادينم خونه امشب سروش  -

 ستين خوب طتيشرا دنم يم هم امروز. زنميم حرف باهاش خودم شب

 آروم مادرت به. خودتون خونه آوردمت نکهيا يبااش تنها يدار دوست و

...بشه شوکه نذار بگوو رو زيچ همه آروم  

:وگفتم گرفتم چشمم ي گوشه از را اشکم ي قطره نيآخر  

 که باشم ياون نتونستم نکهيا بابت ام شرمنده و زيچ همه بابت ممنون  -

.داره رو اقتشيل سروش  

:شد رهيخ چشمانم يتو  

 شجاعتش يکس هر يکرد تو که يکار نيا. يدار رو اقتشيل هم تو  -

 دادن ادامه اما نشه سابق آدم اون گهيد ديشا سروش درسته. نداره رو



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

688 

 معتمد رو من يکس هر از جلوتر که ممنونم منم. کرد يم خرابترش

.کنم يکار بتونم دوتون هر يبرا دوارميام و يدونست خودت  

 جواب يکس زدم که را واحد زنگ. شدم ادهيپ نيماش از کرده يخداحافظ

 فونيآ ور آن از احسان يصدا. دادم فشار را عمو واحد زنگ ناچار به.نداد

:ديچيپ  

؟يبود رونيب اسمني  -  

.. را احسان يها يخوشمزگ به برسد چه نداشتم هم را خودم ي حوصله

 داشتم مثال کوچه يتو اي بودم؟ زده چطور را زنگ نبودم رونيب اگر خب

کردم؟ يم يغلط چه  

.احسان رو در کن باز  -  

  ؟يزنيم چرا  -

.زدم خي کن باز  -  

 زن بس از بروم خودمان ي خانه به تا کندم جان من و کرد باز را در

 ي خانه به دکتر بود برده را بابا که مامان نبود در که کرد يم اسرار عمو

 راست کي. شدم خانه وارد و  گرفتم عمو زن از را خانه ديکل. برم آنها
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 و افتادم تخت يرو دمر و کردم خارج تنم از را ميپالتو. اتاقم سراغ رفتم

.زدم زار خودم حال به وجودم همه با  

 

  الماس_ي_دونه#

١٥٤پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

يرعليام  

 

 

 کردم يم کتاب حساب طور هر. کردم پرت زيم يرو را حساب نيماش 

 يکالفگ نيا و بودم کالفه. ديلنگ يم کار يجا کي. آمد ينم در جور

 تمرکز کارم يرو ديبا که آنچنان نتوانم تا بود شده علت بر ديمز هم

 ادامه متمرکزتر کردم يسع و دميکش ام يشانيپ يرو يدست. باشم داشته

 داخل حساب مانده با زدم جمع را روز يفاکتورها گريد بار کي. بدهم

:گفت و شد کمينزد حامد. نداشت يهمخوان ستميس  
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 فروشگاه، يبرا هم شرکت يبرا هم ميدار الزم حسابدار هي ريام  -

.گردو پوست يتو موند دستمون رفت يفرستاد يخوديب رو اسمني  

:گفتم و زدم زل نگاهش در آورده باال را سرم  

 به گرفت يمرخص ترم نيا اسمني اديب يريبگ رو يکس خواد ينم  -

 سر برگرده گم يم بهش خونه يتو شده بند هم همش طشيشرا خاطر

.شهيم هم تنوع واسش کارش  

:داد تکان هوا يتو يدست  

 هم اولش از... يکن يم وقم غل دم از رو همه رهيگ يم که موجت  -

 ييشنوا گوشت اين يگفت يداد ريگ دختر نيا به يخوديب گفتم بهت

.نداشت  

:کردم پرت زيم يرو را خودکار  

ش؟يديد يگفت!..نباشه حرفا نيا به تيکار تو  -  

:گفت و نشست من به رو برگرداند را يصندل  

!افتادنت نبوده اون کار گه يم  -  

بوده؟ گم يم من مگه  -  

:داد تکان يسر و رفت هم يتو شيها اخم  
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؟يدنبالش يچ واسه يپ  -  

!کن داشيپ فقط تو  چه؟ تو به  -  

:گفت تلخ و شد يبرزخ  

 يمهمون نشه که نه...اونجاست بدم خبر بهت شد ينم دمشيد ياتفاق  -

!بخوره بهم خواستم ينم بود آرشام  

کرد؟ داشيپ شهيم کجا االن  -  

!کنم يم فيرد برات خودم من کرده کار يچ بگو تو  -  

 به يکم بودم نشسته شيرو که يصندل. شدم بلند ميجا از و شدم يعصب

. خورد سُر تر عقب  

!يدوند ينم سر منو ماه دو يبود کن داشيپ تو... نزن مفت زر  -  

 يدنبالش تو که شده يچ... تو شيپ اومد من خاطر به دختره نيا ريام  -

کرده؟ نيکم يسوراخ هي رفته زده رو کارش ديق اونم و  

: جلو سمت به شدم خم يکم و گذاشتم زمقابلميم يرو را دستم دو کف  

...هيتالف دنبال خورده بر بهش نخواستمش بشه؟ خواد يم يچ  -  
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 که يزد زنگ دوباره يچ واسه شيخواست ينم که تو  -

 پس ؟ينبود خودت حال تو بگم که يبود نخورده هم يزهرمار...برگرده

 نقره هم رو دختر نيا ن،ييپا يرفت صاف رو طبقه هي که بود مرگت چه

؟يکرد داغ  

 دايپ ي عرضه بگو کلمه کي يبر يم سر يدار رو ام حوصله حامد  -

نه؟ اي يدار رو کردنش  

!ندارم فکر تو  -  

:گفتم و برداشتم عقب به يگام  

!کم شرت  -  

 که رفتم دراتاق سمت به و برداشتم را پالتوام اتاقم يانتها کمد يرو از

:گفت حامد  

!منه ي خونه امشب-  

 سخت و گرفت را ميگلو خيب نفر کي. ديچسب نيزم يرو ميپاها جفت

:داد فشار  

!بشه مونيپش آخر هيثان ممکنه يول اديم گفته البته  -  
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 و کردم مکث. کردم نگاه حامد چشمان در و دميچرخ پا پاشنه يرو

:گفتم  

!اونجام من بگو  -  

!کنه يم رو گفته بهت که رو يکار يبفم تو کرده يط شهينم  -  

...کثافت  -  

 شد کينزد يقدم کرد من به ينگاه مين. شد بلند يصندل يرو از حامد

:گفت و  

 مشکلت... چرا خواه ادهيز و حسود اما ستين يخطرناک دختر ايسون  -

!کنم حلش دردسر يب روبگوبذار  

 

  الماس_ي_دونه#

١٥٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

:گفتم و شدم کشينزد کينزد برداشتم سمتش به يقدم  
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 يهرکس با يتون يم يچطور تو....داغونه نکهيا نشده نمونيب يچيه  -

؟يبخواب يکرد جمش ابونيخ کوچه يتو از که  

. بکوبم را حامد نداشتم حق و بودم يعصبان زد، يسرخ به صورتش رنگ

 اطيح شده پناهش که شده چه دانستم يم دانستم يم را دردش من

 لجن در نيا از شتريب خواستم ينم. بودم نگرانش واقعا اما فشيکث خلوت

 يآن چشمانش. برود فرو کرده درست خودش دستان با خودش که يزار

:گفت برنده و نشست خون به  

؟يشد پدر حاال تا  -  

...يول  نه  -  

:ميبگو را ام جمله ادامه نگذاشت  

 نيا باش نداشته کار يقمر ننه هر با من دنيخواب به و شو خفه پس  -

!يخور يم يگُه چه نميبب تو مال امشب يخواست يم رو دختر  

...دخترت  -  

 چشمانم يتو و راگرفت ام قهي يدست دو که چرا ماند دهانم يتو حرف

:گفت و زد زل  
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 حاال تا ؟...دمشيد بود سالش چند يدون يم سالشه؟ چند يدون يم  -

 و بودم يگند هر... کردم گم رو دخترم من ؟يکرد گم رو چتيسو

...نزن همش نيا از شتريب تو هستم  

. گذاشتم او يجا را خودم يا لحظه و گذاشتم دستش يرو را دستم

 حامد. بود شده خارج کشور از و برداشته را اش ماهه سه دختر همسرش

 دايپ اما دخترش کردن دايپ يبرا گذاشت را اش يزندگ تمام لياو همان

 همسرش يوقت. بود مقصر سحر رفتن نيا در حامد خود. نشد که نشد

 يب يحت و صدا و سر يب بود، شده دوستش نيبهتر با او رابطه متوجه

 دست کي يحت حامد قول به. رفت و گذاشت را حامد شب کي جنجال

 که بماند. است کرده را يا معامله چه آنها با بداند حامد تا نبرد هم لباس

 و همسر دنبال به و شد مانيپش اش کرده از سگ مثل حامد بعدش

 دست از بعد يها يافسردگ. نکرد دايپ آنها از ياثر چيه اما رفت دخترش

 آورد در معنا تمام به اوباش کي حامد از که شد اديز آنقدر آنها دادن

 يحت. گريد کثافت هزار مشروب يبارگ زن بود شده اشيدن که آنقدر

 دستم يتو نانياطم با را دستش. بودند کرده تردش هم اش خانواده

:گفتم و گرفتم  

!شده؟ يخبر يريم تند يدار يليخ اواخر نيا  -  
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:زد اديفر و ديکش رونيب دستم يتو از را دستش يعصب  

 شوت رو طبقه هي و نزنه بشت و شيش که کن فکر خودت به برو تو  -

 خايزل شده اونم که براش ياومد رو وسفي حضرت ژست...  نييپا ينش

سراغش؟ يبر که نشسته  

 زمان و نيزم به برود طفره يبحث از خواست يم يوقت داشت عادت

:کنم آرامش کردم يسع.زد يم چنگ  

شده؟ يخبر ايتان از  -  

 رونيب ازتنش حرکت کي با را لباسش و برد اش قهي يتو را دستش

 يم اواخر نيا... زد نفس نفس. بود تنش بافتش ريز يمشک يرکاب. ديکش

 از که دادم ينم احتمال اما رود يم ور لشيموبا يگوش با اديز که دميد

 ميبرا نيا و بود يگوش يتو سرش شهيهم حامد. باشد شده يخبر ايتان

 از حتما که کرد مشتبه من بر را امر روزش آن يکالفگ اما. نبود بيعج

:گفتم تر آرام شد تندتر که شيها نفس نفس. است شده يخبر ايتان  

.کنم کمکت بتونمم ديشا بگو حامد، بزن حرف  -  

:گفت حال همان در و کرد بازش و رفت پنجره سمت به  

! بکنه تونه ينم يکار يا گهيد کس چيه نه تو، نه  -  
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 دادم حامد دست به يکي زدم آتش گاريس تا دو و کندم تنم از را ميپالتو

:گفتم و کردم دود خودم را يگريد و  

 يتو سرت همش روزها نيا چته نميبب بگو کامل دور هي شده يچ  -

؟يپکر و تهيگوش  

:گفت دلخورانه  

!يديد عجب چه  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٥٦پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

!گرفتارم چقدر خودم روزها نيا يدون يم که تو نشو معرفت يب  -  

:گفت و فرستاد هوا يتو را گارشيس دود  

!برس تيگرفتار به برو  -  

:زد لب خودش که کردم نگاهش رهيخ رهيخ  
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...دميد نستايا يتو ياتفاق رو عکس کي  -  

:شد يطوالن مکثش  

خب؟  -  

 من و سالشه چهار االن و رفته بود ماهش سه دخترم بگم بگم يچ  -

شناسمش؟ ينم  

مگه؟ بود يعکس چه  -  

:گفت و کرد نگاه چشمانم يتو برگشت و کند باز ي پنجره از دل  

 با رو تو بود نوشته لب رژ با ششيآرا زيم يرو رفت سحر که يروز  -

... ذارميم تنها خودت يايدن  

 رو ايتان سحر که شد ينم ليدل نيا اما يکرد يبزرگ اشتباه تو حامد  -

...يهست و يبود پدرش تو بود يچ هر ببره خودش با هم  

:سوزاند را دلم شيصدا زخم  

 ورگل و گل تر نفر هي دلم ور شب هر...بود ايتان فقط دردم کاش يا  -

!شهينم سحر يچکيه...اما خوابه يم  

؟يديد يچ عکس اون يتو  -  
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!مطمئنم دخترمه اون مطمئنم  -  

 چرا يناراحت چرا پس! يکرد دايپ ازشون يرد هي باالخره.. خوبه نکهيا  -

؟يخراب  

:نداشت ختنير اشک از ييابا گريد  

!کرده ازدواج سحر  -  

 از قبل يحت يعني ابتدا همان و داشت طالق حق سحر دانستم يم

 رفتنش از بعد تا بود نشده دار خبر حامد اما بود شده جدا حامد از رفتنش

 ديترک حامد يصدا يتو بغض. کرد شوکه هم را من قتايحق ازدواجش اما

:داد ادامه و  

 کيال رو دختربچه يعکسا رفتم و ساختم کيف اکانت هي  -

 جواب يب که يها کامنت از بهم کرد ينم اعتماد نشيادم اولش..کردم

 کامنت جواب نتونه که نداشت يشلوغ جيپ يليخ.. دميفهم يم موند يم

 يها عکس هم همش.. کردم صبر يه کردم صبر يه که نهيا. بده

 کيال يتو نکهيا تا گذشت ماه چند.. هاش يروزمرگ و بود دختر يتک

 سحر ديشا کردم فکر که دميد رخ مين هي عکساش از يکي يها

 قبول نکهيا تا کردم تکرار انقدر..نکرد قبول اولش دادم کوئستير..باشه

....کرد  
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 را خودم توانستم ينم. بود افتاده شماره به حامد يها نفس مثل نفسم

 دنيد با که بود اسمني دادن دست از مرز در من.. کنم تصور او يجا

 يرو ديچرخ حامد... حامد پس بود کرده ام يزندگ وارد را ايسون اش خانه

 نيب از گاريس دود گذاشت اش قهيشق يرو را دستش دو. شد ولو مبل

 يم فشار را اش قهيشق همچنان او و شد يم بلند راستش دست انگشتان

:داد  

 من... داره دوسش هم يليخ که دشيجد پدر با رو ايتان... دمشيد  -

 خنده يم عکسا يتو سحر... ريام نداشتم رو داشتن دوست اقتيل

.کردم دايپ رو ايتان آدرس. نداشتم هم رو سحر اقتيل من...  خوشحاله  

 قيطر از. بود شده دور من از چقدر حامد. شدم شوکه قبل از شتريب

. بود يشدن اما بود سخت. کردم داشيپ بودن گرفته عکس که يعکاس

 دخترم با ساعت چهار... يکن يم يزندگ داره شمال يتو رانيا برگشته

 يچ برم. ندارم رفتن يپا.. فاصله نيا ساله چهل انگار اما دارم فاصله

 يبدون يستين پدر ريام کنم؟ خراب رو اشيدن کنم؟ کار يچ برم بگم؟

 ديبا هم حاال شدم هرزه دختر اون خر شرف يب منِه... گم يم يچ

 ينم يچکيه رو خودش يخال يجا رفت سحر...وبسازم بسوزم و شنميب

...رو دخترمون به برسه چه کنه پر تونه  
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  الماس_ي_دونه#

١٥٧پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

 

 گاريس. نشستم مقابلش مبل يرو ناتوان و عاجز من و زد يم هق حامد

.کرد ينم آرام را ما از کدام چيه درد هم  
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 کشوندم رو مصب سگ ي دختره نيا ناموس يب منِ گم يم بهت  -

 يدينم فرصت سحر يشد هم تو کنم يم درستش خودمم تيزندگ يتو

...رگبار به دميبن يم هيثان به دم خوردم کجا از نميبب  

 

:گفتم و گذاشتم حامد ي سرشانه يرو کرده دراز را دستم  

 

 من... غلط يچ درسته يچ دونم ينم و ستمين تو يجا من حامد  -

 رو شاهرگت غيت که حاال بگم تو به تونم ينم دم،يبر غيت ي لبه خودم

 ستين روشش نيا بگم تونم يم اما غلط يکار چه درسته يکار چه زده

..داداش  

 

 و کرد پاک را شيچشمها اشک و ديکش صورتش يرو را دستش پشت

:گفت و گرفت مقابلم و کرد روشن را لشيموبا يگوش  

 

!رفته سحر به شتريب اما...هستا منم هيشب...سحر هيشب چقدر نشيبب  -  
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 به گرفتم را حامد ليموبا يگوش آورد هجوم ام حنجره به يبد بغض

 يگوش حامد. بود حامد خود خود نگاهش رد چشمانش. کردم نگاه عکس

:گفت و گرفت مقابلم باز و گرفت را  

 

..بخونش بلند بخونش  -  

 

 کپشن رشيز و بود شده سرخ صورتش شدت به که بود ايتان عکس

 نباشه دستش دم باباش و باشه ييبابا يدختر هي اگه يوا». بود خورده

 بتوانم بود محال «ادينم نييپا جوره چيه هم تبش و کنه يم تب اونوقت

 قلبم که بود کرده يکار من با کپشن نيا. بخوانم بلند را کپشن نيا

 يسع و دميکش ميموها يرو يدست. حامد به برسد چه زد يم دهانم يتو

:گفت حامد خود که کنم حفظ را آرامشم کردم  

 

 يتوقع چه من از پس يبخون رو کلمه خط دو يتون ينم يحت تو  -

؟يدار  
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!نکن تا بد خودت با يدار دوسش اگه که نيا  -  

 

!نده شعار  -  

 

:گفت و زد تن را بافتش ودوباره شد بلند و گفت را نيا  

 

؟!شهيم يچ نيبب برو تو امشب خونه رم ينم من  -  

 

!باشه  -  

 

 قرار ياتفاق چه نکهيا به کردم فکر شب به من و زد رونيب اتاق از حامد

 بود شده باعث امر نيا و بودم نخواسته را ايسون من که نيا. افتديب بود

 گرفته فاصله او از کردم يم راپاره مرزها تمام داشتم که يوقت درست

 باال طبقه از يک نشدم متوجه که بود اديز عملم نيا شدت آنقدر و بودم
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 لميف آن دنيد داشت؟ حيتوج يکس چه يبرا االن شدم پرت نييپا به

 با داد يم نشان را او با من حرارات پر ي معاشقه که يا قهيدق چند

  داشتم؟ را اعتمادش اقتيل من کرد؟ يم چه اعتمادش با اسمن،ي

 چطور که کندم يم جان داشتم من و بود هشت يرو ساعت ي عقربه

 با ايسون. نخورد تکان دلش يتو آب اسمني که کنم ختم را غائله نيا

 به هم من به هم انتيخ نيبزرگتر خودش نيا خواست يم را بودن من

 باز برسد اش خواسته به يوقت که بود معلوم کجا از يثان در. بود اسمني

 کرده فکر آنقدر. بود شده نفکيال ميبرا مشکل نيا حل. نکند ديتهد هم

 حامد به نشد يخبر ايسون از و شد نه ساعت. بود شده داغ مغزم که بودم

 ساعت کردم صبر..داند ينم داد جواب کوتاه امدهين چرا که دادم امکيپ

 در يجلو اسمني.. آمد لميف کي ام يگوش به که بود 11. امدين شد 10

 قلبم ضربان لحظه کي...ديپرس يم آدرس او از داشت ايسون و بود خانه

 صورت يرو ريتصو. ديکوب شيقوا همه با قلبم و گرفت اوج شدت به

 يم گوش دقت با اسمني و زد يم حرف ايسون. بود مانده ثابت اسمني

 يس من. نبود لميف شتريب هيثان چند و يس. کرد يم اش ييراهنما و داد

 قطع را ام يتنفس راه و گذاشت را دستش يبعد امکيپ. مُردم هيثان چند

.کرد  
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 آقا نيا شما بگم و بدم نشونش رو لميف اون ميگوش يتو تونستم يم »

«د؟يشناس ينم رو  

 

  الماس_ي_دونه#

١٥٨پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 ياعضا تک تک. دميکش اديفر و کردم پرت يطرف به را يگوش يعصب

 سر پشت بار چند. کرد يم تجربه را انفجار تيعصبان فرط از داشت بدنم

 را بود آمده امکيپ آن با که ي شماره آخر دست و دميکش نفس هم

 مورد مرا داشت يا مفتضحانه طرز به شد قطع تا خورد بوق آنقدر گرفتم
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 او به دستم حال آن در اگر نداشتم شک. داد يم قرار خودش تمسخر

.نرود ادشي از هرگز که آوردم يم سرش ييبال ديرس يم  

 

 

 

  اسمني

  

 ي عقده من بعدش و بود آمده ماني خانه به سروش مادر نکهيا از بعد 

 يخبر سروش از رهيدا يرو بودم ختهير را ندارم و دار همه و گشوده دل

 نگران. داد جواب نه خورد نيس نه اما متاسفم دادم امکيپ شيبرا. نبود

 من و شد يمستول من بر ينگران.. نداد جواب هم باز زدم زنگ و شدم

 دکتر از مامان. نشد داده پاسخ يتماس چيه و گرفتم را اش شماره بارها

 بود گفته يحت. ستين يخوب طيشرا در بابا که بود گفته دکتر و بود آمده

 به هوا يها ندهيآال از هم تا ميببر رونيب تهران از را او است بهتر که

 که بود شب. ديچرخ يم ما ي خانواده دور که ياسترس از هم باشد دور

 يآب ريز متوجه که چرا ازاو، بودم دلخور. آمد ماني خانه به احسان

 هر چرا که بود خورده بر من به هم شدت به و بودم شده يپر با رفتنش
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 محض به. بودند کرده پنهان را مهم موضوع نيا من از آنها يدو

 اتاقم به سالن از صدا و سر يب بابا کنار نشستنش و خانه به ورودش

 خودش که بود نشده هم قهيدق ده. دادم نشان مشغول را خودم و رفتم

:گفت تند. شد وارد بزند در نکهيا بدون و رساند اتاق رابه  

 

گه؟يد يريم در  -  

 

:گفتم و دميکش ميموها يرو يدست  

 

 يدار يدرگوش حرف نباشم مزاحم وقت هي گفتم رم؟يم يچ در بابا نه  -

!يبزن  

 

:گفت و کرد حلقه ام سرشانه دور را دستش پشت از  

 

!گهيد ارين در يباز شوهر خواهر  -  
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:گفتم دلخور  

 

 من به بعد عسل ماه يرفت يم يذاشتيم چنده؟ يلويک خواهرشوهر  -

نم؟ينش زنت يپا ريز وقت هي يگفت يم  

 

:گفت و ديبوس را ام قهيشق بودم آغوشش يتو که همانطور  

 

!حسود  -  

 

 آغوشش يتو از را خودم کردم يوسع دادم تکان نيطرف به را دستانم

:بکشم رونيب  

!خدا رو تو کن ولم  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٥٩پارت#  
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  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

:گفت و شد تر محکم دستانش  

 

؟يکن يم کار يچ نکنم ولت  -  

 

 دورم از دستش. گرفتم گاز محکم را دستش ساعد و کردم خم را سرم

:زد ضعف و غش به را خودش شد شل  

 

 عمه تا مونده هنوز نداره، درد که شدن شوهر خواهر ؟يشد هاپو  -

!بشه ملس خورت فوش و يبش  
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!ديش گم ديبر دوتاتون هر  -  

 

 به مرا زور به نباريا و کرد رياس دستش يتو را دستم مچ باز و ديخند

:گفت آرام و گذاشت اش نهيس يرو را سرم و ديکش آغوش  

 

؟!نگه يزيچ تو به که کردم خواهش يپر از من  -  

 

:گفتم و زدم اش نهيس به يمشت دلخور  

 

..يشد عاشقش که شد يچ بود لق دهنش که خانممون يپر  -  

 

!کردم ينم رو و بودم عاشقش ترها قبل يليخ از  -  

 

شه؟يم يچ ديبگ من به اگه ديکرد فکر "مثال يشعور يب يليخ  -  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

712 

 

 و داد فشار اش نهيس به را سرم باز و گذاشت ميموها يرو را دستش

:گفت  

 

 يم ريام و يپر بر و دور فقط ذهنت موقع اون تو برم، قربونت  -

  و کنه انتخاب ريام و من نيب خودش يپر خواستم يم منم. ديچرخ

!نيهم نذاره اثر توش تو يحرفها  

 

 اما کرد يم ييدلجو کرد، يم نوازشم بود گرفته آغوش به مرا احسان

 نفس. زد يم آتش مرا يپر و ريام اسم دادن قرار هم کنار با داشت

:داد ادامه و شد نييپا و باال کمرم يرو آرام دستش دميکش يقيعم  

 

 کرد ينم قبول نگه، يزيچ بهت رو خودم کُشتم. بود مخالف يپر  -

 يزديم رو ش يرا يدونست يم ييخدا....نشو دلخور اون از هم االن.. که

!ييريام تو دونن يم عالم همه. گهيد  
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. گرفت اَلو نو از و سوخت دوباره اش جمله نيا با قلبم ي سوخته خرمن

 نگاه چشمانم يتو و کرد بلند اش نيس يرو از را سرم بعدش احسان

:گفت و کرد  

 

!خوشگله سرم به هات هيگال  -  

 

 ميبرا داشتنش دوست وصف. بود جانم احسان. دميبوس را اش گونه

 به. کرده دايپ را اش گمشده مهين که بودم خوشحال حاال و بود محال

:گفتم و زدم خنده يشوخ  

 

... يزد دور رو هممون...  مارموز کاه ريز آب  -  

:گفت و ديکش اش گونه يرو يدست  

 

..يمارمولک يليخ گه يم بهم هم يپر. ياومد خوب رو مارموز  -  
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 را مانينفر سه يها گذاشتن سر به سر دلم و هوا يرو رفت ام خنده پق

 اش يخال يجا بد و بود شده حذف جمعمان از که يسوم نفر. خواست

:گفتم و زدم يتلخ لبخند. داد يم نشان را خودش  

 

!؟يديم ما به ينيريش يک حاال  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٦٠پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 سوال نيمزخرفتر سوال نيا دنيپرس و بود کرده فوت تازه جون مادر

 تو» ميبگو که زدم دل من و نشست مه به احسان چشمان. بود ايدن

 به و ديماس دهانم يتو حرفها. «است؟ چطور ريام حال يشانيپر نطوريا
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 و کرد عوض را فضا يتند احسان که کرد شره چشمم از اشک شيجا

:گفت  

 

!گهيد نباش..  نهيسنگ سر من با اسمني گه يم يپر  -  

 

:زدم شيبازو به يمشت  

 

!نباش ليذل االن از  -  

 

:گفت و گرفت ييما مرگ مکش ژست و ديکش عقب به را شيموها  

 

 گفتم زدم بهش يدهن تو دوتا قشنگ لم؟يذل زن من گفته يک  -

!يريميم تخت و يذاريم رو سرت ،يارينم نه ريبم گفت خواهرم  

:دميخند صدا با. بود گرفته ام خنده ژستش به  
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!شد باورم تو جون  -  

:گفت و کرد اشاره آن به انگشت با و چرخاند کاسه يتو را چشمانش  

 

ل؟يذل زن زده تو نيا ييخدا  -  

 

!هااا يليخ... ليذل يليخ زده نه،  -  

 

!االتفاتون از متشکرم  -  

 

!نداشت يقابل  -  

 

!موال به يدار يفدا  -  

 

 تمام تا مرا جمله نيا گفت ينم را جمله نيا احسان کاش يا که آخ

.زدند يم ذوق يتو بد که يخال يجاها کشاند يم ايدن يخال يجاها  
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* 

 دلشوره دلشوربه که يروز سه نداشتم يخبر سروش از که بود روز سه 

 در. را ميها تماس يحت نه داد يم جواب اميپ نه. کرد يم اضافه ميها

 تماس ماني خانه با هم مادرش. بردم يم سر به يآور درد يخبر يب

 از و زدم امکيپ فقط نداشتم را او با گرفتن تماس يرو. بود نگرفته

 را يروز چند گفته او به سروش که داد جواب کوتاه که دميپرس سروش

 داشته دلشوره شتريب بار هزار شد باعث امکشيپ نيهم. ديآ ينم خانه

 نياول خودم و کنم استفاده بابا نبود از گرفتم ميتصم بود عصر. باشم

 با را ميها گفته نهيآ يجلو بار نيچند. باشم داشته مامان با را صحبتها

 جمله و کردم ينيب شيپ را مامان واکنش بار هر و کردم نيتمر مامان

 وبه رفتم يجلوم و عقب مدام. ميبگو کردم آماده واکنشش خور در ي

 چطور حالش موضوع نيا گفتن از بعد که نيا به کردم يم فکر مامان

 به تک. شد يم پررنگ ذهنم يتو ضشيمر قلب و بابا بعد و شود يم

 نياول ر،يام به دميرس آخر دست و کردم يبررس را انمياطراف ي همه تک

 ريام. بود ظيغل اخم کي شد يم پررنگ ذهنم يتو ريام از که يواکنش

 جهت هر به يبار ام يريگ ميتصم در و باشم سست نداشت دوست



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

718 

 ريام اخم از بعد واکنش. بود گفته من به ليتفص به ترها قبل را نيا باشم

 دنيجو با داشت دوست که مرموز لبخند کي شد، رنگ پر ذهنم يتو

 ريام واکنش نيآخر و کند حفظ را خودش ي جذبه و ندهد نشانش لبش

 مرا که نيا. کرد يم يساز ايرو ذهنم. نبود ينيب شيپ قابل ميبرا "اصال

 که ميکن تجربه را ياحساسات و جاده دل به ميبزن و کند نيماش سوار

 در سروش هزار هزار اگر يحت. بود تازه و بکر ما يدو هر يبرا ديشا

 فرق سروش حضور با من که چرا. رفت يم و آمد يم ام يزندگ

. دميفهم عشق با را داشتن دوست فرق و داشتن دوست با را يوابستگ

 فکر بدون که کنم دايپ را نيا شجاعت حاال که کرد يکار من با عشق

 که يا نهيآ در کردن نگاه بدون خانواده، در مميتصم عواقب به کردن

 گام با و کنم ترک را اتاق کرد يم پررنگ قلبم از شتريب من يبرا را آنها

 يبو را نيا بود خانه آشپز يتو مامان. بروم سالن سمت به محکم يها

 آشپزخانه به گام به گام. گفت يم شدن پخته حال در يها يشام

 يم هم به را قلبم ضربان تمير ام يجانيه يها نفس. شدم کينزد

.دميکش يقيعم نفس و گذاشتم قلبم يرو دست و ستادميا. ختير  

** 
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  الماس_ي_دونه#

١٦١پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 بهتر ميها گوش حاال. گرفتم آرامش يکم. کردم تکرار را کارم بار چند

. کرد يم زمزمه را يشعر داشت مامان ديشن يم يگريد زمان هر از  

 

بساز من دل با ناز ياله يا باز  

برم ز برود جانگداز غم نيک  

بود تو گناه از اسودين من دل گر  
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گذرم ت گنه زسر تا ايب  

 

 و کند شيقوا ي همه با را خودش شد خسته نهيس يتو دنيکوب از قلبم

 مرگ من و زد پا و دست چشمانم يجلو قلبم. نيزم يرو انداخت

 را آهنگ نيا شست يم دست ايدن از وقت هر مامان. دميد را مياهايرو

 به را تيب دو نيا که بود بود نيا هم گرشيد ينشان. کرد يم زمزمه

 تکرار و کرد تکرار را تيب دو نيهم مامان. کرد يم تکرار يافراط صورت

 تمام و شستم ايدن از دست شد ينم خسته کردنش تکرار از انگار کرد

 به پشت مامان. شدم کينزد خانه آشپز به گريد يقدم. شد گوش جانم

 که کاهو مرتب يها دسته چرخاندم چشم. بود ستادهيا گاز به رو من

. کردند يم يکج دهن واحساسم من به داشتند بودند نشسته سبد يتو

 که گفتند يم يجور کي سبد يتو شده شسته يارهايخ و گوجه يحت

.است خراب مامان حال  

 

بساز من دل با ناز ي الهه يا باز  

  برم ز جانگدازبرود غم نيک

ست؟يک من چون بندد دل غمت ز او که آن  
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ستيچ بهر نيا از شيب تو ناز  

نيبنش قلبم در يناز ياله تو  

نيا جز که ايب دارم وفاد را تو من  

هنرم نباشد  

 

 آنقدر تا گذاشتم جا آشپزخانه رونيب را تابم يب قلب و زدم دور را کانتر

 ظرف يتو را دستش شدم، تر کينزد مامان به. رديبم و بزند پا و دست

 دادن فرم به کرد شروع و برداشت را داخلش يمحتوا از يکم و برد کنار

 يتو را يشام آخر دست و کرد تکرار را دستش حرکت بار چند و آن به

 لز و جلز يصدا مثل...  ديچيپ ولزش جلزو يصدا انداخت تابه يماه

:زد لب دوباره مامان. روزگار يتنگنا در من کردن  

 

  ثمر ندارد ييوفا يب همه نيا

خبر يرينگ من از اگر خدا به  

اثرم يابين  
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 پر يصدا دل در مامان آرام نيف نيف يصدا و شد کم ها يشام يصدا

 هيگر آرام آرام داشت مامان. کرد سوراخ را قلبم از يخال نهيس بغضش،

 پشت از. شد چشمانم يباز يم شب نينش بست و آمد اشک. کرد يم

:گفتم و دميکش آغوش به را مامان و شده کترينزد  

 

بگردم؟ دورت شده يچ  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٦٢پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 پر يصدا با و زود را چشمانش اشک و ديکش چشمانش يرو را دستش

:گفت يبغض  

 

قشنگم؟ عروس ياومد  -  

 

... لبخندها و ها آغوش جنس از بود يدختر من که آخ... آخ مامان آخ

 را دلم داغ و اسمي جنس از يچکيپ من که انداخت ادمي به آمد نفر کي

 که ساخت ياسمني من از تياشکها آن که آخ.... مامان آخ. کرد تازه

 و بگذارم مهربانت ي شانه يرو را سرم و کنم فراموش را خودم دوباره

 بدهم ادي ام نهيس به و نگاهم کيتار شب همان در کنم خفه را مياشکها

.«يندار قلب تو»  که  

 

ده؟يپر رنگت چرا. بشم اشکات قربون  -  

 

 نگاهم در و کند را دستش يتو التکس يها دستکش برگشت مامان

:گفت و زد زل  
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.. خونت يبر خوام يم. خوام ينم يعروس گهيد من مامان، خونت برو  -

! 

 

 اما کنارشان در بودنم يبرا دادند يم جان خانه آن يها آدم که خدا به

..نباش ما کنار و برو... برو نديبگو که بود کرده يکار آنها با روزگار  

 

 عالم انگشت که رميگ يم يعروس سالگرد برات مامان اسمني خدا به  -

.. بمونه دهنشون به  

 

 روز آن عمرش کي ياشکها مامان. ختير يم اشک و گفت يم را نيا

.بود کرده شره  

 

 و ميکن يم عقدتون خونه نيهم يتو. زدم حرف هم برزتيفر عمو با  -

.. بسوزنه رو ام شهير مردم حرف نذار برو.. تونيزندگ خونه سر ديبر بعد

شه؟ينم. مادرت واسه کن يمادر بار هي. مامان ندارم رو يکس تو جز  
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 دار داغ نگاهش. بود سرد دستانش. گرفتم دستم يتو را مامان دستان

 را سردش دست. داشت طلب را ايدن يآروزها تمام انگار قلبش و بود

:گفتم و دميبوس  

 

 عاقد سروش بگو فردا نيهم. ميزندگ خونه سر رم يم مامان باشه  -

!ارهيب  

 

!زميعز اديب مامان جون به دردت  -  

 

 که يقلب يبرا کردم يم يسوگوار داشتم من نه، هيگر. کردم يم هيگر

 من از مامان. ديکش يم را آخرش يها نفس داشت آشپزخانه از رونيب

 هيگر يصدا نبود صدا يب گريد اش هيگر يصدا زد، يم هق بود بدتر

 و ديکش آغوش به مرا. بود کرده پر را عالم يها گوش شده يسمفون اش

 اسشي با دخترش با داشت انگار مامان. کرد بوسه غرق را صورتم تمام

 ينم خالصه لحظه چند نيهم در مامان حال دانستم يم. کرد يم وداع
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 درد از يا ذره فقط داشت حاال که بود آمده فشار مامان به آنقدر. شود

 يتو شد رابيس من آغوش از که خوب. کرد يم کم را اش نهيس

:گفت و کرد نگاه چشمانم  

 

!يشيم ريخ به عاقبت باش مطمئنن پشتته، مادر يدعا  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٦٣پارت#  

  سليماني_زيبا#
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. بودم گرفته فاکتور ها يريخ به عاقبت ي همه از من که داشت خبر چه

 ذره ذره مرا خواست يم که دادم يم يانوسياق به دل داشتم آگاهانه حاال

 مامان ، قلبم و خودم نيب آنجا درخشان اسمني من. کند غرق خودش در

 ستهيگر نيچن نيا مادرش سوگ در فقط که يمامان. کردم انتخاب را

.بود  

 سروش مادر گذاشت قرار بعد روز يبرا و زد زنگ مادرسروش به مامان

 مطمئن»نوشتم يديترد چيه بدون بار نيا «يمطمئن» داد امکيپ من به

 سپارم، يم تو به رو پسرم پس»  نوشت «يا گهيد زمان هر از تر

  «باشه مبارکت

 

 يم گفته که حرف کي. بود ساده ي جمله کي کدامشان هر ها اميپ نيا

 داشت، جانم متيق به ي معادله من يبرا ها اميپ نيا اما تمام و شود

 روز سه از بعد. نديبنش نظاره به را شدن سوخته تا رفت يم که يجان

 قرار مامان با و زد زنگ خانه به من، به نه هم آن زد زنگ سروش

 داشته را يانيپا يصحبتها تا ديايب ما ي خانه به شام از بعد يبرا گذاشت

. کرد رييتغ حالش بار هزار موضوع نيا دنيشن با و آمد خانه به بابا. ميباش

 دختر نيآفر »گفت يم و ديبوس يم را ام گونه و آمد يم و رفت يم
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 وصف يشتاب ساعت. کرد دعوت را عمو ي خانواده مامان. «عاقلم

 خانه سالن در همه. کرد ستيا نه يرو و گرفت خودش به ينشدن

 يا سرمه يراهنيپ من. دنديکش يم را سروش انتظار و بودند نشسته

. بود کرده انتخاب را لباس نيا ميبرا مامان ،ييطال يراقهاي با دميپوش

 رژلب. دميکش چشم خط شب آن "استثنا. زدم شانه را کوتاهم يموها

. شهيهم از شتريب شدم، خوشگل. زدم را او ي دهيهد عطر. زدم قرمز مات

 باال نيطرف از را دستانم. دميخند. گرفت دور دامنم. دميچرخ اتاق يتو

 لب ريام دميوچرخ دميچرخ. دميچرخ و داشتم نگهشان هوا يرو و بردم

 گاوزبان گل يچا عمو زن. گذاشتم يم سرش به سر من زد، يم خند

 و زدم چشمک ريام به من زد يم قارچ هنداونه احسان. کرد يم درست

 و برگشت کهوي و ديخند احسان. ختمير احسان سر يرو آب تشت کي

 عمو زن دست از که يقور شکستن يصدا.. حوض يتو داد هل مرا

 صورتم به محکم را خودش آب يتو قرمز يماه. ديچيپ نيزم يرو افتاد

 با نفر کي. ديکش آغوش به مرا نفر کي..ازخون پر شد حوض و ديکوب

 اتاق در يصدا. دميچرخ و دميچرخ من« ....اسي »زد اديفر شيقوا تمام

. بود ايعرش آمد  
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اومد؟ داداش يآج  -  

 

 آخر... سروش...احسان... ريام بود؟ آمده داداش کدام..ستادميا پا کي يرو

 ام رهيخ نگاه. ديبگو داداش هم سروش به بود داده ادي ايعرش به مامان

:ديبگو کرد وادار را ايعرش  

 

!يآج اومد سروش داداش  -  

 

 يم شکافته داشت چرا بود؟ مرگش چه ام نهيس پس نداشتم قلب که من

 کف. کردم فرو دستم کف گوشت يتو را دستم دو هر يها ناخن شد؟

 يها ناخن فشار. کند يم درد ميپهلو آمد ادمي تازه. کرد گز گز دستم

:شد بلند مامان يصدا. شد اديز دستم گوشت در رفته فرو  

 

!اومده جان سروش ؟ياومد مامان اسمني  -  

 

  الماس_ي_دونه#
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١٦٤پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

.کردم بغل سفت را ايعرش و نشستم زانو دو يرو  

 

!داداش دارم دوست يليخ  -  

 

:ديخند  

 

!من مال يچوپ جعبه اون يدار دوسم که حاال  -  

 

 از بغض کي با من و بود گرفته ريام از يرند هزار با احسان که يا جعبه

 من يکودک يايدن. بود ايعرش محبوب حاال بودم آورده در احسان چنگ
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 يم ايعرش و آن يرو يها حک در بود شده خالصه احسان و ريام و

. بزند بُر خودش مدرن يايدن با را ما يشاس تاس و فرفره خواست

:گفتم و دميبوس دوباره را صورتش  

 

!تو مال  -  

 

 خنده با او که يريمس. رونيب رفت اتاق از دوان دوان ظفر نيا از خندان

 جانم که دميد شتنيخو چشم دو با و کردم يط اشک با من را کرد يط

 سر. کردم سالم شده کينزد. بودند نشسته سالن يتو همه. رود يم

 ي شده رها يموها ر،يام و سروش اال ديچرخ من سمت به کوتاه همه

 ما ي خانه به را خودش گرفته دوش فقط که داد يم نشان سروش

 در يخوب ها اتفاق که بود نيا گواه صورتش يرو بيعج اخم. رسانده

 به نفرمان چهار ي چهره ميبود سالن يتو نفر هشت. بود نخواهد انيجر

. آنها مقابل ي نقطه درست گريد نفر چهار ي چهره و بودم خندان شدت

 و ريام احسان من اما بودند خوشحال عمو زن و عمو و بابا و مامان

 آنها يايدن از که ييايدن. ميبرد يم سر به يغمناک يايدن در سروش

 کرده را ها ييرايپذ ي همه من آمدن از قبل مامان. يليخ بود، دور يليخ
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 بابا. نشستم مامان کنار صدا يب دهم انجام يکار من نبود يازين و بود

:گفت و داد قرار مخاطب را سروش  

 

 يم ميحاضر ما جمعن، يبود خواسته که ييکسا همه پسرم خب  -

..رو حرفات ميشنو  

 

:گفت برنده و ديکش سرش يموها يرو يدست سروش  

 

!درخدمتتونم من بعد مينيبب هم با کوتاه لميف هي اول ديبد اجازه  -  

 

 و نشست شيجا سر صاف بود نشسته تفاوت يب لحظه آن تا که ريام

:گفت  

 

؟يلميف چه  -  
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:گفت بکند ريام صورت به ينگاه آنکه بدون سروش  

 

!شهيم مربوط شما به "اتفاقا  -  

 

:گفت نگران اما متعجب و رفت باال ريام يابروها  

 

شه؟يم مربوط من به که يلميف چه نيا  -  

 

:گفت و کالمشان انيم رفت بابا که شد يم متشنج داشت جو  

 

ه؟يلميف چه نيا يبد حيتوض کم هي شهيم جان سروش  -  

 

!درخشان يدآقاينباش نگران ،يعروس لميف  -  

.بودم شده نگران من حاال و نشست راحتتر ريام  
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؟يعروس لميف  -  

 

:گفت پدرم به رو و نداد را جوابم سروش  

 

د؟يد يم اجازه  -  

 

 در و شد بلند شيجا از سروش. کرد اشاره ونيزيتلو به دستش با بابا

:گفت دستش يتو فلش کردن وصل نيح  

 

 نميبب گفتم سالن به زدم زنگ بود شده گم مامانم گردنبند مراسم روز  -

 تيريمد به پرسنل بشه دايپ يزيچ اگه گفتن اولش. ستين اونجا

 هي. شد الشيخ يب شد ينم. بود يمتيق گردنبند خب..  دنيم لشيتحو

. بگردن شتريب ممکنه اگه که کردم درخواست و رفتم يحضور بار

 که اومد وجود به شونيامنت ستميس يتو شکلم هي نکهيا تا گذشت

.. کن چک رو سالن يها نيدورب شدن مجبور  
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 با داشت و گذاشته ونيزيتلو سوکت يتو را فلش حرفش ينجايا تا

.رفت يم ور ونيزيتلو کنترل  

 

 به درست... ما يعروس روز به دنيرس گذارهاشون و گشت نيا يتو  -

...ما مراسم از قبل قهيدق 5  

 

  الماس_ي_دونه#

١٦٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

  

 

 بالفاصله شد داريب داد،يم را يبد خبر هشدار که ناخودآگاهم ريضم

:دمينال وملتمسانه ونيزيتلو مقابل دميجه  

 

!سروش خدا رو تو  -  
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  "بايتقر و شد سرزنش و خشم از پر نگاهش رنگ

 

:زد اديفر  

 

!اسمني جات سر نيبش برو  -  

 

:شد يگردن رگ احسان  

 

..نييپا اريب رو صدات  -  

 

:گفت و گرفت را ميبازو و زد پوزخند سروش  

 

!نشده شروع شو هنوز جات سر نيبش برو  -  
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 و شدم غرورم اليخ يب و گرفتم سروش کت ي گوشه به را دستم

:کردم التماس  

 

!ميبر االن نيخونمون؛هم ميبر يگ ينم مگه  -  

 

:گفتند شان همه بايتقر و شد کسيف من يرو ام خانواده متعجب نگاه  

 

!اسمني  -  

 

 ديايب در شينما به است قرار يزيچ چه فلش آن داخل دانستند ينم آنها

 مدار نيدورب سالن است ممکن نکردم فکر هرگز چرا. دانستم يم که من

 بابا. نبود مهم ميبرا موضوع نيا وقت چيه چرا. باشد داشته بسته

:شد شهيهم از تر بلند شيصدا  

 

شده؟ يچ نميبب اسمني نيبش ايب  -  
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. نزند گريد بود ممکن لميف آن دنيد با که يقلب. بود ضيمر بابا قلب

 ياشک دانه هر بار ريز گرفت آتش ميها گونه و شد يخال و پر ميچشمها

:گفت و زد را يپل ي دکمه سروش. ديچک يم که  

 

..شيصدا يب نيا کنه يم کر رو گوشتون اما لمشيف نداره صدا  -  

 

:داد ادامه من به رو سروش و زدم هق بلند بلند  

 

..اميب بپوشم ساپورت برم ؟...نه بود سردت  -  

 

 و نشاند يصندل يرو برد مرا کشان کشان و فشرد دستش يتو را ميبازو

 سکوت بابا اسمن؟ي شده يچ..گفت يم مامان..نشست مقابلم هم خودش

 با که رفت يم احسان و بودند ونيزيتلو محو عمو و زنعمو..بود کرده

 در ريام. دميلرز يم ديب مثل من و برود در کوره از سروش يرفتارها
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 بماند ثابت او يرو نگاهم يا لحظه اگر دميترس يم. نبود نگاهم ررسيت

:کردم زمزمه آرام. شوم رسوا و شوم رسوا و شوم رسوا  

 

!سروش ضهيمر بابام قلب  -  

 

 بلند را دستش يتو کنترل. ديشن خودش فقط که گفتم را نيا آرام آنقدر

 و نشست من مقابل و ديکش را اش يصندل.  زد را استپ دکمه و کرد

:گفت و ديکش رونيب کتش بيج از يقرآن  

 

 و بترکونم رو ايدن بزنم تونم يم. خراب يليخ اسمن،ي خرابه حالم  -

 هم چقدر هر دونم يم چون نجاميا...  اما چرا بگه بهم تونه ينم يکس

.يدار اعتقاد نيا به يباش کثافت که  

 

 که بود حصار سروش دست يتو قرآن اما گفت يم يزيچ يکس هر

 از ادتريز ميپاها و دست لرزش. شود پرت سمتش به رهايت شد يم مانع
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 يتو را آزادش دست بود افتاده نفس نفس به سروش. شد معمول حد

:گفت و برد فرو شيموها  

 

  رميم يبگ رو راستش اگه اهلل کالم نيا به پرسم يم ازت سوال تا دو  -

...يبگ دروغ اگه اما کنم ينم نگاه رو سرم پشت و  

:داد ادامه و کرد يمکث  

 

!افته يم ياتفاق چه کنم ينم نيتضم گهيد  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٦٦پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 ريام گوش به مطمئنم که بود شده اديز آنقدر تمشير ميها نفس يصدا

:گفت و گذاشت دستش کف را قرآن سروش. ديرس يم هم  

 

!روش بذار رو دستت  -  

 

:ديپرس او و گذاشتم قرآن يرو را دستم اراده يب  

 

 خودت سر رو بال اون و يايب شد باعث که يديد رو نفر هي يرفت  -

نه؟ بود ريام آدم اون.. ياريب  

 

:گفت و شد بلند ريام من دادن جواب از قبل  

 

 من از هست يا گهيد سوال...بزنه بهم رو مراسم خواستم ازش من  -

!بپرس  
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:ديکش عربده سروش و ديلرز قرآن يرو دستم  

 

 خورد دهنت تو رو دندونات تا جات سر نيبش کثافت دستمِ يتو قرآن  -

... نکردم  

 

:زدم اديفر بلند ميتوان يب ي همه با من و برداشت يبلند گام ريام  

 

.نکردم انتيخ بهت من قسم قرآن نيا به  -  

 

..اسمني شو خفه  -  

 

.زد يم اديفر که بود ريام  

 شد بلند احسان. برد يم سر به خلسه در انگار بست را چشمانش سروش

:سپردم قرآن به را ام نداشته يآبرو من ستاديا ريام مقابل  
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 با سروش... بعدش نه قبلش نه روز اون نه... نگفت يچيه بهم ريام  -

!نکن رو کار نيا من  

 

:کرد تکرار دوباره و کرد باز را چشمانش سروش  

 

؟....کنه تيسالخ يکرد وادار رو يپر که يديد رو يک  -  

 

 از قبل. شدند ينم خسته دنيبار از که بودند شده چشمه انگار مياشکها

:گفتم زنان هق يواکنش هر  

 

... اما دميد رو ريام  -  

 

 را دستم مچ. بود کرده رد را احسان ريام که چرا ماند، دهانم يتو حرف

:زد اديفر و. کرد بلندم و ديکش  
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 نيا کن ش جمع...  منه ي نهيس يتو توئه، دست تو که ياون  -

!بزن رو حرفت مردونه يدار حرف... رو يباز مسخره  

 

: گفت و داد تکان نيطرف به يسر تمسخر با سروش  

 

!نميب ينم يمرد  -  

 

 سروش صورت يرو را مشتش خواست تا و آمد جلو احسان بار نيا

:زد اديفر و گرفت هوا يتو را دستش بابا نديبنش  

 

شده؟ يچ مينيبب ديکن حساب آدم هم رو ما  -  

:گفت و چرخاند بابا چشمان يتو را چشمانش. شد بلند سروش  

 

 ناقص رو خودش بزنه تا من عروس يپا ريز نشسته برادرتون پسرِ  -

!بزنه بهم رو مراسم و کنه  
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 يم نييپا و باال سرعت به اش نهيس ي قفسه. کرد نگاهش شوکه بابا

 زد يم را خودش ساز آن در يهرکس که بود ي معرکه بود شده بلوا. شد

:گفت آه و اشک وبا رساند او به را خودش بابا ماريب قلب از نگران مامان  

 

 چرت گوشش ريز يکس که ستين هرزه من دختر نکن باور...  فرامرز  -

!بکنه رو کار نيا ما با اون و بخونه  

 

 از دنشيشن دارد يجانکاه درد عجب. است يبيعج ي واژه عجب هرزه

 خاموش را ميها شعله يکس و سوختم. سوختم.زانتيعز زبان

 کردم نگاه بابا نشسته خون به چشمان در سوختن نيع ودر سوختم.نکرد

...گفتم ملتمسانه و  

 

..ستين نطوريا بابا خدا به  -  

 

:گفت و کرد اشاره سروش به بابا  
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..رو لميف اون کن يپل  -  

:افتادم يپاها به  

 

!نکن رو کار نيا من با بابا...نه خدا رو تو...بابا نه  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٦٧پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

:کرد پر را گوشم ي الله سروش نيزهرآگ يصدا  
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 يبود کدومشون دار امانت بودم داده امانت بهت رو آبروم و قلب من  -

؟!اسمني يچ يعني انتيخ ؟ينکرد انتيخ يدار ادعا که  

 

:زد اديفر احسان  

 

 بهت زور ادينم نحست افهيق از خوشش ؟... زوره مگه خوادت ينم  -

 يم رو گردنت کرد يم اشاره کرده يزن خود رفته خره... اومده؟

؟!بده حيتوض تو به ديبا خواديم رو ريام... شکوندم  

 

 شيپاها که شد چطور دمينفهم و بودم افتاده بابا يپاها يرو يجا همان

 گوشم يتو يمحکم يليس يصدا بعد و کرد حرکت شهيهم از عتريسر

:زد اديفر بابا و نشست  

 

 رپاشيز عقد يسفر سر که بهت سپردم رو دخترم عمر هي شرف يب  -

؟!ينيبش  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

748 

:گفت بابا به عمو زن که دميشن بار نياول يبرا  

 

...فرامرز  -  

 

 که ريام تکه تکه يصدا بعدش. بود فرامرز آقا عمو زن يبرا شهيهم بابا

:را ميايدن تمام کرد له  

 

!جان عمو دميم حيتوض  -  

 

 عمو يعني جمع نيا ساکت تنها که بودم افتاده نيزم يرو ريز به سر

:گفت و شد بلند برزميفر  

 

!بشنوم خوام يم بده حيتوض  -  
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 زن. بود شده مجازات نکرده يگناه چيه که يريام. بود تنها رميام ايخدا

:زد اديفر عمو و رفت ريام سمت به عمو  

 

  بذار... فرح باال برو ريبگ رو اسمني دست  -

 

 به يناموس يب اَنگ مردم پسر که بده داره يحيتوض چه پسرت نميبب

!زنه يم گردنم  

:کرد تر برافروخته را بلوا آتش احسان  

 

...االن داشت ناموس خودش شرف يب خوره يم گُه  -  

 

. لرزاند را خانه سروش اديفر و احسان فک يتو سروش مشت يصدا

 بغل را ايعرش. داد سر هيگر و رساند من به را خودش دهيترس ايعرش

:گفتم و کردم  
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...نترس. يداداش نترس  -  

 

 يحرمتها چطور نشود. نشنود که گذاشتم ايعرش گوش يرو را ميدستها

 از حجم نيا با ريام گريد مگر. شود يم شکسته قهيدق چند در عمر کي

.. يهرزگ به بود شده محکوم خانواده معتمد پسر شد؟ يم ريام ها نيتوه

 و سخت آنقدر بودم شده بزرگ نفسش به نفس که يمن يبرا انگ نيا

 جان به. ريام به برسد چه آمد يم بند داشت ميها نفس که بود نيسنگ

 نيازا افتاد يم پس داشت مامان. کردند جدا احسان از را سروش يکندن

 رفتن دم سروش. بود سابقه يب ما ي خانواده در که يشکن حرمت همه

:گفت خانه از  

 

 شيخال "لطفا داره رو دشيکل اسمني فروش واسه گذاشتم رو خونه  -

!ديکن  

 

:گفت و گرفت من سمت به را اش اشاره انگشت بعد  
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 اما کنم يبد يآرزو برات تونم ينم... يليخ يمعرفت يب يليخ  -

.يگرد يم آرامش دنبال در به در مطمئنم  

 

:ديکش اديفر سالن طرف آن از احسان  

 

!هاا کنم يم تيلقد و چک اميم. رونيب برو گمشو يزد زرتو  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٦٨پارت#  

  سليماني_زيبا#
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. کرد تيهدا خانه در سمت به را سروش زحمت به بابا. شد پا به بلوا باز

 ي همه يآور درد سکوت. بود شده يخال خانه انگار رفت که سروش

 يم در که بود مامان زير يها هق هق يصدا تنها. بود کرده پر را فضا

 و شد کينزد بابا به يقدم يرعليام. را ايدن يها شکسته همه شکست

:گفت  

 

...عمو  -  

 

:ديبگو و کند فواران بابا آتشفشان تا بود يکاف کلمه نيهم  

 

 تو رو پات وقت چيه وقت و چيه گهيد و رونيب من ي خونه از برو  -

!نذار من ي خونه  

 

:گفت و شد مانعش عمو زن بزند يحرف خواست تا ريام  
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؟!شهيم مربوط ما به بعد به جا نيا از يصحبتها هي باال، برو  -  

 

 به شدميم محکوم يدست يدست داشتم من. ديترک يم داشت ام نهيس

:گفتم و زدم زانو بابا مقابل ام يناتوان همه با و شدم بلند. انتيخ  

 

...بابا نکردم يباز آبروتون با من  -  

 

:کرد اشاره ونيزيتلو به بابا  

 

!ستين تو حيتوض به الزم نميب يم دارم  -  

 

. شدند ونيزيتلو متوجه تازه انگار همه بود؟ کرده يپل را لميف يکس چه

 محوطه وارد عروس لباس با من لميف در. ديچرخ سمت آن به همه سر

 باشد شده يمغز فلج که يکس مثل لحظه کي. شدم سالن پشت باغ

 يتو ريتصو. ستادميا ميسرجا مات و شد صلب من از يکار هر قدرت

 همان به دوباره قهيدق چند و شدم خارج کادر از من که بود آنجا تا لميف
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 گريد ي قهيدق کي از کمتر و شدم خانه نماز وارد. برگشتم ريمس

 سنگ انيم و آوردم در ميپا از را کفشم و نشستم در يجلو. برگشتم

 من نبود واضح نجايا ريتصو آوردم فشار اش پاشنه به و کردم فرو فرشها

 ريتصو.. بشکند کفشم ي پاشنه تا کندم يجان چه که دانستم يم اما

:گفت متعجب عمو زن و شد يبرفک  

 

؟يشکوند رو کفشت ي پاشنه  -  

 

 شدت به ميلبها و زديم آرام پلکم فقط. نداشتم اورا به ييگو پاسخ توان

 نيچند وضوح با بار نيا را ريتصو يگريد هيزاو از نيدورب. ديلرز يم

 پشت هم من. آمد رونيب خانه نماز از يعصبان يپر. داد نشان برابر

 وسط، زيم سمت گرداندم برش و دميکش را شيبازو آمدم رونيب سرش

 زيم يرو گلدان نبود آن درون يکس و بود يخال انداختم سالن به ينگاه

 از و داد تکان نيطرف به را سرش يپر دادم يپر دست به و برداشتم را

 يآرام ي ضربه گلدان با که بودم خواسته او از من. کرد تمرد ام خواسته

. شد دار ادامه يپر تمرد. شوم هوشيب فقط که يحد در بزند سرم به

 کردم صبر. کرد نگاه يپر و من به چپ چپ و شد سالن داخل نفر کي
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 ها پله سمت به يپر کردم التماسش و گرفتم را يپر يبازو دوباره. برود

. گرداندم برش و گرفتم را يپر يبازو توانم همه با من من و برگشت

 را تعادلم کفشم شکسته ي پاشنه به توجه با من و داد هلم عقب به يپر

 و رفت عقب عقب شهيش. افتادم سالن وسط زيم يرو داده دست از

 صحنه..  ديچيپ فضا يتو لميف يصدا يب ي همه با شکستنش يصدا

 بدون مامان که بود وحشناک يقدر به ميپهلو در شهيش رفتن فرو ي

 عمو زن و بست را چشمانش عمو.. ديکش نيه بلند يصدا با اراده

 لميف يتو من. شد مشت دستانش بابا. گذاشت چشمانش يرو را دستش

. شد دهيبر دستم رگ که بکشم رونيب ميپهلو از را شهيش کردم تالش

 احمقِ زد اديفر هوا يب احسان کرد حرکت نيزم يرو شتاب با خون

 در انگار و گرفت يکيبار رد چشمانش. ريام از من يوا يا ريام و... نفهم

 دست مچ داغش دست. آمد سمتم به کرده حرکت شيپاها. مُرد دَم

:زد اديفر و گذاشت قلبش يرو دست بابا. ديکش آتش به را سردم  

 

کرد؟ کهيت کهيت رو خودش که يگفت بهش يچ  -  

 

!نيهم. خوندم براش شعر هي  -  
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. بود نيهم قتيحق نيع نگفت دورغ ريام  

 

 يکس با بتوانم است محال که رساند نيقي نيا به مرا که بود شعر همان

 با و گذشت کارش هق هق از گريد مامان. کنم يزندگ ريام از ريغ به

:کرد يم نينفر را ريام و کرد يم هيگر صدا  

 

 عروسش لباس اومد دلت چطور ؟يکن پرپر رو دخترم اومد دلت چطور  -

 يگذاشت رو اسمت عمر هي يچطور... ؟يدار شرف اصال تو ؟يکن عزا رو

..بچمون يعروس تو يکرد تنمون عزا رخت که ينينب ريخ ياله ؟...برادر  

 

:کرد يم هيگر هم عمو گرزنيد حاال  

 

!ام بچه به نگو نطوريا اما مونم يم اهتيس رو عمر هي...  ژاله نگو  -  
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  الماس_ي_دونه#

١٦٩پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

:گفت و کرد حرکت اتاق سمت به ريام  

 

!دميم رو سواالتون تک تک جواب اميم  -  

 

 خودش با مرا دارد يکس که دميفهم ينم و بود شده نيزم خيم ميپاها

 يوقت چرا اصال شدم؟ ينم هوشيب چرا. بودم ستادهيا همانجا. کشد يم
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 همه نيا مردم؟ينم من کرد يم نينفر را ريام دلش سوز با داشت مامان

کجا؟ از بودم؟ آورده کجا از را يجان سخت  

 

!افتيب راه  -  

 

 چه من و زد يم ريام گوش يتو عمو حاال که يليس از آخ. شد بلند عمو

 با. شد بسته درد با که ريام چشم. کردم يم تماشا و بودم ستادهيا عاجزانه

:زدم لب ام يجان يب همه  

 

 کردم يباز آبروتون با من د؟يدار ريام کار يچ...  کردم اشتباه من  -

 بخوام که نگفت من به يزيچ ريام جون مادر روح به د؟يدار ريام کار يچ

..يينجايا نداره تيخوب برو گفت فقط.. بکنم خودم با رو کار نيا  

 

 که يخشم ي همه با ريام چشم. ختمير اشک طاقت يب گفته را نيا

 يتو يبيعج حس لحظه همان که آخ. شد باز نگاهم در عشق با داشت

.داشتنش يبرا رفت مالش دلم و گرفت انيجر قلبم  
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!ديسف چشم دخترِ يخورد گُه تو  -  

 

. بود نگفته نازکتر گل از من به زمان آن به تا که بود بابا يصدا نيا

 در دستم دميفهم تازه من و ديکش را نميآست سر رحمانه يب که ييبابا

.ستادهيا من اشتباهات يپا به مردانه که است قفل يمرد دستان  

 

!ييايم کفن با يرفت ديسف لباس با..... خونه نيا از گمشو برو  -  

 

 طرف کي ديکش يم دنبالش به مرا و بود بابا دستان در دستم طرف کي

.بود ستادهيا شيجا سر محکم که بود ريام دست در دستم  

 

.رهينم يجا من بدون اسمني  -  
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 ريت ميپهلو من و ستاديا ريام و عمو انيم عمو زن. داد کف از طاقت عمو

:گفت و گذاشت ريام دست يرو دست عمو زن. ديکش  

 

 ول رو دستش االن فقط يخوا يم تو که شهيم يهمون مامان باشه  -

.نشم شرمنده مادر و پدر نيا يجلو نيا از شتريب من تا کن  

 

:کرد پر را خانه لحظه کي ريام يصدا تحکم  

 

!محاله مامان، کنم ول رو دستش محاله  -  

 

 داشتم. بود گرفته دوران سرم. شد ختهير ها حرمت تمام و شد همه هم

 به انگار دستم بود ستادهيا شيسرجا وار سمج همچنان ريوام مردميم

 به را مامان احسان. کرد ينم ميرها رقمه چيه باشد، شده پرچ دستش

 جبهه کي در عمو و بابا. زد حرف آرام آرام گوشش ريز و گرفت آغوش

 که يحال در را ما يدو هر آخر دست و بودند ستادهيا ريام و من مقابل

 و ستادهيا پله راه يتو. کردند رونيب خانه از بود ريام دست سنجاق دستم
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 آهسته ريام بود شده بلند خانه از ناله و اديفر يصدا. ختمير يم اشک

:گفت  

 

!اميم من نيماش تو برو  -  

 

 اما کرد نگاهم مهربانتر و کردم نگاه مهربانش چشمان به مبهوت مات

.دارم قلب دميفهم من و ام نهيس سراغ رفت صاف کالمش خشم  

 

...چکميپ هستم حتيتوض منتظر  -  

 

 چکميپ...  چکميپ... چکميپ. ديپر پلکم ي گوشه و گرفت کيت چشمانم

 قلبم. شدم يم هوشيب داشتم من و بود شده اکو مغزم يتو کلمه نيا

 با و بود شده تمام تشيظرف قلبم. نداشت را جانيه همه نيا شيگنجا

 کالمش تحکم از و سمتش به چرخاندم سر. بود کرده زير سر ريام عشق

 از احسان يصدا. شدم يم هوش يب داشتم واقعا گريد. شدم سست

:آمد يم خانه داخل  
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 رو نجاشيا فکر ريام به ديداد يم پاسش فرت و فرت که موقع اون  -

...آدمه..ستين سنگ ريام که ديکرد يم هم  

 

  الماس_ي_دونه#

١٧٠پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 به نداشت حق احسان. ديبگو شعور يب سروش به نداشت حق احسان

 سروش. کند نيتوه سروش به ايدن نيا در يکس هر اي ريام اي من خاطر

 به را ما همه خودش با که يقربان نياول. بود يشکن تابو نيا يقربان نياول

 او کنم ختم را غائله نيا لفافه در کردم يسع هرچه من و ديکش قربانگاه

 هر و افتاد ما ييرسوا تشت. داد سر را ما ييرسوا کوس و برداشت طبل

 را ما يدو هر بابا. برداشت يسهم انيم نيا از خودش ي اندازه به يکس

 برداشت کدام هر عمو زن و عمو دانست خائن ررايام مامان خواند خائن

 در يآر. رفت مسلخ به گناه يب ريام وسط نيا و داشتند را خودشان

. نمود رخ بود شتريب ارشيع آنکه و شد مشخص عشق اريع حادثه بزنگاه

 بود عشق اريع نيباالتر ريام اريع داشت اذعان قلبم يترازو نيسنگ کف

 گوشم ريز نفر کي و گرفت سر از را دنشيبار ليم نگاهم ابر.  من يبرا

:گفت  

 

هپروت؟ تو يرفت اي گفتم يچ يديشن  -  
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 نهيس يتو يدست دو و دميکش رونيب رحمانه يب ريام دست از را دستم

 زنان هق.خورد ينم يتکان  بود ستادهيا شيجا سر محکم زدم مشت اش

:گفتم  

 

!کن معنا خودت يبرا رو اعتماد برو دور دو ،ياريم منو اسم يکي تو  -  

 

:گفت و گرفت دستش يتو را دستم آمده وجود به يبشو بل آن وسط  

 

!چکمممميپ کنم يم معنا برات هم رو اعتماد  -  

 

:نشد بردار دست او مُردم من و ديکش "تعمدا را مشيم  

 

باشه؟ اميب من تا نيبش نيماش تو برو  -  
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 لب پربغض. کنم يم کار چه دارم ندانم که نبودم خنگ اما بودم يعصب

:زدم  

 

!ضهيمر بابام قلب خونمون برم خوام يم! رمينم يجا من  -  

 

 کردم يخال در يرو را ميها مشت و برگشتم در سمت به و گفتم را نيا

:گرفتم سر از را التماس و  

 

 ينم من خدا به بابا...رمينم يجا من بابا... کن باز رو در خدا رو تو بابا  -

 من با چرا...دخترت اسمني منم....بابا يشون يم...بشه نطوريا خواستم

؟يکن يم ينطوريا  

 

 بابا نکهيا اليخ به شد باز در قهيدق چند از بعد و شد سکوت خانه داخل

 رونيب عمو زن دميد که برداشتم شتاب در سمت به داده راه خانه به مرا

 داخل که خواستم و زدم يکيستريه لبخند عمو، و احسان بعدش و آمد

:گفت و کرد نگاه چشمانم يتو و ستاديا در يجلو بابا که بشوم خانه  
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.ندارم يدختر گهيد من. مُرد شيعروس روز تو من دختر  -  

 

 زجه و ديچيپ مامان يها هيگر يصدا. بست را در محکم و گفت را نيا

 که يبابا. گفت بابا را نيا بودم مُرده من. کرد پر را فضا کل شيها هيمو

 که گفت يم و بود کرده رونيب خانه از مرا حاال. نداشت را اشکم طاقت

 که ستين نيا به شهيهم مُردن. داده دست از شيعروس روز را دخترش

 افتد يم ها اتفاق نيا همه يگاه بکشد پر جسمت از روحت و نزند قلبت

 دست از مرا گفت پدرم که لحظه آن در من مثل درست. ي مُرده تو اما

 من نداشتم ستادنيا يبرا يليدل گريد.مُردم ام ياتيح عالئم تمام با داده

.نداشتم بودن زنده يبرا يليدل گريد يحت  

 

  الماس_ي_دونه#

١٧١پارت#  

  سليماني_زيبا#
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  يرعليام

 يم راه از يگردباد آخر دست و يجنگ يم خانواده حفظ يبرا عمر کي

. شود يم زده هم در حالج کي يها پنبه مثل تيها تالش تمام و رسد

 تلفن مامان يوقت. شد تمام گريد يکن يم فکر که يوقت درست هم آن

 تا داد را سروش آمدن خبر ما ي همه به و گذاشت اش صفحه يرو را

 يخوشحال ابراز پدرم همه از اول مانيکابوسها شود تمام بعدش روز يبرا

 طرز به و بود گرفت شکل من در انقالب کي. مامان وبعد کرد

 يآبرو با نکهيا تا بدهم دست از را اسمني دادم يم حيترج يوحشتناک

 اش يالعجل ضرب ازدواج با آمدن کنار ليدل نيهم به شود يباز اسي

 بشنوم عمر کي که بود نيا از راحتتر اش کشنده درد ي همه با ميبرا

. است يبيعج زيچ آبرو. است غاز هي من صد محافل نقل اسي حرف

 که آبرو يپا. دهد يم فشار ته تا و تيگلو خيب گذارد يم را شيپا آبرو

 يها خواسته از ها آدم يحت. گذرند يم هم از همه ديآ يم وسط
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 از که بود عمو زن موضوع نيا بارز مصداق. گذرند يم هم خودشان

 اسمني خواست ينم و بود کرده ينينش عقب را يبزرگ گام آبرو ترس

 نيا از يخاک کره نيا يها آدم تمام مثل هم من. رديبگ يعروس يحت

 بود بسته جانش به جانم که يدختر شدن دار برچسب و ياجتماع يتابو

 جرات به و شده بزرگ خودم چفت سال يسالها که يدختر. دميترس يم

 و بيعج درد نيا حاال. بخورم قسم نجابتش و يپاک يرو توانستم يم

 از همه و بود شده بزرگ توده مثل ما ي خانواده در ياجتماع ي کشنده

 با احسان. ميبود ستادهيا عقب گام چند نه گام کي دنشيترک ترس

:گفت و ديکوب واريد به يمحکم مشت سروش آمدن خبر دنيشن  

. ميريگ يم رو طاقش بعد کنه يزندگ باهاش بره سال هي جهنم به  -

.هم رو ختهير يفالن با دختره کنن پچ پچ نکهيا از بهتره  

 اسي نفع به گفت يم که يا جمله نيا دانستم ينم و کردم يم نگاهش

 اسمني ورش کي داشت پهلو دو "کامال جمله نيا ضررش به اي است

 يرو يباش گذاشته را اسمني انگار اسمني باز هم گرشيد طرف بود

 از گذشتن است يبيعج درد. يبسنج خودش با را خودش و محک سنگ

 اسمني دانستم يم که داد يم آرامش من به يزمان نهايا تمام اما عشق

 يگاه داد ينم اجبار به تن هرگز که بود يدختر اسمني. ستين اجبار آدم
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 شهيهم اسمني. نه اجبار اما گذشت يم شيها خواسته و خودش از ديشا

 حرکت نيا اگر يحت که بود راحت الميخ پس. داشت جبهه اجبار مقابل

 بودم گرفته ميتصم. کند يم يزن خود آگاهانه اسمني باشد يزن خود

 بپرسم اسمني از را سوال نيا جمع مقابل ميرفت عمو ي خانه به يوقت

 کل به ماجرا اما دارد ريتاث اش يناگهان ميتصم نيا در اجبار چقدر که

 نتوانستم من و گرفت دست را دانيم سروش عمو ي خانه در. کرد رييتغ

 کاسه تمام تا شود ينم دايپ اسمني از تر کوتاه يواريد نميبب و نميبنش

 سروش يوقت. شود خراب اسمني سر يرو روزها نيا اتفاقات يها کوزه

 يزکيچ نباشد تا بله که شد خبردار شستم گرفت اسمني مقابل را قرآن

 يتو کانيپ ريت شده بلند. بود کرده يخودزن اسمني.. زهايچ ندينگو مردم

 و شد آشوب. شد بلوا. دادم جهت رييتغ خودم سمت به را سروش دست

 شرمش هم بابا و خواند خائن مرا عمو. شد شکسته سال يسالها حرمت

 دنيد. بود زده خجالت هم مامان يحت. من چون يپسر داشتن از آمد

 گرفت را جانم ديدر را اسي يپهلو شهيش که وحشتناک ي صحنه آن

 به جا هم را ها واريد يحت که کرد جاديا را نيا پتانسل من در که آنقدر

 دل کي من بعد اسمني و باشم من فقط که برسم يجا به تا کنم جا

 وحشتناک ي معامله نيا بابت ميايب رونيب اسي خجالت از و نميبنش ريس

 نياول يبرا بابا و گرفتم دستم يتو را اسمني دست که يوقت. جانش با
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 رژه چشمم مقابل مادرجون يها آموخته تمام. زد گوشم يتو يليس بار

 نکن ولش»کرد پر را قلبم گوش مادرجون يصدا و رفت

 بود گوشم يتو جون مادر يصدا هنوز «تنهاست يليخ دخترم..يرعليام

 يم دفاع من از خانواده مقابل داشت که دميشن را اسمني يصدا که

 وجودم در ينشدن وصف لذت شد باز چشمش در نگاهم يوقت. کرد

 با خون. ديارز يم ها يشکن تابو نيا تمام به که يلذت. گرفت انيجر

.داشت وا داشتنش يتکاپو به را قلبم و گرفت انيجر ميرگها انيم شدت  

 

  الماس_ي_دونه#

١٧٢پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 به من داشت اسمني که يانکار همه با و ميبود ستادهيا خانه در پشت

 آن به مرا که يرنگ دميد يم را خودم از يگريد رنگ نگاهش در جرات

. کنم دايپ را خودم نگاهش سبز درجنگل شتريب و شتريب تا داشت يم وا

 گفت را کشنده ي جمله کي اسي چشمان در و کرد باز را در عمو يوقت

 ستاديا بسته در به رو حالت همان به قهيدق چند اسمني. بست را در و

 يحت دخترش با ندارد حق يپدر چيه. نداشت برگشتن يرو ديشا. بود

 دانستم يم که اسمني به برسد چه بکند، را معامله نيا آنها نيکارتر خطا

 توانست يم او گرنه و بود کشانده يزن خود به را او خانواده يآبرو درد

 پشت ندارد حق يپدر چيه. تمام و ديبگو نه کلمه کي عقد سفر سر

 ستادنيا يبرا يليدل گريد شد يخال يوقت اسمني. کند يخال را دخترش

 گرفتم شتاب سمتش به شدم خم. کرد سقوط لحظه کي در و نکرد دايپ

:گفت برنده و ديکش را ميبازو مامان که  

 

!عقب برو...ستادنيوا هم يرو تو دختر و پدر نيا تو سر صدقه از  -  
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 پرده شده خيم بابا يصدا که برهانم مامان دست بند از را خودم خواستم

:ديدر را ميها گوش ي  

 

!يطرف من با بخوره دختر اون به دستت  -  

:رفت تشر و زد کنار را همه احسان  

 

 رزايم نداشته نيماش يجلو عقب يصندل سر ديدار کرده، غش اسمني  -

د؟يکن يم بحث نوروز  

 

 چشمان به رهيخ من و کرد بلند دستانش يرو را اسمني و گفت را نيا

:گفتم و شدم پدرم  

 

 رو گوشت که افتاده ادتوني ريد. شد بزرگ بغلم تو عمر هي دختر نيا  -

 تا مونده دار امانت که بابا بوده مرد يليخ گربه گربه، دست داد دينبا

!االن  
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 از و آورد صورتم کينزد را صورتش. راگرفت ام قهي و انداخت دست بابا

:ديغر اش شده ديکل يدندانها ريز  

 

 ي سرسفره که تو مثل يشرف يب دست بدم که ستين گوشت دخترم  -

!رپاشيز يبشن عقد  

 

 مانيفرزند پدر حرمت خواستم ينم. ميايب در بابا يرو تو نداشتم دوست

 بود نيا وقت حاال و بودم گفته را حرفم من. شود دار خدشه آن از شتريب

 او از را ها واژه کنترل تيعصبان که يپدر آستان در اورميب فرود سر که

:گفتم آرام و انداختم ريز به را چشمانم بود ربوده  

 

!شرفم يب من باشماست حق  -  

 

 ام قهي يرو از دستش که چرا. شد بابا درون آتش يرو آب جمله نيهم

: گفت آرام اش گفته از نادم و شد شل  
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!يرعليام  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٧٣پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

 با را اسمني احسان رفتم باال يکي دوتا را ها پله و انداختم نييپا را سرم

 نيا وسط طيشرا نيا در را چکميپ توانستم ينم. بود برده باال آسانسور

 به آمد يم اتاقم از احسان يصدا شدم که خانه وارد. بگذارم تنها بلبشو
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 خواستم تا. بود افتاده کش دارز تختم يرو اسمني. رفتم اتاقم سمت

:گفت و گرفت را ميجلو مامان شوم کشينزد  

 

....يرعليام رونيب برو  -  

 

:گفتم و دادم باال يابرو يتا  

 

اومد؟ در کجا از رونيب برو مامان؟ يچ يعني  -  

 

 آرام و گذاشت ام نهيس يرو را دستش دو کف و ختير اشک مامان

:گفت  

 

... من دست امانتِ اسمني رونيب برو  -  

 

شد؟ امانت هووي نبود امانت روزيد تا  -  
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...تو روزيد تا  -  

 

 نيطرف به را سرم يعصب بود، سخت هم مامان يبرا جمله ادامه گفتن

:گفتم و دادم تکان  

 

 ناموس بگو.. اسمني يپا ريز ينشست بگو... بگو هم تو مامان بگو  -

 و زينر اشک فقط بگوو، کنه يم سبکت که يچ هر شرف، يب بگو... دزد

...نکش خجالت داشتنم از  

 

:زد هق و گذاشت ام نهيس يرو را سرش داد دست از را کنترلش مامان  

 

کشم؟ يم خجالت داشتنت از گفته يک! يافتخارم تو مادر ببخش  -  

 

:گفتم و گذاشتم مامان سر يرو را دستم  
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!گه؟يد داره هم دنيکش خجالت بد پسرِ  -  

 

...من  -  

 

:گفتم و دميکش آغوش به را مامان  

 

!چشه اسي نميبب بذار... مامان نگو يچيه  -  

 

:گفت و عقب داد هلم هم باز. نکرد ينينش عقب موضعش از مامان  

 

 و بردار رو ساکت پس مهمتره تو از دخترم.... دخترم اون و يپسرم تو  -

...اسمني يب اسمني ينشد محرمش يوقت تا... برو خونه نيا از  

 

:گفتم و دادم تکان نيطرف به را سرم و زدم يخند پوز  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

778 

 

 قلب االن...شهينم آروم يکس با من جز يشناس يم رو اسمني که تو  -

!رميم کنم آرومش ذره هي ستهيميوا ملبش  

 

:ديکش داد احسان و شد بلند اسمني ي ناله يصدا  

 

!گهيد ارهيب آب وانيل هي يکي شما؟ دييکجا  -  

 

:گفت و انداخت من به ينگاه مامان  

 

!اريب آب برو  -  

 

 يب از حجم نيا. کردم گرد عقب و دادم تکان نيطرف به را سرم باز

 ليتبد خانواده معتمد از ساعت دو مدت ظرف. کرد يم تمياذ ياعتماد

 بود نشسته ييرايپذ يتو بابا. خانواده عضو نيتر امن نا به بودم شده
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 به را يکي ختمير آب وانيل دو. بود گرفته دستش دو انيم را وسرش

:گفت جانش در مانده يباق توان اندک با. دادم بابا دست  

 

 ييصدا نييپا از چرا نميبب برم ستين خوب اوضاعش فرامز قلب  -

؟!ادينم  

 

!کنم يم صحبت عمو با خودم ديبش آروم کم هي  -  

 

:کرد نگاه چشمانم يتو و آورد باال را سرش  

!نيبش  -  

 

!ستين وقتش االن بابا  -  

 

؟يگفت اسمني به يچ تو  -  
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 بهش من گشت يم کردم يم زمزمه من که يشعر هي دنبال اسمني  -

!شعره کدوم گفتم  

:ديپرس برنده  

 

؟يدار دوستش يک از  -  

 

!!بابا  -  

 

 بهش طرف يبسپر يکي به رو دخترت يبدون يستين فرامرز يجا  -

؟يچ يعني باشه داشته نظر  

-   

 نقدريهم منو کنم؟ اسکن رو اسمني نميبش من يعني نظر بابا؟ نظر

 بگن بهت همه و ديباش داشته دوست رو يکي ديستين من يجا د؟يشناخت

 يعني نه، اي باشه خواهرت يخوا يم که نپرسن ازت "واصال خواهرته

؟يچ  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

781 

  الماس_ي_دونه#

١٧٤پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

. باشد آرام گذاشت ينم عمو ينگران. رفت در سمت به و شد بلند بابا

:گفت و داد تکان تاسف به يسر  

 

نبود؟ خواهرت مگه  -  

 

!ستين گهيد االن  -  
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:گفت و رفت خانه در سمت به بابا  

 

!کنم يم چه ييرسوا نيا با نميبب من تا نباش فرامز بر و دور مدت هي  -  

 

 به او و اسي به من احساس و عشق يپا. نبود وسط من يپا گريد نجايا

:گفتم و ستادميا بابا مقابل بود وسط من  

 

 دوسش من. چسبه ينم بهش اَنگها نيا و پاکتره گل از من اسي  -

 حس نيا اسم. داشتن دوست نيا يبرا رميگ ينم نييپا رو وسرم دارم

!ييرسوا نه عشق  

 

:گفت و گذاشت ام سرشانه يرو يدست بابا  

 

!کن دفاع عشقت از و باش مرد پس  -  
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 اتاقم سمت به و برداشتم را کانتر يرو آب وانيل شد خارج در از که بابا

 برده فرو احسان آغوش يتو را سرش و نشسته تخت يرو اسمني. رفتم

 مامان و کرد يم نييپا و باال اسمني کمر يرو را دستش احسان. بود

:گفتم آرام. بود نشسته تخت يرو اسمني کنار  

 

د؟يبذار تنها رو ما قهيدق چند هي شهيم  -  

 

. بخورد يبد تکان شد باعث ديرس اسمني يها گوش به که ميصدا

 نگاهم ياشک چشمان با و آورد رونيب احسان آغوش يتو از را سرش

. نداشت من به گريد که ياعتماد و مامان به دوختم چشم مامان به. کرد

:گفت و خنده يشوخ به زد احسان  

 

!رونيب گمشو باال نزده گردنم رگ تا  -  

 

:گفتم و زدم بهش يگردن پس شده کشينزد  
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!کرده؟ بغلش هم سفت چه. نميبب رو چکميپ کن ولش  -  

 

 اسمني حال اما بود بد ما ي همه حال. نبود يعاد طيشرا در زيچ چيه

 همه نيا بار ريز داشت اسمني. بود گذشته که بود مدتها را بودن بد مرز

 جان کي و بود اسي کي ندارد گفتن گريد که هم من. شد يم له فشار

 همه نيا به برسد چه کشاند يم مرگ يآروز به مرا نگاهش شبنم من،

:گفت من به رو و شد بلند تخت يرو از مامان. بود جانش در که يدرد  

 

ا؟يب قهيدق هي ريام  -  

 

:گفتم و دادم احسان دست به را آب وانيل  

 

!بشه طال آب توش بنداز رو گردنبندش  -  
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:خندد يم که کرد وانمود احسان  

 

!بعد اريب عاقد لطفا فقط خودت، با دونش و آب  -  

 

:گفتم شدم يم خارج اتاق از داشتم که يوقت کرده گرد عقب  

 

.شد آب نده فشارش انقدر  -  

 

 و دل با داشتند ممکن زمان نيبدتر در که بود يها يشوخ همه نهايا

 بود آن از تر افتضاح اسمني طيشرا. کردند يم يباز کداممان هر روح

 که بودم نرفته رونيب اتاق از کامل هنوز. داد حيتوض کلمه در بتوان که

:گفت احسان به رو اسمني  

 

!!خونمون برم خوام يم  -  
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 ريام اتاق يتو آوردمت مخصوصا خودم. عشقم نجاستيا خونت گهيد  -

.ديروببر حالش  

 

.داشت را خودش يها يلودگ يطيشرا هر در شد ينم آدم احسان  

 

  الماس_ي_دونه#

١٧٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

:گفتم و ستادميا مقابلش. بود ستادهيا راهرو ته رفتم مامان سمت به  

 

!جانم  -  
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.. که يشرط به واست هيميقد اسمني همون اسمني  -  

 

:يشاک دلخور، ،يوعصب دميپر حرفش وسط  

 

.. دينذار شرط من واسه ستين يميقد اسمني اون گهيد اسمني مامان  -

 نييپا ديبر االن نيهم نمونن هم کنار پنبه و شيآت دينگران يليخ اگه

 عمو يکاف شترِيب تونينگران نه اي... ميکن عقد فردا ديکن يراض رو عمو

 باشه راحت التونيخ تا خونم يم تيمحرم خطبه االن نيهم باشه يراض

 شما... نخوره بهش ناخنک هووي بود من بغل تو فرت و فرت که يردخت

 دل محض بشه آروم کم هي گفتم. کن نيتوه من شعور به کمتر هم

خوبه؟! رميم شده که هم شما  

 

 واسه که ستين خوب..يپر يم مادرت حرف وسط که ستين خوب نه  -

 من يگ يم رک يليخ که ستين خوب.. يکش يم ونشون خط من

!ستين خوب. ستمين صبور  
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:گفتم و کردم باز نيطرف به را دستم و گرفتم فاصله مامان از يقدم  

 

 يم بابا ؟يزيآبرور هي شد؟ يچ شما مقاومت سال ستيب ي جهينت  -

 زنم خوام يم و دارم دوسش کنم؟ منکرات خوام يم مگه. خوامش

 يم فقط خوام يم رو اسمني گفتم يم بهت شيپ ماه دو اگه... بشه؟

 آدم فال،ن آدم...  شهينم خواهرش عاشق آدم...  بکش خجالت برو يگفت

 عقدش از قبل قهيدق 5 نه،يبب رو من اسمني دينذاشت عمر هي... سانيب

 من از رو شدن دهيد بار هي نيا ديپرست يم يکس هر به رو تو. دهيد

 تو يچ ستين مهم هم "اصال باشم تنها باهاش خواميم االن.. ديرينگ

 من هم مقصرش. شهيم آروم من بغل تو فقط اسمني گذره يم هيبق فکر

 گوشمون در بند هي. ديدا عادت من آغوش به اونو که ديشما نيا ستمين

 ريام هيگ يم تو به رو دردش پکره اسي ريام چشه، اسي ريام ديخوند

 به هوي..نکن بکن نه شهيحال ريزنج نه مامان دله...  اسي ريام... اسي

 بوده ممنوعه عمر هي که يکس واسه رفته که ينيب يم ييايم خودت

 ديبزن برچسب نه ما احساس واسه خدا يرضا محض هم حاال...  براش

.رديبگ ميتصم نه  
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 را احسان. رفتم اتاقم سمت به نماندم مامان جواب منتظر گفته را نيا

 را سرش و بود داده تکه تخت تاج به اسمني. بستم را در و کردم رونيب

:گفتم و شدم کشينزد يکم. شيپاها يرو بود گذاشته  

 

م؟يبزن حرف هم با يخوا ينم  -  

 

:شدم تر کينزد نداد، را جوابم و کرد نيف نيف  

 

...يکوچلو يماه شمام با  -  

 

:گفت کنان هيگر و برداشت زانوانش يرو از را سرش  

 

...خائن گفت بهم  -  
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!بزن حرف باهاش ششيپ برمت يم فردا سروشه؟ تينگران زده، زر  -  

 

 ختمير يکي با من کرده فکر دهيد رو لميف اون... کنه يم قبول مگه  -

...هم رو  

 

  الماس_ي_دونه#

١٧٦پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 يم کنده جا از داشت فکم.شد جمع ناخودآگاه ام چهره آمد که لميف اسم

 رفت يم باالتر وجب کي شهيش اگر. آمد يم آن به که يفشار از شد

 کي. گذاشتم صورتش يرو را دستم. بود کرده سوراخ را اسمني قلب

 داشت انگشتانم سر. بکر حس کي تازه، حس کي. داشت يبيعج حس

 نداشتن تمام به داشت داشتنش لذت و کرد يم تجربه را يديجد حس

.کرد يم غلبه شيها  

 

!ميزن يم حرف "بعدا لميف اون راجب  -  

 خودش چشمانش ي خانه در ترس و کرد رييتغ سرعت به نگاهش رنگ

. ديکوب واريد و در به را  

 

...ستين اونم وقت االن.. بگم بهت اعتماد از يگفت  -  

 

:گفت آرام و ديکش صورتش يرو را دستش پشت  

 

؟يچ يعني نيا يدون يم...  رونيب انداختم خونه از بابا  -  
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:گفتم و دميکش اش گونه يرو را سرانگشتانم  

 

!ستين اونم وقت االن  -  

 

:کرد نگاهم يسوال. داد تکان نيطرف به را سرش  

 

ه؟يچ وقت يدون يم  -  

 

!!نه  -  

 

:وگفتم کردم باز را آغوشم  

 

. ميبش آروم که نکهيا وقت  -  
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:گفتم و زدم پلک  

 

!نجايا ايب  -  

 

. گرفت آتش و شد سرخ شيها گونه که دميد و افتاد ريز به سرش

:گفتم و بردم کشينزد را سرم و کرد گل وجودم طنتيش  

 

!!هااا بدم حيتوض برات رو اعتماد شم يم مجبور اميب اگه من  -  

 

 ميبرا را تقدسش نشيدلنش ينينش عقب. رفت فرو خودش يتو شتريب

 شيبرا را اعتماد بليس مرکز به ريت کي برخورد مثل. کرد برابر هزار

:گفت و گذاشت شيلبها يرو دست ناباور فقط او و دادم حيتوض  

 

..!يرعليام  -  
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 فرو گوشش ريز را سرم...بود کرده صميحر که يناگهان لذت آن از آخ

:گفتم برده  

 

 از يزيچ گهيد عمو، دختر داشتم رو کار نيا فرصت بار هزار من  -

!!نگوو من به اعتماد  

 

 گريد. گذاشت لبش يرو را دستش دو و شد پر يا هيثان به چشمانش

 شده تمام ها فاصله. نگهدارد جدا او از مرا توانست ينم ي فاصله چيه

 اعتراف کي را ها فاصله. بود دهيرس خودش ريمس انتها به ها فاصله. بود

 فرو شيموها نيب را دستم و دمشيکش آغوش به. بود شکسته هم در

 و سپردم خاطر را شيموها عطر. بود مياهايرو مامن شک يب آنجا. بردم

:کردم زمزمه  

 

 تياذ يليخ دونم يم. کنم يم درست رو زيچ همه اريب طاقت کم هي  -

. کن سکوت فقط تو گفت بهت يزيهرچ يکس هر "لطفا فقط ،يشد

..تو يها نفس به ام زنده نره ادتي اما سخته يليخ دونم يم  
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 ميمهرلبها به را شيبايز چشمان و کردم بلند نهيس يرو از را سرش

:گفتم و بستم نيآذ  

 

. افته يم قلبم يرو ترک هي رزهيم که اش هرقطره. اسي نکن هيگر  -  

 

 پاک را شياشکها دانه به دانه و مُردم آرام آرام من و ديبار آرام آرام

:گفتم و کردم  

 

؟يانداخت ترک روش االن نهمهيا که يدل هي يبزن بند يبلد  -  

 

 آغوش به فقط. کنم چه دانستم ينم من و کرد هيگر شتريب. دينخند

:گفتم يلب ريز و دميکش  

 

..ميرح اي.. رحمان اي نکيد يعل يقُلب ثَبت  -  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

796 

 

 از را مانيقلبها آرامش حاال من و بود داده ما به را عشق رحمان يخدا

 ام يناتوان ي همه با و دميبوس را اسمني انگشت سر. خواستم يم او

:گفتم  

 

؟يشينم آروم نجايا گهيد  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٧٧پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

:کرد پا به بلوا جانم و قلب يتو آرامش يصدا  
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!ريام کن يکار هي  -  

 

 ياعتماد يب از بهم گهيد و کن اعتماد بهم. کنم يم درستش من  -

!نزن حرف  

 

:گفت  غم يايدن با نباريا  

 

!شمينم آروم خونه برنگردم تا  -  

 

:گفتم و قلبم يرو گذاشتم را دستش  

 

.قشنگم چکيپ يش يم آروم کن فکر بهش. توست مال نجايا  -  

 

:ديلرز شيلبها  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

798 

 

!نجايا به ديميرس که کردم فکر بهش  -  

 

:خواست طنتيش دلم  

 

رو؟ ميهست که ينجايا يندار دوست  -  

 

 مامانم بدون بابام، بدون رو نجايا...دور ايدن هي و ميشد کينزد قدم هي  -

...ريام خوام ينم  

 

 با قشنگه من چکيپ..ينبود چکميپ گهيد که نبود نطوريا اگه  -

 باورم اگه کنه يم بهشت برات مامانت با بابات با رو نجايا. ناشيهم

باشه؟. يکن  

 

!باشه  -  
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:نبود زيجا هم آن از شيب ماندن اما. دمانيجد يايدن از کندم ينم دل  

 

. بمونم نجايا گهيد ربع هي من بذاره مامان کن فکر برم ديبا هم االن   -

 ينکن خاموش.. دهيم اميپ بهت آورده نييپا از احساان رو لتيموبا يگوش

. نباش هم مادرت پدر نگران بخواب جا نيهم بکش دراز... رو تيگوش

. ارميم در دلشون از شده جونم متيق به  

 

:گفتم آرام من و ديچيپ گوشم يتو زشير هق هق يصدا  

 

... هاا يشديم آروم نجايا ها قبال  -  

 

 را دستم. باشد شده جانيه دچار انگار ختير بهم شيها نفس تمير

:گفتم و کردم حلقه دورش شتريب  
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 چيه يکس اما بغلم؟ ياومد يم يوقت شدميم آروم منم يدونست يم  -

 برو ايب ريام گفتن همه کن آروم رو ريام برو ايب اسي بگه ومدين وقت

..بگم خوام يم من حاال. کن آروم رو اسي  

 

:گفتم و دميبوس را شيموها يرو و کردم مکث  

 

!کن آرومم اسي  -  

 

 بتوانم من که بگذارد بود محال حس نيا. شد حلقه تنم دور آرام  دستش

 کردم يم يراض را عمو شده طور هر ديبا من. رميبگ فاصله او از يا ذره

.گذشتم يم خودم از باره هزار شده اگر يحت  

 

  الماس_ي_دونه#

١٧٨پارت#  

  سليماني_زيبا#
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اسمني  

 

 

 يب يبار چند عمو زن. ختمير اشک و زدم غلط جا يتو را شب تمام

 در کردن نگاه يرو. بود آورده گاوزبان گل ميبرا. آمد اتاق به صدا

 يحس. بود داده دست من به يبد حس يطور کي. نداشتم را صورتش

  که ي خانواده. ام کرده ظلم خانواده تمام حق در کردم يم احساس که

 که يوقت. رفت که ريام.بود شانيزندگ حل راه تنها من شدن يقربان انگار

 او. ماند يباق اش نهيس انيم پرکوبش درقلب دلم. کند آغوشش از مرا

 که يخال آنقدر. بود کرده يخال را پشتم بابا که يمن. بمانم من تا رفت

 را وصفش قدرت يحت که بود خراب يقدر به روزم حال. بودم شده يته

 تپش انگار. دميبوس را بود کرده لمس را تپشش پر قلب که يدست. ندارم

 در و رفتم رونيب خانه در از آرام شب مهين. داديم آرامش قلبم به قلبش

:گفتم يآرام به و زدم را خانه  
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 تو يهرچ...کن باز رو در خدا رو تو بابا... خودمون خونه اميب بذار بابا  -

!نکن رو کار نيا من با بابا... خونمون اميب بذار فقط کنم يم گوش يبگ  

 

 در پشت. نه را بابا يصدا اما. دميشن يم را مامان هق هق يصدا

:گفتم و دادم هيتک در به را سرم و نشستم  

 

!يکن باز رو در که نميشيم نجايا اِنقدر بابا رمينم يجا من  -  

 

:گفت يم بابا به آرام آرام که دميشن يم را مامان يصدا  

 

!سرده هوا رونيب... کنه يم درد اش هيکل ام بچه فرامز کن باز رو در  -  

 

 يم مرگ فقط دلم من و کرد يم التماسش مامان. داد ينم يجواب بابا

 حراسان عمو زن. ديچيپ اذان يصدا که نشستم در يجلو آنقدر. خواست
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 و گذاشت سرش يرو را دستش من دنيد با و آمد نييپا را ها پله راه

:گفت ناالن  

 

؟..برم قربونت نجايا ياومد چرا  -  

 

 گرفتم چادرش به را دستم. بود سرش نماز چادر عمو زن. بود خون دلم

:گفتم و  

 

 هرزه من عمو زن خدا به... نگفت يزيچ من به ريام عمو زن خدا به  -

 نماز نيهم به..بزنم کيت گهيد يکي با باشم داشته نامزده يوقت ستمين

 ينم.. بشه ظلم سروش به نيا از شتريب نخواستم من يخوند که

 به که يراه تنها...  بره آبروتون که بگم نه عقد ي سفره سر خواستم

..نشيرينگ ازم منه کس همه ريام عمو زن.. بود مونه ديرس ذهنم  

 

:گفت و کرد بغلم محکم و گرفت آغوشش يتو را سرم عمو زن  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

804 

؟ينشست سرما نيا يتو ياومد ينطوريا چرا يرميام امانت تو  -  

 

:گفتم و زده هق آغوشش انيم  

 

!کنه باز رو در بابا بگو خدا رو تو. خونمون برم خوام يم من  -  

 

:گفت و ديچيپ دورم را چاردش عمو زن  

 

 ام بچه شرمنده نذار سپرد من به رو تو يرفتن ريام. قشنگم اسي  -

 تو...کنه فکر باشه تنها کم هي هم بابات بذار...باال ميبر ايب... بشم

 به سالشه؟ چند فرامز مگه باشه؟ نداشته دوست شهيم مگه يدخترش

 کم تشيعصبان که کم هي يعصبان االن...افتاد روز اون به قلبش تو خاطر

 ايب... نداره دوست بابات اندازه کس چيه ايدن يتو که يفهم يم بشه

!برم قربونت باال ميبر  

 

:گفتم و دميچسب در آستانه به  
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!ببخشتم بابا تا نميشيم اِنقدر  -  

 

 را سرم و ديکش آغوش به را مرا. ديترک بغضش و داد کف از طاقت زنمو

:گفت آرام آرام و کرد کسيف اش نهيس يرو  

 

 قول ريام به مگه.... باش صبور کم هي زميعز شه يم درست زيچ همه  -

اد؟يب تا يبمون جا همون که ينداد  

 

  الماس_ي_دونه#

١٧٩پارت#  

  سليماني_زيبا#
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. يشرط و ديق چيه بدون عشقش يپا بمانم که بودم داده قول ريام به

 سخت. کرد چه من با بابا کنم فراموش که شد ينم باعث نهايا همه اما

. يبده دست از دومت پناه داشتن يبرا را اولت پنهاه و يباش دختر است

 سخت. يبده دست از را ات خانواده اعتماد و يباش دختر است سخت

 خودم از ميقوا همه با اگر من. يبشو مجازات نکرده گناه به است

 اقتيل که يمرد به سروش به خواستم ينم که بود ليدل نيا به گذشتم

 به شد ينم صبح کشنده و سخت شب آن. کنم انتيخ داشت را عشق

 به دوباره خورد قسم را جون مادر روح که يوقت هم آن عمو زن اصرار

 فرو يواريد کي. شکست من درون يحس کي. برگشتم عمو ي خانه

 ينم باز اولش روز به هرگز که يقلب. برداشت ترک يقلب کي و ختير

 دو حس نيا دانم ينم آمد ينم که آمد ينم چشمانم به خواب. گشت

 ليس. داد اميپ ام يگوش به صبح 6 ساعت ريام اما نه کي اي بود طرفه

 زمان به من. بودم نخوانده را بود شده يگريد جور تمشير که يها اميپ

 با کنارش در و رميبپذ را ريام گاهيجا در موضع رييتغ نيا تا داشتم ازين

 ريام اميپ نيآخر ام يگوش نيکشيفينوت اما. ميايب کنار ام نهيس جانکاه درد
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 هم ديشا و تر برنده تر، تابنده گذاشت شينما به شتريب قدرت با انگار را

...تر درخشان  

 

...(ببرمت اميم دارم گذشته يدلواپس از کارم اسمي)   -  

 

 در يگريد طوفان که بود باش آماده هشدار اميپ نيا نبود ساده اميپ نيا

:ونوشتم آمد رقص به يگوش صفحه يرو اراده يب دستم. است راه  

 

(ريام نه)   -  

 

:آمد امکيپ جواب بالفاصله  

 

(بده جواب رو تيگوش زنم يم زنگ)   -  
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 در ديبا فقط که يدستور. است يدستور کامال امشيپ نيا دانستم يم

:نوشتم الجرم. چشم نوشتم يم جوابش  

 

..( "بعدا شهيم)    -  

 

 يرو را پتو. ديلرز دستم يتو قدرتش همه با يگوش ماند تمام نا ام جمله

 محض به دادم، فشار سبز کونيآ يرو را انگشتم ديترد با و دميکش سرم

:زد بند را قبلم يرو ترک گرمش يصدا تماس يبرقرار  

 

؟ييکجا  -  

 

 نفر کي که است نيا عاشق يزن هر. است يقشنگ حس ينگران

 ارتباط او يصدا تن به شيها نفس تمير که نفر کي. باشد نگرانش

 شتريب باشد کرده دايپ داريخر تازه انگار دارم بغض يصدا. دارد ميمستق

:ديلرز  
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...تو اتاق يتو  -  

 

 شبيد ييسرما تو ام ييگرما من کن اديز رو شوفاژ درجه شو بلند  -

.است شهيهم از سردتر هوا هم امشب بستم رو درجه "کال  

 

.شود يم هم تر نيريش رديبگ محبت يچاشن يوقت ينگران  

 

!سرم يرو دميروکش پتو خوبه  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٨٠پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 کي کنم تجسم را اش چهره توانستم يم که ييها خنده آن از. ديخند

:نيدلنش اما جان کم لبخند  

 

 هم با رو وسرما گرما و يتنبل برات اميب شميم مجبور ينش بلند اگه  -

...کنم يمعن  

 

 را ها ممنوعه داشتم من ديکوب يم پا قرار يب اگر نبود خودش دست قلبم

 به دست زبانت که يوقت از يوا. جهانم و جان زبان از هم آن دميشن يم

ببندد را قلبت يپاها و دست تا شود کار  

 

...يرعليام  -  

 

 همه نيا و من به يکن يم صدام ينطوريا عمرم آخه...يرعليام جاان  -

!!؟يکن ينم فکر فاصله  
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 اندازه به يشگيهم ريام آن با پسر نيا. داشت فرق چقدر جانمش

 يصدا تا گذاشتم دهانم يرو را دستم. داشت فاصله يريش راه کهکشان

..نکند ترم رسوا منطقم يب يها نفس  

 

...يکش ينم نفس چرا عمرم؟ شد يچ  -  

 

 گذاشته پا وجدان عذاب. ديبار چشمانم از اشک قطره صد نه قطره کي

:داد يم فشار سخت و ام خرخره يرو بود  

 

...نگفته حرف عالمه هي و تو و من ميباش تنها خوام يم امروز  -  

 

 دادم يم پس را اشتباهم تقاص داشتم من. نداشتم را اش يآمادگ من نه

:گفتم و زدم هق يگوش يتو. نبود نگفته يها حرف وقت  

 

..خونه نداد رام بابا  -  
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خوبه؟. کنم يم ياوک رو خونمون امروز  -  

 

 بود گفته او که يا خاانه داشتم خانه هم يگريد يجا من مان؟ي خانه

 مچاله قلبم. شد يم هيتخل ديبا که ي خانه. فروش يبرا است گذاشته

 چقدر. داشت کار امروزش يبرا رچقدريام. رفت فرو خودش در و شد

 ما شب کي کردم يم فکر يوقت. نيريش شياهايرو و بود شلوغ سرش

 و بيعج يحس هم، نيتر کينزد ميشد و زد گره بهم دور دوجهان از را

 نهيس يتو زخم هنوز داشت، درد نفرهنوز کي لرزاند، يم را وجودم ينو

 به نفر کي. بودم بدهکار بيعج او به من که نفر کي.بود بزرگ اش

 شکند يم که باشد او باز شد باعث مدتم يطوالن مکث...سروش اسم

:را انمانيم نيسنگ سکوت  

 

نه؟ يدينخواب  -  

 

!!نه  -  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

813 

 

!روزها نيا گذره يم  -  

 

:نشست ميصدا يتو دوباره بغض  

 

!سخت يليخ سخته،  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٨١پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

سخته؟ کجاش  -  
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:داشت يسختتر جواب و بود يسخت سوال  

 

!سخته جاش همه از شتريب وجدانش عذاب  -  

 

:کرد عوض ييبايز به را بحث ريمس  

 

!سخته تيدور من واسه  -  

 

..يرعليام  -  

 

..يرعليام نگو من به گهيد  -  

 

..ريام  -  
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:کرد پر را يگوش شيها نفس يصدا  

 

!جانم  -  

 

...بده زمان من به  -  

 

:گفت مکث بدون و محکم  

 

 نبود؟ بست زمان مدت همه نيا بدم؟ بهت يچ زمان ،يکرد غلط  -

 به يبزن گند يخوا يم زمان فقط اي يکن روشن رو شوفاژ يشد بلند

 به يزد گُه بار هي رهيم کردن درست به دستت يليخ ستين زيچ همه

 يزمان من بفهم هم بار نيا فهمم يم خانوم.. بسه من يها برنامه تمام

 عذاب باشه؛ چکميپ شق کله آدم اون اگه يحت بدم يکس به ندارم

 احسان به نزدم زنگ تا هم االن...بخور رو آبش کوزه دم بذار وجدانم

!بده انجام گفتم بهت که رو يکار پاشو  
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 را چشيپ و رفتم شوفاژ سمت به آرام و برداشتم سرم يرو از آرام را پتو

 وانهيد يخط ور آن و شکست را اتاق سکوت چرخشش يصدا چرخاندم

 شيصدا دميشن با برود را ساله صد ره شبه کي بود کرده عزم که يا

:گفت آرام  

 

!نيهم باش فقط تو زنميم حرف عمو با امروز من  -  

 

 کردم يم آرام را نفر کي اول ديبا من. نبودم معامله نيا آدم من. نبودم

 را آرامش يرو داند يم بود گفته و بود سپرده کارما به مرا که ينفر کي

 يتو هم باز ريام يپرتمنا يصدا يوقت نهايا ي همه با. ديد نخواهم

:گفتم آرام درجوابش و کنم مقاومت نتوانستم ديچيپ گوشم  

 

!هستم  -  

 

 نفر کي که کرد قرص را دلم ديکش يآسودگ سر از که يقيعم نفس

..جهانم يها يآرام نا تمام با مقابله يبرا هست  
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 حرف بابا با و رفت و آمد ريام گذشت منوال نيهم به بعدش يروزها 

 که ندارد من اسم به يدختر گريد گفت و داشت پا کي بابا مرغ اما زد،

 ريام گردن را مراسم گناهان تمام بابا و شد پا به بلوا آخر روز... ندارد

 دوباره مامان و گرفت قرار  بابا حمالت بليس مرکز ريام دوباره انداخت،

 خط هم عمو. کرده ليتبد خانه عزا به را مانيخان که شد نينفر به دست

 ندارد حق اوردهين دست به را بابا کامل تيرضا تا ريام که ديکش نشان و

 و زد يم نعل به يکي وسط نيا احسان. بشود رد من يمتر چند از يحت

 ي خانه در همچنان. شود باز ماجرا نيا کور گره ديشا تا خ،يم به يکي

 يآوارگ نيا دانستم ينم که بود دردناک يقدر به حس نيا بودم عمو

 دست چند مامان احسان يها يزنيرا سبب به. برد خواهد کجا تا مرا

 کنم سکوت گفت يم فقط ريام و عمو ي خانه بود فرستاده ميبرا لباس

 بعد و کند کم را خشمش دردناکش اعتراض نيا با بابا بدهم اجازه و

 بابا در دانستم يم ديبع من که يمنطق. کند نگاه هيقض به يمنطق نديبنش

.کند حلول  

 

  الماس_ي_دونه#

١٨٢پارت#  
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  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من و بودند کرده ترد مرا ام خانواده. داشتم قرار يبد يعاطف يبلبشو در

 حضور اگر ريام هرچند. کردم يم حس را ييتنها شهيهم از شتريب

. بود تنها من اما کرد يم قرص را دلم شيها اميپ با نداشت يکيزيف
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 نيتر امن از که ام شده يدختر برود ادمي که برد يم زمان سالها ديشا

. بود ايدن درد نيبزرگتر نيا. شده رانده اش يپدر ي خانه يعني ايدن يجا

 خانه ريمس. کند رونيب پدرش ي خانه از را يدختر ندارد حق کس چيه

 بود، جاده يپدر ي خانه ريمس يکن خرابش که نبود پل پدر ي

 من که بود درست. بود جاده هم آسفالتش بود جاده هم اش يسنگالخ

 يبرا من اما بودم کرده خراب آگاهانه را پدرم ي خانه به يمنته ريمس

 انتخاب را آنها بار يبارها و گذشته خودم از بودن خانواده خوب دختر

 ريسا از يخبر کتيبا در ماني خانه يها يحواش نيا تمام. بود کرده

 خبر با افتاد يم اتفاق ماني خانه در آنچه از ياحد. افتاد يم اتفاق اقوام

 دنشانيد به که عمو ي خانه به زد زنگ نايم عمه روز کي يحت. نبود

 در و روند يم سفر به ماه کي مدت به که گفت او به عمو زن اما ديايب

 جد به ومن گذارند يم مصلحت را اسمش که يدروغ ستند،ين خانه

 هوا و بود عصر. بود خانواده مصلحت به "واقعا دروغ نيا که دميفهم

 دروغ. روم يم يپر دنيد به که گفتم عمو زن به و دميپوش پالتو ،يباران

 يکم ديشا. بزنم حرف ام خانواده از ريغ به يکس با داشتم ازين من نگفتم

 يپر با ماني خانه کينزد ي کافه در 5 ساعت.. شوم سبک يکم فقط

. داد تماس رد مدام او و گرفتم تماس بار چند بود کرده ريد داشتم قرار

 دهيچيپ يم ياصل به يفرع از داشته يوقت که گفت و زد زنگ آخر دست
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 يکم و زدم رونيب کافه از. نباشم منتظرش و کرده تصادف ينيماش با

 چگونه ذهنش در من ريتصو که نيا به. کردم فکر سروش به. زدم قدم

 اش يزندگ روز نيمهمتر در که يکس خائن؟ زن کي. ماند خواهد يباق

 مانده وفادار اعتمادش به که يکس اي بود؟ کرده انتيخ اعتمادش و به

 يا جمله و فکر نيا کند؟ يزندگ سراب در يعمر بود نگذاشت و بود

 با که نيا. خورد يم را مغرم شده خوره بد گفته من به سروش که يآخر

 يم. ترساند يم مرا بود سپرده روزگار و ريتقد به مرا خشمش ي همه

. کنم شروع را ام يزندگ ديجد ريمس شکسته يدل با نکهيا از ترساند

 شبه کي را ساله صد ره داشت يوافر ي عالقه همراهش که يريمس

 ديبا. کردم يم يعذرخواه و زدم يم زنگ مادرسروش به ديبا. برود

 بدهکار او به قيعم يخواه عذر کي من. دادم يم پس را شيايهدا

 نگاه اش شماره به و دميکش رونيب فميک از را لميموبا يگوش. بودم

 بلک در بود گذاشته مرا. گرفتم را اش شماره گذاشته کنار را ديترد. کردم

 وانهيد نه که ناراحت. است محض دروغ نشدم ناراحت ميبگو اگر. ستيل

 شماره. دانست ينم هم کردن يعذرخواه قيال يحت مرا او. شدم

 که گفت يوقت و داد جواب يمنطق و آرام شهيهم مثل. گرفتم را مادرش

 ماجرا از که خبردارشد شستم شده منصرف ازدواج نيا از گفته سروش
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 شماره. نشست ميگلو خيب وجدان عذاب باز. گرفت  دلم باز. خبراست يب

:داد جواب بابا گرفتم را ماني خانه  

 

!!بله  -  

 

 د،يند را يگوش يرو شماره بود معلوم که بود يطور دادنش جواب لحن

:گفتم ملتمسانه  

 

!بابا نکن قطع -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٨٣پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:بزنم را ميحرفها تا داد جسارت من به سکوتش نيا و کرد سکوت  

 

؟يچ يعني شدن خونه يب يدون يم بابا  -  

 

:گفت برنده  

 

!يدار خونه تو  -  

 

:دادم را جوابش سرتقانه  

 

!ام آواره که روزه چند. ندارم که روزه چند. بابا نه  -  

 

!يکرد انتخاب خودت که يراه  -  
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 نسل کي به بودم نخواسته فقط من. بودم نکرده انتخاب را راه نيا من

. گذاشتند يم مادر مرا نام من از بعد که ينسل کي به باشم کرده انتيخ

:گرفتم شيپ در را رو ادهيپ راه و کردم بغض  

 

 همون بود، پام يجلو راه هي فقط... بابا نکردم انتخاب رو يزيچ من  -

 يزندگ اشتباه به عمر هي نخواستم بره، آبروتون نخواستم من... رفتم رو

.کنم  

 

 ريز متر هي مَردم پسره شيپ سرم....رو آبرومون ينبرد هم چقدر  -

!؟ينبرد رو آبرومون يگ يم بعد بود نيزم  

 

..قبول بردم رو آبروتون من يکن يم فکر اگه باشه  -  

 

:گفت پرخاشگرانه ميبگو را حرفم ادامه نگذاشت بابا  
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!آبرومون به يزد گند که يدار قبول هم خودت که خوبه  -  

 

 اديب پسرش که کنم عمو التماس برم کنم؟ کار يچ ديگ يم االن  -

 رو نيا ؟.. رونيب انداخته منو بابام چون ؟...ندارم خونه چون کنه عقدم

!نکن نميا از تر خوار بابا سرم يرو شده آوار عمو ي خونه بابا؟ ديخوا يم  

 

:شد يعصبان بابا  

 

 يم فکر نجاشيا به ترازو يرو يذاشتيم رو من يآبرو که موقع اون  -

... خونت برو... يکرد  

 

:گفتم و زدم هق  

 

شه؟يم آروم دلتون افتميب سروش يپاها و دست به برم  -  
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!شهينم آروم يچيه با من دل  -  

 

 کردم يم هيگر و زدم يم هق که يمن به رو ادهيپ عابران. بودم دهيبر

 درها ي همه بابا. کرده گم را راهش که کردند يم نگاه يا وانهيد چون

:کردم کيشل را رميت نيآخر ديناام. بود بسته را  

 

!دخترتونم من بابا  -  

 

:دميپرس دانهيناام شد، ممتد سکوتش  

 

نه؟ اي خونه اميب  -  

 

:زد بابا را آخر ي ضربه  

 

!شوهرش خونه فرستادم رو دخترم من! نه  -  
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. شدم ها ابانيخ آواره من و شد قطع يگوش  

 

:دادم اميپ ريام به و انداختم لميموبا ي صفحه به ينگاه  

 

!دميبر من  -  

 

 تو) شد يم اکو گوشم يتو بابا يصدا. رفتم راه فقط و فرستادم را نيا

 بود شده آرام که يباران( شهينم آروم يچيه با من دل....نه... يدار خونه

.ختمير فرو يبهار ابر چون من و گرفت اوج کهوي  

 

  الماس_ي_دونه#

١٨٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 يم هيگر دارم ديفهم ينم يکس گريد حاال که بود نيا به باران يخوب

. کردم فرو يپالتو بيج در را دستم ديرس استخوانم به که سرما. کنم

 يقلب عروسک..زد بهم را ميايدن تمام بميج درون يشيپول يقلب عروسک

 من ي خانه مال داشت ادعا بابا که يديکل.. بود زانيآو آن از يديکل که

 يب به گردد يم بر گرفتم شيپ در را خانه آن ريمس چطور که نيا. است

 ي خانه ي کاناپه يرو کفش با که آمدم خودم به يوقت. ميها يکس

. فروش يبرا اش گذاشته بود گفته صاحبش که يا خانه. بودم نشسته

 که کنم فکر نيا به محض يسکوت در و نميبب را فاجعه عمق بودم رفته

 تنها اسمني با خودم با تا بودم رفته کرد؟ يراض را بابا شود يم چطور

 اما نباشد دوشم يرو  يدرد ،يدر به در و عمو ي خانه فشار و باشم

 شدند يم کينزد من به شدت با خانه يوارهايد. بود شده برعکس انگار

 آن يصدها و بود صدا و سر از پر خانه. داشتند را دنميبلع عزم انگار و

 به زده وحشت. شد يم اکو سرم در خانه در سروش و من يتنها شب
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 لقمه شب يکيتار دل در ميبرا و ديخند يم سروش. کردم يم نگاه خانه

 عشق ايدن هي. گرفت يم وضو و زد يم باال را شيها نيآست. گرفت يم

. ستين آدم خودم دست که ابتال. شدم ينم مبتال من اما داد يم من به

 ميتصم يوقت تو بعد و ندينش يم قلبت از گوشه هي ديآ يخبرم يب ابتال

 هستم من ديگو يم و تيگلو يرو گذارد يم را شيپا يريگ يم انکار به

 آرزو بار نيهزارم يبرا شب آن. يبکش نفس من بدون يتوان ينم تو و

 نيا از من و رفت يم بالتر وجب کي يخي و سرد ي شهيش آن کردم

 اوج در. نبودم شرمنده همه مقابل نقدريا و شدم يم راحت صالياست همه

 دردش يکس بود گفته که افتادم جون مادر از يحرف ادي ميها يکس يب

 يب گفت يم جون مادر. شود يم رانده ايدن تمام از است يتيريغ يب

 مهم ميبرا. بخورد خاک مدام که يا گوشه يبگذار يکن تا ديبا را رتيغ

 بودم رتيغ يب سرکش دختر کي من بودم؟ چه من مادرجون نظر از بود

 دردمند دختر کي اي بود چرخانده انگشت يرو را همه دلش يبرا که

 گذشه ازجانش خانواده و خودش يآبرو حفظ يبرا که بودم رتمنديغ

 يرو از را سرم. کردم يم سوال او از تا بود زنده مادرجون کاش يا بود؟

 يم نگاه ديکش يم را عروسش نو انتظار که ي خانه به و برداشتم زانوانم

 ماتم يبو خانه آن در زيچ همه. دميترس يم شهيهم از شتريب و کردم

 قوا ي همه با را درد ناتشيتزئ و ليوسا يرو يها رمان تک تک. داشت
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 يروز که رفتم ياتاق سمت به و شدم بلند ارياخت يب. زد يم اديفر

 با در و دميکش نييپا تا را رهيدستگ يوقت. بود ممنوعه ميبرا دنشيد

 کردم فکر مرد کي ي نهيس يتو درد عمق به فقط شد، باز يآرام يصدا

 سوخته و گرفته آتش کبارهي که داشت را يبهشت حکم جا نيا که نيا به

 ممکن شکل نيتر بيعج به مياهايرو و من به اتاق ديسف تمام تم. بود

 رنگ يصدف ديسف. بود ديسف دست کي اتاق تمام. کرد يم يکج دهن

 به حاال که يرز يگلها برگ از بود پر تخت يرو. من ي عالقه مورد

 دشيسف يروتخت با تضاد در که يسرخ يرزها. بودند شده خشک وضوح

 يها حباب از بود پر اتاق سقف. کردند يم ييخودنما شيپ از شتريب

 هم "قبال انگار که يها شمع. بود شمع تمامشان داخل که يا شهيش

 کنار يا شهيش بزرگ تنگ. بود شده خاموش بار يبارها و شده روشن

 درونش يکوچک ديسف  يماه و بود ديسف يبرگها گل از پر تخت

 يماه و بود داخلش ميمر گل شاخه چند. بود انداخته تکاپو به را خودش

 دلم من و کرد يم يباز ميمر يها گل يها ساقه و گلها يال البه از

 نيا برعکس درست داشت جان يماه نيا. گرفت يم شهيهم از شتريب

.خانه  
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  الماس_ي_دونه#

١٨٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 نيا کرد يم شتريب را دردم نيا. بود مرتب يوحشتناک طرز به زيچ همه

 آن از سر اگر يحت اي بگذارد خانه آن به پا بود نتوانسته يحت سروش که

 دور را تخت. کند خراب را شياهايرو بود نتوانسته. بود آورده در خانه

 واريد کنار درست تخت يسو آن. گرفت يشيپ من از ميها اشک و زدم

 و گاريس پاکت و خورده مهين يبطر. ديکش يم مرا انتظار فاجعه کي

 دنيد با سرم. بود شده ختهير نيزم يرو که ي سوخته مهين يگارهايس

. کنم باور توانستم ينم نه.. نه... سروش يعني. گرفت دوران ريتصاو نيا
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 تنها با که ياالتيخ. بود االتيخ و يکس يب از من توهم حاصل ها نيا

 سرم و نشستم نيزم يرو جا همان. بود آورده هجوم من به کهوي شدنم

 شد محو ذهنم يصداها. ختمير اشک صدا يب و گذاشتم زانوانم يرو را

 سروش کاش کردم آرزو و شد اکو جانم و مغز در خانه سکوت يصدا و

 او به من بدهم حيتوض او به شده که هم بار کي يبرا بدهد اجازه من به

 من به يبيعج شوک در يتو يديکل چرخش يصدا.  ام نکرده انتيخ

 در فقط که ديبخش يرمق جانم يب يپاها و دست به که يشوک. کرد وارد

 ميها يکس يب خواستم ينم من. رميگ پناه توانم يم که يجا نياول

 به ديکل چرخش با. باشم يگريد دوش يرو بار خواستم ينم. شود اديفر

 زور به شده کمد داخل و دميدو اتاق داخل يواريد کمد سمت به سرعت

 خدا من و ماند باز در ي گوشه از يکم. نشد بسته "کامال در. بستم را در

 ي خانه وسط را من خواستم ينم. ندينب را آن سروش که کردم خدا

 يدرد آن از شيب خواستم ينم. باشد ماني خانه بود قرار يروز که نديبب

 اشتباه تصور نيا از را او وقتش به خواستم يم. کنم اضافه آالمش به

 به او آغوش در عمر کي که بود نيا انتيخ ميبگو و بکشم رونيب

 اميپ ريام به تا دميکش رونيب را لميموبا يگوش. کردم يم فکر يگريد

 و کرده تمام شارژ لميموبا يگوش ام يناباور و بهت کمال در بدهم

 ام نداشته بخت به و خودم به و شد يخال دلم ته لحظه کي. بود خاموش
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 آورده در ي خانه از سر ممکن طيشرا نيبدتر در من. فرستادم لعنت

 ام يناباور و ترس اوج. ديکش يم دکي را ام خانه نام يروز که بودم

 نيبدتر در که دميد را يمرد يواريد کمد در يباز يال از که شد يزمان

 را وکتش بود باز مهين تا لباسش ي قهي. شد اتاق وارد ممکن طيشرا

 جوراب. کرد پرت رونيب اتاق باز در از و ديکش رونيب تنش از يضربت

 يصدا دميترس و شد يتميآر ميها نفس. نطوريهم هم را شيها

 چيه بودند نخواسته که ييها گوش. برسد او يها گوش به ناموزنشان

 از هم را آن کند تنش از را راهنشيپ سروش. بشنوند من از يحيتوض

. بود درک قابل ريغ و بود ترسناک ميبرا رفتارش. کرد پرت رونيب اتاق  

 يها شمع کي به کي و گذاشت شيپا ريز و برداشت را يپاتخت پافِ

 با تضاد در. کرد روشن را اتاق سقف از شده زانيآو يحبابها داخل

 بود آورده هجوم اتاق به باره کي به که ييروشنا خانه از خارج يکيتار

 در يباز  که دميترس يم من و بود شده ها هيسا آمدن وجود به باعث

 دهانم يرو توانم ي همه با را دستم. بکشد رخ به را خودش کمد

 دايپ درز رونيب به ميها نفس يصدا مبادا تا دادم فشار سفت و گذاشتم

 شيسرجا را يپاتخت پاف کرد روشن را ها شمع تمام يوقت سروش. کند

 به و ستاديا تخت مقابل بزرگ نهيآ مقابل يا قهيدق چند و برگرداند
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 به يکمتر فاصله از و ديکش نهيآ يتو را سرش کهوي و کرد نگاه خودش

:گفت و کرد نگاه خودش چشمان  

 

!نخواستت  -  

 

 دوست را سروش من. کرد يط را ام گونه آرام اشک و ديکش ريت قلبم

 چطور نميبب نميبنش توانستم ينم و داشتم دوستش هم يليخ داشتم،

. نداشت دم شاخ که يآوارگ. کند يم مجازات کلمات نيا با را خودش

 من يجا يا لحظه يحت نخواست يکس که يمن بودم، من خود يآوارگ

.باشد  

 

  الماس_ي_دونه#

١٨٦پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 و رفت کنار نهيآ مقابل از سروش که بودم ميها دهيشن بهت در هنوز

. زد ضربه شهيش به دستش با و زد زانو تنگ مقابل و زد دور را تخت

 ي تنه مين اما شد، يم دميد مانع تخت دميد ينم را تنگ داخل يماه

 يماه به بعد و  کرد تکرار را کارش دوباره. بود دميد درد "کامال سروش

:گفت  

 

 خر من مثل تو...نباش منتظرش! ادينم وقت چيه نه؟ ومد،ين هم امروز  -

..دارم دوست گفت بهم يالک. نباش  

 

 با خودش، با من، با داشت مرد نيا ديلرز يم داشت وجودم اختهي تمام

  کرد؟ يم چه مانياهايرو
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..رفت ادمي... آخ... آخ  -  

 

 شاخه چند با که دينکش هم قهيدق به. شد بلند شيجا از و گفت را نيا

:گفت و کرد عوض را تنگ داخل يگلها. برگشت تازه ميمر  

 

...بود خوشگل خودش مثل هم هاش دروغ  -  

 

:گفت و کرد پرت رونيب اتاق در از باز را يقبل ميمر يها ساقه  

 

...گفت يم دورغ خوشگل اسمني "اصال  -  

 

 تمام. رفت در دستم از شمارش مياشکها. خواست يم زدن هق دلم

 داخل ي شده زانيآو لباس با. کنم نيف نيف مبادا که کردم را تالشم

 يحت که کردم را کار نيا صدا يب آنقدر و کردم پاک را صورتم کمد

 را کمد يدرها رونيب دنيد تاب گريد. دميشن ينم ييصدا هم خودم

:رساند يم گوشم به قدرت با را خودش شيصدا اما نداشتم  
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...داشت عاشقانه قرار نبود سردش  -  

 

:زدم لب صدا يب  

 

!بود سردم خدا به سروش نه  -  

 

 را کمد در که کردم فکر ي لحظه که شد کم آنقدر من با صدا ي فاصله

 ييگو دروغ. بودم او خوشگل يگو دروغ من. شدم رسواتر من و کرد باز

 دور را تخت سروش. بود خوشگل شيبرا خودم مثل هم ميها دورغ که

 از پر قلب و نشست تخت يرو بود گرفته فاصله اش يماه از و زده

 تخت کنار يبطر و شد خم بعد و کرد مرتب را تخت يرو سرخ يگلها

 خودم دهيترس و ديکوب يم وار وانهيد قلبم. بستم چشم من و برداشت را

 ومن شد جاديا يکم يصدا. کشاندم کمد قسمت نيتر ييانتها تا را

 در به رهيخ سروش که چرا کردم تجربه را يکشنده و يجيتدر را مرگ

 همچنان اما او. شود ديتول يگريد يصدا مبادا تا نخوردم تکان. شد کمد
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 دميد يم را او من ،يروشن در او و بودم يکيتار در من. بود کمد در رهيخ

 جرعه. زد يم رونيب حدقه از داشت ترس و بهت از چشمانم. نه مرا او و

 گام. شد بلند بعد و بست را چشمانش و ديسرکش را اش يدنينوش از يا

 نفس ومن يبعد گام. شد حبس نفسم. برداشت در سمت به يکوتاه

  رهيدستگ سمت به را دستش. دمينکش نفس. دمينکش نفس. دمينکش

 گريد. بستم را چشمانم. ختمير و ختمير و ختمير اشک من آورد کمد

.بود شده پر يزيچ هر يبرا تميظرف. باشم فاجعه نيا شاهد توانستم ينم  

 

  الماس_ي_دونه#

١٨٧پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 يصدا بزنم هق يبلند يصدا با خواستم داده دست از عنان که يوقت

 دست شيجا وبه برنداشت در يرو از را دستش. ديچيپ لشيموبا زنگ

 از گذاشت نيزم يرو را يبطر و کرد خم را داشت يبطر که را گرشيد

 اصرارش دانستم ينم من و کشد رونيب را لشيموبا شلوارش پشت بيج

 داد جواب را لشيموبا. ستيچ کمد رهيدستگ يرو بر دستش ماندن يبرا

:آمد يم گوشم خيازب انگار شيصدا و  

 

...ار؟يمه شده يچ  -  

 

  گفت؟ يم چه و بود که يخط آنور دانم ينم

 با و گذاشتم دهانم يرو را دستم دو من و داد ادامه حالت همان در او اما

. دادم فشار توانم همه  

 

...هست؟ يک... مينکرد يخال هنوز نه  -  
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:زد يم حرف خانه راجب يخط آنور با داشت دميفهم من و کرد مکث  

 

 منم. يراه اومده ش يال آپ جواب خانومم که بهت گفتم باشه  -

... بسمه تيسو هي بزرگه ياديز خوام ينم رو خونه  

 

 زشت به را خودش داشت داستان گريد بُعد شدم يم وانهيد داشتم ايخدا

 سروش از که يسوالها ميعظ ليخ داد، يم نشان ممکن حالت نيتر

 به دادن تن دانم يم که يدورغ. بود دروغ به مجبور و شد يم دهيپرس

.. کرد يم چه او روح با کدامشان هر  

 

 شرقه دانشگاه نه...باشه غرب خوام ينم ؟... يدار کار يچ اونش با تو  -

..بسمه جور جمع تيسو هي...  

 

 يرو از را دستش و شد يعصبان اما گفت چه يخط آنور باز دانم ينم

 را آزادش دست بار نيا و برداشت عقب به يگام و برداشت در رهيدستگ

:گفت و زد کمرش به  
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 واسه گفتم... دميم خبر بهت شد يخال..نشده يخال هنوز که گفتم  -

...اريب يمشتر يخال خونه  

 

 نه داشتم پس راه نه. بود داده قرار ممکن طيشرا نيبدتر در مرا ايدن

 شده زاده من. خراب ها پل رو شيپ و بود خراب ها پل رو پشت..  شيپ

 فوش بعد و کرد قطع را يگوش سروش.. خراب روزگاران يبرا بودم

 يرو گاريس پاک از و نشست نيزم يرو. داد يخط رو آن به يکيرک

 نيا شک يب گار؟يس و سروش. زد آتش و ديکش رونيب يگاريس نيزم

 ژستش به و نميبنش راحت توانستم يم بود ريام اگر. کشد يم مرا درد

 سروش. نبود حرفها نيا اهل سروش اما کنم نگاه گاريس دنيکش هنگام

 يدروغگو که يمن. بودم داده هل گاريس و الکل سمت به من را

 و خورد و خورد يدنينوش. زد پوک و زد پوک را گارشيس.بودم خوشگلش

 و زد لشيموبا به يچنگ که دميد اما گذشت ياديز زمان. نزد يحرف چيه

 نگاه اما دميد ينم را ريتصو. شد آن داخل يريتصو يتماشا مشغول

 خودمان از يمشترک عکس داشت که کرد مشتبه من بر را امر اش رهيخ

 شيرها و بود مانده رهيخ يگوش يرو ريتصو به اش رهيخ نگاه. ديد يم
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 نداشتم دادن دست از يبرا يزيچ گريد افتاد سکسکه به يوقت. کرد ينم

 رونيب کمد داخل از که کردم يم دايپ را نيا جرات خواست يم دلم و

 او نگران هم هنوز دارم، دوستش هم هنوز که ميبگو شجاعانه و ميايب

.است کرده فرق فقط ميها داشتن دوست و ها ينگران جنس اما هستم،  

 

  الماس_ي_دونه#

١٨٨پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 شيدردها تازه انگار کبارهي به بمانم يباق خودم حال در نگذاشت يليخ

 ديکوب مقابلش واريد به را لشيموبا شيقوا ي همه با. باشد گرفته اوج

. کرد داغان را بود کرده درست عشق با که را آنچه تمام کي به کي بعد

 و رفت نشانه را وجدانم درست شيادهايفر و ها شهيش شکستن يصدا

 را يعروس نو انتظار که يباشکوه قصر از قهيدق چند عرض به که ياتاق

 يحرف راجبش توانم ينم يحت که شد ليتبد يگاه هجران به ديکش يم

 دست از يبرا زيچ که يمرد با مقابله از ترس و يتنها و وحشت. بزنم

 جمع شکمم در شد يم که يجا تا را زنوانم بود شده باعث نداشت دادن

 ها شدن شکست يصدا. بلرزم بود شده طوفان رياس که يديب ومثل کنم

 يبرا يجا نجايا که رساند نيقي به مرا سروش يادهايفر و ياپيپ ي

 نهيس و باشد ريام که داشتم ازين وجودم ي همه با. ستين اندام عرض

 کس چيه که يجا به ببرد خودش با و رديبگ را من دست و کند سپر

 همه با اراده يب شد باعث که بود يوحشتناک يصدا صدا، نيآخر. نباشد

........بکشم غيج وجودم ي  

 ترس در تنم تمام. دميکش  غيج فقط اراده يب و بسته را چشمانم

 يدرمعن. دنديلرز يم ميلبها يحت و ميپاها و دستانم. ديلرز يم يهولناک
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 خود به يوقت يبار فاجعه طرز به. کردم يم تجربه را مرگ کلمه يواقع

 که بود من يادهايفر فقط و بود کرده پر را خانه سکوت يصدا که آمدم

 دادم يم فشار صورتم يرو را دستم دو و زدم يم هق. لرزاند يم را خانه

. ميها ترس همه بر شد يدييتا مهر کمد در شدن باز يصدا که  

 به چشم جفت کي دنيد با. شد خفه ام نهيس يتو يصدا لحظه کي

 شدت با من و کردن گم را برگشتشان ريمس ميها نفس نشسته خون

 رگ و گرفته لرزش يدردناک طرز به لبش. ديلرز يم اوهم پلک. دميلرز

 به چشمان. بود زده خشکم يمغز فلج کي مثل. بود شده قطور گردنش

 و بود در رهيدستگ بند دستش کي گرفت يکيبار رد اش نشسته خون

 را دستش نفر کي کردم حس من و خورد يفيخف تکان گرشيد دست

. دميکش عقب را خودم دهيترس.داد فشار شدت با را ميگلو و گذاشت

 بعد و کرد نگاه را بود داده تکان که يدست و شد تر کيبار چشمانش

 را کمد در. ديکش عقب و کرد جمع را صورتش باشد خورده يليس انگار

 يگوش به دوباره دانهيام نا و کردم رها را ام شده حبس نفس کرد رها که

 تا ريام اسم به يا معجزه. بودم معجزه منتظر ديشا. کردم نگاه خاموشم

 تند شيها قدم يصدا. شود تمام شوم، و کيتار شب نيا و کند حلول

 شتريب من اما شد يم دور صدا شدم مچاله خودم در ارياخت يب من و شد

 دنديکش رخ به را قدرتشان صداها بعد هيثان چند. رفتم يم فرو خودم در
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 سکوت نيا. دميشن يم هم را ميها دنيکش نفس يصدا يحت که چرا

 کل به نسبت را دميد کمد باز در. بود کرده برابر دو را ترسم وحشتناک

 يم رخ به را خودش يشتريب قدرت با فاجعه حاال. کرد تر واضح اتاق

 عاجز من که بود مرد کي ي شده خراب ياهايرو ميرو شيپ. ديکش

 يم ساعت از يرد دنبال اراده يب نگاهم. شيبرا يکار هر انجام از بودم

 ياغي ياشکها و آمدم رونيب کمد از آرام. نبود اتاق در که يساعت. گشت

 نيتر ينيب شيپ قابل ريغ ميبرا اتاق رونيب. کردم پاک يآهستگ به را ام

 که يمرد با شدن رو روبه از بروم اي بمانم دانستم ينم. بود ايدن اتفاق

. باشم نداشته واهمه گرفته فاصله خودش با فرسنگها بود معلوم خوب

 رد است چند ساعت بدانم الاقل تا برداشتم در سمت به يقدم که نيهم

 وصف قابل ريغ يوضوح تارم چشمان به اتاق پوش کف يرو يخون

 يبرا ياتفاق مبادا بودم نگران. گرفت سرعت ميقدمها اراده يب و ديبخش

 با. شد وارد سروش که بودم دهينرس در به هنوز. باشد افتاده سروش

 نگاهش. کرد يم يزير خون که يپا و بود دستش که يآب از پر ظرفِ

 به باشد دهيد مرا که انگار نه انگار و بود دستش يتو آب ظرف به فقط

 من و رفت راه شکسته يها شهيش يرو برهنه يپا با. داد ادامه کارش

:گفتم اراده يب  

...پاهات  -  
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  الماس_ي_دونه#

١٨٩پارت#  

  سليماني_زيبا#

  

 

 

 

 

 

 

 

 دهانم يتو حرف. کرد نگاهم چپ چپ و برگشت سمتم به زيت سرش

 را نگاهش مکث يکم با اما او. جمله ي ادامه از شدم عاجز و ماند نصفه

 انيم نشست و رفت شکسته تنگ سمت به و گرفت عارم يب چشمان از
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 انيم از را يديسف يماه و کرد دراز را دستش و شکسته يها شهيش

 تکان يماه. آب يتو انداخت و برداشت شده شکسته يها شهيش

 تجربه را يپوچ يحس من و شد بسته درد با سروش چشمان. نخورد

 او از چطور من. بزند بيآس توانست ينم هم يماه کي به يحت او. کردم

 تا شدم چشم تن همه رفت آب ظرف انيم که دستش بودم؟ دهيترس

 ختير بهم را آب نظم سروش دست نه؟ اي خورد يم تکان يماه نميبب

 لبش به و گرفت دستش انيم را يماه سروش. نخورد تکان باز يماه و

 کرد رها آب انيم را يماه باز. نخورد تکان يماه. ديبوس و کرد کينزد

 به. شد رهيخ بود شده خون پر حاال که اش برهنه يپا به چشمانم من و

 به و کندم را آن از يکيبار نوار برداشتم را يشال و رفتم کمد سمت

 که کرد يم نگاه يماه به ديام با داشت هنوز. برگشتم سروش سمت

 کنارش و زدم کنار ميپاها با را شده شکسته يها شهيش بود مرده

:گفتم و نشستم  

 

!کرده يزير خون ببندم رو پات بذار  -  
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 يسست با سرش که چرا باشد کرده عمل تازه انگار خونش يتو الکل

:گفت و ديچرخ سمتم به يخاص  

 

!قاتل  -  

 

 بار نيا دميترس يم که داشت ي ناگفته حرف نگاهش. شد کنده قلبم

:گفت دار کش اما سروش. باشم نداشته را تابش  

 

!کشتن به يدار عادت.... تو...شيکشت تو  -  

 

 بستن به شروع آرام. خورد يفيخف تکان گذاشتم شيپا يرو را دستم

:گفتم و کردم زخمش  

 

 قهيعم شکافش دکتر، يبر که بهتره اما نه اي ميدار نيبتاد دونم ينم  -

!کنه عفونت ممکنه  
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 حرف او با داشتم دوست. زد يم بهم خودم از را حالم شيصدا خش

 بود نيا گواه حالش اما ميبگو را بود مانده دلم در که يحرف هزاران. بزنم

 يم اجازه او به شتريب سکوتم. است دنيکوب هاون در آب زدنم حرف که

 ديشا و کند دل و درد من با بود آمده سراغش به که يمست حالت در داد

.رميبگ آرام ياندک من و دلش شود سبک  

 

ه؟يچ يدون يم... بعدش... هاست يبغض خون تو عفونت  -  

 

:ختمير اشک و دادم تکان ينه نشانه به را سرم  

 

 ي توده هي مثل درست..شن.. يم.. يم ريتکث.. ها يبعض نيا  -

!کنه يپرم رو ايدن عفونتشون يبو...بو...بعد ،يعفون...  

 

 دميکش صورتم يرو دست پشت با آرام بود شده تمام شيپا زخم با کارم

:گفت او و کردم پاک را مياشکها و  
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..!يُکشت تو رو نياسمي  -  

 

 گذاشته را اسمش. داد نشانم را دستش يتو يماه و آورد جلو را دستش

:نياسمي بود  

 

  ديسف لباس نيبب  -

 

 مُردن! بشه يخون لباسش ستين معرفت يب... يب... يب..فقط..فقط...تنشه

.داد حيترج ييوفا يب به رو  

 

 يتو ديسف يماه. شکافت هزارم بار يبرا را ام نهيس کالمش خنجر

.دانست ينم هم مُردن قيال مرا يحت او و بود مرده دستتش  

 

!خواد يم رتيغ..هم.. مُردن  -  
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:گفتم و کردم نگاه قشنگش چشمان يتو شرمسار  

 

!بودم رتيغ يب يليخ من. نداشتم من  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٩٠پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:گفت و کرد کينزد صورتم رابه سرش  

 

!نکن هيگر  -  

 

:کرد شُره مياشکها بدتر  

 

!نکن هيگر  -  

 

 کنم بغلش خواست دلم و کرد اهيس را ام يخاکستر يايدن شيصدا بغض

 بعد کن عوض ريام با را تيجا برادر بشو تو ايب. ميباش دوست ايب ميبگو و

 يمعرفت يب آن به و بخورم غصه تيها غصه يبرا نميبنش آرامش با من

 بغض...تو يفدا اسمني هزار ميبگو و ببافم چاريل نداشت را اقتتيل که

:گفتم آرام و ديترک دلم  

 

م؟يبزن حرف ييايم  -  
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:کرد تکرار دوباره و ماند اشکم يرو نگاهش  

 

!ريام بذار رو اسمش نباريا خرم، يم يماه بازم برات.... نکن هيگر  -  

 

 عاجزانه مُردم، ناعادالنه قضاوت همه نيا از و کرد يزير خون دلم زخم

:زدم لب  

 

.نداشتم يا عاشقانه قرار چيه من سروش  -  

 

 اي است عاقل ار،يهوش اي است مست دمينفهم ومن ديکش عقب را سرش

:زد لب صدا يب او و مُردم نگاهش در من  فارغ، اي است عاشق وانه،يد  

 

!داشتم دوست  -  
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:دادم شيدلدار  

 

!يندار دوسم گهيد که خوبه  -  

 

:گفت و گذاشت شيلبها يرو را انگشتش  

 

!سسسسسسسيه  -  

 

 نيا او به و فشردم بهم را ميلبها و دادم تکان نييپا و باال را سرم

 من نشود اوگوش تا و زنم ينم حرف نخواهد او تا که دادم را نانياطم

 سمت به آرام و کرد بدنش گاه هيتک را دستش. شوم ينم صوت

. بستم چشم من و دينوش يگريد ي جرعه و برداشت زيخ اش يدنينوش

 دسته. کند نيچن نيا يا معامله خودش با دارد او نميبب آمد يم دردم

 به را سرش. دينوش باز و کرد تيهدا باال به را اش يشانيپ يرو يمو

:وگفت چرخاند سمتم  
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؟ياريم رو فندکم و گاريس  -  

 

 عاشقانه بود قرار که کردم نگاه ياتاق به و دادم تکان نييپا و باال را سرم

. کرد يم تماشا را مانيدردها و برگشته ورق اما بزند رقم را مانيها

:گفتم و دادم دستش به کردم دايپ را گارشيس پاکت  

 

!سروش ديببخش  -  

 

:گفت دهيبر دهيبر و کرد صاف را شيصدا  

 

 يبخور رکب..بدِ...باشه نفهم آدم بدِ.. يگفت رو نيهم هم تاالر يتو  -

...!يونفهم  

 

!ستين يکن يم فکر تو که ينطوريا  -  
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!سسسسسسسسيه  -  

 

:گفت و گرفت سمتم به را يبطر و زد آتش گاريس  

 

!بخور هم تو ايب  -  

 

: زد اديفر و شد يعصب. ختمير اشک وباز کردم نگاه دستش به فقط  

 

!نکن هيگر  -  

 

 يم را خونش يتو الکل اثرات شتريب لحظه لحظه نداشت يدرست حال

 در و نشستم همانجا. سوزاند يم مرا او از شتريب داشت که يالکل. دميد

:زد اديفر و ترکاند دوباره را دهيترک اتاق سروش. شدم مچاله خودم  

 

  خون بهت اون ؟... يداشت قرار باهاش مارستانيب تو شب اون  -
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  روهم؟ يبود ختهير باهاش گهيد بار چند قبلش.... بعدش.. داد

 

:گفتم و زدم هق  

 

!نبود نطوريا  -  

 

:خوردم يسخت تکان. ديکوب واريد به را يکوچک گلدان  

 

..نجاميا من نترس گفت و کرد بغلت  -  

 

 يم نمونيب ياتفاق نشستم تو با نجايا االن من کن تمومش سروش  -

انت؟يخ بشه اسمش که افته  

 

                                                                       الماس_ي_دونه#

                                                                                            ١٩١پارت#
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                                                                            سليماني_زيبا#

                                                                                              

                                            

 

 

 

 يهر دلم من و  کرد رها را نفسش ام يسانت کي در. کنارم نشست

:گفت و کرد خم صورتم يتو را سرش. ختير  

 

!ستمين الشخور من! نه ،يباش سفت تو که نه... افتهيب هيتون يم  -  

 

 به را خودش اش جمله نيا تمام قدرت با و شد محو ايدن اصوات تمام

 سفت تو که نه....يباش سفت تو که نه...يباش سفت تو که نه) ديکش رخ

:زدم داد بايتقر و کردم نگاه صورتش يتو پرخشم( يباش  

 

!ستمين هرزه من  -  
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:گفت و کرد يکيستريه ي خنده  

 

 از و خورد سُر يماه مثل عروسم که بودم عرضه يب من پس آهان  -

؟!رفت دستم  

:گفتم و ماندم شياريهوش و يمست شک به دو بار نيچندم يبرا  

 

!يمست يپا ذارميم رو پرتات و چرت  -  

 

:گفت و داد فشار محکم و گرفت را دستم مچ  

 

!يهرزگ يپا ذارميم رو تيوفا يب منم  -  

 

 و بودم شده جيگ باشند زده گوشش يتو يمحکم يليس که يکس مثل

 رحمانه يب حد نيا تا توانست ينم سروش. زدم يم يناباور به را خودم
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 گفتم يم ذهنم يتو مدام و دادم يم يدلدار خودم به. کند قضاوت مرا

 ادشي يحت فردا رو گهيم ياتيچرند شتريب نصف.. مست اسمني مسته)

(ادينم  

 از يزيچ کردم يم گمان من که يليموبا. شد بلند لشيموبا زنگ يصدا

 از بهانه نيا به دهيکش رونيب دستش از را دستم. باشد نمانده يباق آن

 انيم از را يگوش که نيهم رفتم يگوش سمت به و شدم بلند کنارش

  يباورها به بود بطالن خط احسان اسم برداشتم ها شهيش خرده ليخ

 يرو ساعت. کرد تمام را زيچ همه دوستانه شود يم يگاه که من

 خانواده يخبر يب نيا و شده شب 12 ساعت که داد يم نشان يگوش

 تا و دميکش يآسودگ سر از ينفس. است کشانده سروش سمت به را ام

 گرفت من از را يگوش سرعت به سروش بدهم جواب را يگوش خواستم

:کرد قطعش سرعت به و  

 

هووم؟...! يکرد انتيخ بهش کنه فکر اون هم کم هي بذار  -  

 

:زدم صدا را نامش ملتمسانه  
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!!سروش  -  

 

 بسته در به شوکه اولش. بست را در بعد و رفت در طرف به لنگان لنگ

 به و کرد ام وانهيد دشيکل چرخش يصدا بعد يکم واما کردم نگاه

:گفتم و زدم در يرو مشت با و بردم هجوم در سمت  

 

؟يکن يم کار يچ يدار  -  

 

:گفت دار کش همانطور  

 

...!!رميم دارم من  -  

 

:گفتم و زدم در يرو يمحکم مشت  
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!کشم يم غيج وگرنه رو در کن باز  -  

 

 من نظر از يعني بود ستادهيا شل. ستاديا مقابلم و کرد باز را در کهوي

 و کرد نگاه چشمانم يتو. بود يمحکم سد هم هنوز اما نبود محکم

:گفت  

 

!بزن غيج  -  

 

:گفتم و افتادم التماس به دوباره  

 

!ميبزن حرف بهتر حالت هي يتو بذار کنم يم خواهش  -  

 

                                                                     الماس_ي_دونه#

                                                                                                                                ١٩٢پارت#

                                                                           يمانيسل_بايز#
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                                                                              ممنوع_يکپ#

                  

 

 

 

 

 تا هم االن دميشن هم رو حرفات.. شهينم تر کوک نيا از من حال  -

... بزن غيج يتون يم  

.... بشنوه رو زدنت غيج اديب بزن زنگ "اصال  

 

:گفت و کرد سد را راهم شوم رد کنارش از کردم يسع  

 

  هم درد که يغهايج اون از ؟يبزن غيج واقعا کنم يکار هي يخوا يم  -

 توشه؟
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 اما درست بودم کرده يمهر يب و يمعرفت يب. درست بودم کرده بد من

 نهيس يرو را دستم دو کف شوم قضاوت نطوريا که نبودم هم نيا قيال

 داشت که يسست همه با خورم يم قسم. دادم هلش و گذاشتم سروش

:گفتم و کردم نگاه چشمانش يتو. نخورد تکان  

 

 دم ينم اجازه بهت. بگم بهت يزيچ هي بذار کوکه حالت که حاال  -

.يکن رفتار ينطوريا باهام  

 

 هلم و کشاند سالن سمت به فشرد محکم و گرفت هوا يتو را دستم مچ

:زد اديفر و داد  

 

...اريب در رو لباسات خودت آدم مثل  -  

 

 يمشت با را بودنش حانهير يوقت است پناه يب چقدر زن کي که آخ

 پدرش، باشد، مقابلش يکس چه کند ينم يفرق. زنند يم بُر فياراج

 يم که يکس هر برادرش اي گذارد يم احترام او به که يمرد عشقش،
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 تا يباش زن ديبا فقط که يدرد. است درد شدن حيتفر زنگ باشد خواهد

 يب او و کردم نگاه سروش به زده بهت و ناباور. يکن درکش يبتوان

:داد ادامه رحمانه  

 

 سوال ريز من يمردونگ يبرس بهش نخورده دست هم يليخ  -

..رو لباسات بکن..رهيم  

 

 از  رحمانه يب را راهنشيپ او و برداشتم زيخ در سمت به آگاه خود نا

:شد انينما اش برجسته عضالت و کند تنش  

 

!قفله نکش زحمت  -  

 

. بود برده شيها حرف را ميپاها رمق. کردم ستيا ميجا سر ناخودآگاه

 يرو چشمم ارياخت يب فقط نکردم هم هيگر يحت و نشستم جا همان

:گفت و زد حالت همان در را نگاهم رد او و ماند خانه تلفن يگوش  
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 نجايا عاشقانه قرار! گهيد پاشو ؟ينشست چرا هم حاال.. قطعه هم تلفن  -

!ميداشت اديز  

 

 زهر توانست يچطورم يجسم طيشرا نيا در که نيا. دمشيفهم ينم

 روحم رحمانه يب آنقدر توانست يم چطور يحت اي و کند حفظ را کالمش

 و داد تماس رد مکرر او خورد زنگ و خورد زنگ لشيموبا. برود نشانه را

:ديکش اديفر آخر دست  

 

 ي خونه بشه خونه نيا بود قرار گهيد ايب...ينشست يچ واسه توام با  -

.ميداشت نجايا ياديز يها شب جمعه قراره...هامون يخوشگذرون  

 

:داد ادامه او و گرفت گُر تنم  

 

  ؟يدار دوست خشن اهوم؟ ارم؟يب در رو لباسات من يدار دوست  -

 

:کردم نگاهش دردمندانه و شدم مچاله خودم در  
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... يجانيه نه اي عاشقانه و کيرمانت  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٩٣پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 لکنت يحت گريد. آمد بند زبانش و ديچک چشمم از يدرشت اشک قطره

 مياشکها.بود دهيپر انگار اش يمست. کرد ينم هم سکسکه و نداشت هم

. بود افتاده نييپا سرم. برداشت گام سمتم به او نباريا و ديبار کي به کي

 و دست داشت انياطراف يرحم يب و او فيسخ کلمات انيم اسمني کي

 که دستش. شد يم دهيپاش هم از تکه تکه داشت اسمني کي. زد يم پا

 آن به زدن ضربه که بود جسم کي. بود مُرده اسمني ديرس ام سرشانه به

  و برداشت ام سرشانه يرو از را ام افتاده شال. نداشت يتياهم گريد

 ياشک گريد يحت و شد هزارپاره اسمني شالم و گردن انيم درکشش

 شکسته را دلش من. درست بودمش، نخواسته من. نداشت دنيبار يبرا

 او ضرر به او با دادن ي ادامه ايآ. نبود عادالنه معادله نيا اما درست بودم

 بودم نداده اجازه و بودم شده مانيپش عقد به مانده لحظه کي نبود؟

. نباشد کردنش باز به قادر يهست که شود يکور ي گره مانيزندگ ريمس

 بودن چکيپ شک بود؟ اشتباه کار نيا يکجا بود؟ غلط کار نيا يکجا

 نيآخر در درست من و بود گرفته شکل قبلش هفته چند من وجود در

 بودم، دهيرس نيقي به عقدمان به مانده قهيدق 5 هم آن ريام يا جمله

 مگر است؟ منفعت يريبگ جا هر از را ضرر يجلو که است نيا نه مگر

 تمام انيم ديکن يم کوران که است قانيا عشق که است نيا نه

 من کرد ينم درک سروش چرا آن؟ به يآور يم مانيا تو و تيدهايترد
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 ديکش يم آغوش به را يزن او بود فيح بودم؟ گرفته را ضررش يجلو

 را شدنش ما ، من که بود فيح. داشت يسرکش بيعج ليم الشيخ که

 نگران و بود ستادهيا مقابلم حاال. کردم يم ميتقس يگريد يايرو با

 انيم يگاه يباش که زن. برود سوال ريز مبادا که بود اش يمردانگ

 يمردانگ با کنند يم مبادله و يشو يم کاال نما مرد مردان يگستاخ

 ي همه با بود مرده روزگار يجفا انيم روحم و بودم زن. شاني نداشته

 تمام به که يحس يب. ييرها يبرا کردم ينم يتالش چرا دانم ينم نهايا

 همه با و کند کش فرو شيادهايفر شد باعث بود آورده هجوم بدنم

:ديبگو قبل از تر دار کش و نديبنش کنارم شيها يتلخ  

 

 اون دنيد با شب همون من يبرا تو شن،يم تموم ييجا هي ها آدم  -

.....يشد تموم تاالر يتو لميف  

 

:داد ادامه و کرد مرتب را ميموها و ديکش سرم يرو را شالم کرده مکث  

 

  ؟يباش داشته دوست شتريب جونت از رو يکي شهيم  -
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:زد لب و نشست شفافش چشمان حباب در اشک  

 

 يتو يماه... برگرد گم ينم... اما اسمني دارم دوست شتريب جونم از  -

.. خوبه آزادش پرنده... خوبه اش ييايدر يماه.... خوامينم تنگ  

 

:ديچک اش گونه يرو آرام اشکش  

 

 از مهمتر برام باز تو هم بخوام...کنم تتياذ تونم ينم هم بخواهم  -

 رو معامله نيا يکس با گهيد... نشو سبز راهم سر گهيد... فقط يخودم

....نکن فکر گهيد يکي به و نکن تنت ديسف لباس گهيد. نکن  

 

 يرو چشمانم ي شده قفل مردمک. بود دهيکاو را وجودم تمام يحس يب

.کند تر مرتب را شالم کرد وادارش چشمانش  
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 يمنتظر مرد چيه ي خونه گهيد... نکن اعتماد کس چيه به گهيد -

... نرو  

 

:کردم نگاهش حس يب باز من و شد يطوفان چشمانش باران  

 

 رو يکس وقت چيه.... ستين قطع يتلفن چيه... ستين قفل يدر چيه  -

...که يکن يم کشيتحر شتريب ينطوريا...يزنيم غيج که نکن ديتهد  

 

  الماس_ي_دونه#

١٩٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 عالقه او به قبل از شتريب چرا دانم ينم من و ديکش آغوش به را سرم

 خواست دلم قبل از شتريب و مُردم شيبرا قبل از شتريب. شدم مند

 گردد يبرنم و رود يم که ينفس با را ميها کابوس و ببندم را چشمانم

:کنم تمام  

 

 

...باش خودت مراقب حداقل ينبود که من قلب مراقب اسمني  -  
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 شب به بود يبطالن خط آن يرو ريام ريتصو و فونيآ زنگ يصدا

.بود وقوع حال در تازه ياصل يتراژد که ما کيتراژ  

 يم نگاه مقابلم به فقط و بود نشسته ريام نيماش يتو بعد يساعت يوقت

 بودم خسته. کردم ينم فکر يزيچ چيه به راند يم محابا يب او و کردم

 يحت برود ادمي شيفردا و بخوابم اصال. بخوابم خواست يم فقط دلم و

 ياول تماس در و گرفت تماس دو ريام. کجاست ام خانه و ستيچ نامم

 به يپسر با يدوم تماس در و هستم او همراه من که گفت احسان به

 ينم اما دميشن يم را شيصدا نکهيا وجود با. گذاشت يقرار يمجتب اسم

 ساعت ربع سه. بودم داده دست از را ليتحل قدرت. ديگو يم چه دميفهم

 يمجتب همان با را نمانيماش و ستاديا آشنا ي جاده يابتدا در درست بعد

 سراغم به را يبيعج تهوع حالت نيماش ي کشنده سکوت. ميکرد عوض

 نيا به فقط من ميبود مرنجاب ريمس در بعدش يساعت يوقت. بود آورده

 ريام شود؟ يم صبح يک کند؟ يم طلوع ديخورش يک که کردم يم فکر

:گفت کيستريه و يعصب سکوت ساعت چند از بعد و زد ترمز جاده کنار  

 

ه؟يچ اسمش جاده نيا يدون يم  -  
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 به دادن جواب ياماجا. ميبود رفته مرنجاب بارها ريام با دانستم، يم

:گفتم آرام ريام سوال  

 

!اديم خوابم  -  

 

:گفت و داد تکان يسر  

 

!ميبخواب ييدوتا قراره  -  

 

:گفت بعد و زد جا دنده يتو را نيماش بعد. بست را کمربندم و شد خم  

 

....آخرت - تهران جاده گن يم نيا به  -  

 

 آورد شيسرجا را ام رفته حواس تمام نيماش وحشتناک تکان و آف کيت

 وانهيد ريام و  شد يخال کهوي دلم ته و قلبم يتو آورد هجوم ترس و
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 تازه شد باعث سرعت و وترس ريکو و شب. شد شروع شيها يباز

:روميم مرگ استقبال به و شده هامر بر سوار بفهمم  

 

...  ي؟آدم...  يزن ؟يکن يم پل و شل رو خودت يزن يم که يتريفا  -

  ؟

 فکر مست؟ مرد هي خونه تو يرفت ؟"قايدق ي؟چ... ي گوساله ؟يخر

 گم يم و کنم نگات سميوا يکرد فکر دم؟يم بهت شست ناز يکرد

اسمن؟ي سرت يفدا  

 

 ريکو در آفرود. شب به برسد چه است ترسناک روزش ريکو در آفرود

 محبا يب ريام بودم بسته چشم. شب به برسد چه است خطرناک روزش

 نيماش سقف به محکم سرم ميشد پرت نييپا به يبزرگ بلند از...راند يم

:ديکش عربده ريام و کرد خورد بر  

 

 واسه يکس که خوب يليخ يجا هي ميريم هم با است؟يدن ته نجايا  -

  من
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؟..يباش نشسته ليپات و مست مرد هي با تو که نکنه باز رو ي خونه در  

 

  الماس_ي_دونه#

١٩٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 واقعا دلم دادن حيتوض از بودم خسته.بود افتاده شماره به ميها نفس

.. خواست يم مرگ  

 

 

 در يجا از سر و ينزن حرف من به دنيبر از گهيد که يجا هي ميريم  -

..دينبا که يارين  
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:ريام يها عربده و وحشتناک سرعتِ تپه به تپه و چيپ به چيپ  

 

... کنم يم تمومش خودم من شهينم تموم هات تيخر دوز که حاال  -

 صد يتو يبر ترست از يبشکن رو خونه قندون سالته هشت يکرد فکر

بوده؟ کارمن بگم من و يبش ميقا موش سوراخ تا  

 

:من ياراد ريغ اديفر و يبعد سقوط و بعد بلند  

 

...ريام کن تمومش  -  

 

 صاف آسمان دل در که يها ستاره نور و مطلق يکيتار و بلندتر يبلند

 ينيماش و نداشتند يتيجذاب چيه ميبرا حاال و کردند يم ييخودنما ريکو

 کينزد من به شهيهم از شتريب را مرگ. بود کرده را جانمان قصد که

:بود کرده  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

877 

... براش و خورده زخم آدم هي خونه يتو يريم  -  

 

:زدم لب و شکست بودم نگهداشته ام نهيس يتو بود ساعتها که يبغض  

 

!کن تمومش کنم يم سکته ترس از دارم من...کردم غلط يرعليام  -  

 

 اش يکينزد محض به يباش مرگ طالب که هم چقدر هر. بودم دهيترس

:کند يم غلبه تو بر که است ترس نيا  

 

 ؟... يشکن يم رو کفشت پاشنه من واسه... يافتاد کردن غلط به ريد  -

 تيحال من...يچرخون يم انگشتت يرو رو همه و شهيش هي دل تو يريم

!شهيم يشکل چه مرگ کنم يم  

 

 يادهايفر و وحشت و ترس و درجا دور و نيماش چرخش و يناگهان ترمز

:داد يم فشار و ميگلو خيب گذاشته دست که يريام و من  
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 ؟...رميگ يم سرم به يگِل چه من ينيبب ياريب دوم ينتونس هفته هي  -

 يبفهم تا کنم يم تموم هم با رو هات تيخر ي همه امروز من اسمني

!يچ يعني فهمم يم  

 

 و شد يم منفجر داشت که يگردن رگ را نيا بود شده وانهيد ريام

 گفت، يم من به آمد يم در کاسه از تيعصبان فرط از داشت که يچشم

 ي نقطه يرو گذاشتم دست و کردم نگاه چشمانش يتو دهيترس

:بدترشد انگار اما شود رام ديشا تا ضعفش  

 

!ترسم يم من يرعليام  -  

 

 يرو اش آشفته يموها و ديکوب نيماش فرمان يرو يمحکم مشت

:خورد سُر اش يشانيپ  
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 هم شب نون از تو واسه ترس امروز اصال....بترسي هم ديبا امرزو  -

!واجتره  

 

 و نيماش وحشتناک يها تکان دوباره. کرد آف تک دوباره و گفت را نيا

 آرام کرده رم ي وانهيد نيا که ميبگو چه داستم ينم ترس از که يمن

 دست بعدش و ريام صورت يرو خون رد و آخر يبلند از سقوط. شود

 ينيماش ياپيپ يها پشتک و بود آورده در اسارت به را سرم که يريام

.شکافت را مانياهايرو سقف که  

 

  الماس_ي_دونه#

١٩٦پارت#  

  سليماني_زيبا#
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  يرعليام

 

 

. بودم اسمني از يرد دنبال به و بودم زده پرسه ابانيخ در را شب تمام

 افتاده لکنت به باز ينگران شدت از يپر. نداشت او از يخبر کس چيه

 يم اسمني شدن ديپد نا مقصر را من عمو و بود شده وانهيد احسان. بود

 ي خانه نداشت را آن به رفتن شهامت کس چيه که يجا تنها. دانست

 مطمئن اسمني أسي سراسر امکيپ آن با من که ي خانه. بود سروش

 طبقه يروشنا نور نييپا از و دميرس اش خانه مقابل يوقت. آنجاست بودم

 از دميترس يم. دميد ينم را زنگ فشردن توان خودم در دميد را آخر

 يم. بود ايقرمزدن خط نيبزرگتر شيبرا حاال که يمرد کنار اسمني بودن

 سابق ريام آن گريد من باشد تنها خانه در اسمني با سروش اگر دانستم

 يسوظن هر کردن پاک يبرا که بودم گفته اسمني به خودم. شد نخواهم

 ي چهره از گرد من حضور در تا برم يم سروش شيپ را او خودش، از

 که کنم فکر نيا به و ستميبا يدر پشت نکهيا اما. ديبشو معصومش

 "قلبا اما شرعا و رسما نه حاال که يکس مياهايرو چکيپ اسمن،ي

 ي خانه در دارد او به ليم که يمرد با آمد يم حساب به همسرم
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 چند. بود ينيبب شيپ قابل ريغ که ساخت يم يريام من از تنهاست

 از مردتر سروش که دادم يدلدار خودم به و ستادميا در يجلو يا قهيدق

 بند ديق در يليخ اسمني شناختم يم را اسمني من اما حرفهاست نيا

 داشت اعتقاد اسمني. شناخت يم قرمزشان خط عرف که نبود يزهايچ

 توانستم ينم من اما است يکاف هستم شبنم يشفاف به من که نيهم

 را او انتظار که است يمرد کنار چکميپ بسته يدرها پشت که رميبپذ

 و گذاشتم کنار را ميها يدودل بود شده که يکندن جان هر به. دهيکش يم

. شد باز باشد پاسخگو يکس نکهيا بدون يکوتاه مکث با در. زدم را زنگ

. ببرم مسلخ به را خودم خودم که بود نيا مثل آسانسور يشاس دادن فشار

 خانه به يوقت آخر دست و شد يکي ميبرا مُردن با رفتن باال طبقه پنج

 تمام خانه داخل از يدار کش  يصدا و بود باز خانه در که دميرس

 من در بودن باز وجود با. داد يم قرار شعاع و تحت را ام مردانه حواسم

 کرده فوران درونم آتش مبادا که دميترس يم شدن داخل از دميترس يم

 بتوانم شنيپارت نهيآ يتو از تا شد باعث در يباز. بسوزاند را تر و خشک

 اسي مقابل برهنه مهين يتن  با سروش. نميبب را خانه داخل کامال

:گفت يم و بود دستش اسي شال پر و ستادهيا  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

882 

 برات رو التيوسا کنم يم يخال رو نجايا خودم من...  نجايا اين گهيد -

!فرستم يم  

 

 يانتها تا کنم يخال فکش يتو يمحکم مشت و بروم جلو داشتم دوست

 اسم به يزيچ کي توانستم، ينم شد، ينم اما کند رها را اسمني شال

 بکنم توانستم که يکار تنها. داد يم فشار گرفته را ميگلو خيب وجدان

:کنم صدا را اسمني که بود نيا  

 

...!اسي -  

 

:گفت و شد مانع سروش و در سمت به ديچرخ اسمني  

 

!بشور رو صورتت برو رون،يب نرو ينطوريا من ي خونه از -  

 

داد يم نشان من به حرکاتش تمام را نيا. بود مست  
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  الماس_ي_دونه#

١٩٧پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 به حواسش باز اما داد يم نشان من به حرکاتش تمام را نيا. بود مست

 وانهيد داشت که آنقدر شد شتريب دردم وجدان. بود اسمني ياشک صورت

:صدا را اسمني تر بلند. کرد يم ام  

 

!گهيد رونيب ايب اسي -  

 

 را خواست سروش که را يکار اما ديچرخ در سمت به سرش اسمني

 يوقت ريمس طول در. شد همراه من با بعد و شست را صورتش داد انجام

 بروم، آفرود به تا کند مجهز را نيماش خواستم يمجتب از گرفتم تماس

....  سروش و اسي نبودم من يوقت نکهيا کردم يم فکر زيچ کي به فقط

 ميديرس مرنجاب به يوقت که ختير بهم را روانم يا اندازه به فکرش

 دفن مرنجاب يها شن انيم را اسمني و خودم من. گرفتم را ميتصم

 به را بوده سروش آغوش در يا لحظه اسمني نکهيا اليخ اما کردم يم

...دادم ينم راه ذهنم  

 اسمني يهشدارها. نشد من يها يوانگيد از مانع اسمني يهشدارها

. بود دهيفا يب علف و آب يب ابانيب کي وسط نيبنز شدن تمام بوق مثل

  فقط من زد پشتک بار چند و شد پرت نييپا به يا هيتپ از نيماش يوقت
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 به را او نيماش کمربند که ياسي.  بودم گرفته را اسي سر يدست دو

 ي همه با من و شدند باز ها ربکيا. بود کرده سنجاق اش يصندل

 نيآخر. دارم نگه آغوشم يتو آخر ي لحظه تا را اسمني نتوانستم تالشم

 هوش از ها بک ريا فشار در اسمني که بود نيا ديآ يم ادمي که يزيچ

 و بست چشم چکميپ. کردم تجربه را يناگهان و يآن مرگ من و رفت

 ينم بودم هوش يب ساعت اي قهيدق چند نکهيا. کردم مرگ يآرزو من

 داشبورد و بود شيچرخها يرو نيماش که آمدم خودم به يوقت اما دانم

 تا ما نکهيا داد يم نشان را فاجعه عمق شده خرد ها شهيش و شکسته

 به که بود يزيچ نياول اسمني يصدا. ميبود رفته مرگ يقدم کي

 باز عشق با دردش همه با را چشمانم شد باعث و ديرس مشتاقم يگوشها

:کنم  

 

!کن باز رو چشمات خدا رو تو....  ريام... ريام  -  

 

 يجد ي صدمه که داد يم را نيا دينو من به و داشت قوت شيصدا

 و شهيش يها خرده انيم از را دستم. است من نگران فقط و دهيند
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 و کردم دايپ را سرش و دميکش سمتش به ربکيا کرده کش فرو بالشتک

:گفتم آرام  

 

 يبرا بزن، حرف باهاش ششيپ برمت يم بودم گفته بهت که من  -

؟يرفت تنها خودت يچ  

 

:داشت کردنم آرام در يسع درد همان با اما شد درد از پر شيصدا  

 

!دميم حيتوض بهت خدا به يرعليام خوام يم معذرت  -  

 

 که بودم مطمئن خودم از من و ميبود دهيد بيآس دو هر. کردم تر را لبم

 يکوفتگ باشم داشته است ممکن که يدرد تينها و داده رخ معجزه

 با را هامر مثل ينيماش فرق حاال. بودم خبر يب اسمني از اما است ديشد

 شده وارد ما به که يبيآس ديکش يم رخ به را خودش گريد يها نيماش

 با که بود يکس به بيآس ي اندازه به وحشتناک سقوط آن از بعد بود

.باشد کرده تصادف دوچرخه  
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  الماس_ي_دونه#

١٩٨پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

 

. داشتم يحرکت توان اما ختير يم ام يشانيپ از که يخون ي همه با

 چشمانم يتو اسمني شفاف چشمان و زدم کنار را کرده فروکش ربکهايا

 گوشه از که بود يخون رد صورتش يرو و زد يم نفس نفس. ديدرخش
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 در لحظات آن جاناتيه از يناش نيآدرنال. ديجوش يم اش يشانيپ ي

 ينم باز. کنم باز را بندم کمر تا بردم دست. بود کرد پا به بلوا ميها رگ

 يشانيپ خون. دميرس اسي به و دميرهان بندش از را خودم زحمت به شد

 بيعج شيزمردها کردم نگاه چشمانش زالل در کرده پاک را اش

 ريز بودم حاضر که يکس با شدم يکي و زده ايدر به دل. کرد يم يدلبر

... نمشينب يگريد آغوش در هم ايرو در يحت اما کنم دفنش ها شن

 قرار يب من اما. بود يزخم مانيدو هر تن و شده داغان نيماش بود شب

 ي کشنده انتظار. بود کرده باران ستاره را شبم که بودم يکس آغوش

 فاصله چه هر کنم تمام تا بود زده دامن يقرار يب نيا بر ياديز يسالها

 نقطه آنجا و کردم يخال را ميها نفس حرم گوشش ريز را، نمانيب است

.عمر کي يبرا شد ما اتصال ي  

 

  تو يب ناز سرو کنارم ايب  -

  مهتاب طاق ريز کنارم ايب

ايدر مِينس به ميبباز عطش  

فردا طوع تا ميبرقص غزل  
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 کرد نگاه چشمانم در زده رتيح و متعجب او و کردم زمزمه گوشش ريز

 ،يزخم يليخ بود يزخم تنش..شينفسها با يباز نفس به زدم دل من و

 يم که ياو. بود او درمانم و بودم تاب يب من اما اد،يز يليخ بود دهيترس

 اقياشت. اورميب دوام او بدون ي لحظه بتوانم است محال گريد دانستم

 صيحر نيا و هستم او يدردها مرهم هم من گفت يم چشمانش زالل

 يوانگيد و من به کيتار ابانيب آن در نيماش کج سقف کرد يم ترم

:کرد يم يکج دهن ميها  

 

  بهاره ي ساقه اکنارميب  -

  ستاره پولک ابرو فرش رو      

  تو شيپ شکنه يم شعرم خمار      

داره تو نفس يشراب عجب        

  انتظارم در بهارم گل      

کنارم ايب يسبز قيحر   
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. دادم يباز نيا به تن دوباره و دوباره زده دل من و شد کم شيها نفس

 کردم باز آتش باز من و بستن باهم يابد ونديپ مانيصورتها يرو خون

.نيماش يجلو کم يفضا در  

 

يجار عطر يجو رتيحر تن  -  

يقنار رتيغ گرمت يصدا         

  ايدر تور مثل رميبگ بذار      

  يفرار يماه آغوش در رو تو      

 

 باران ستاره شب دل در را ها انوسياق تمام شفافت چشمانش هم باز

 اسف تيوضع چه در کردم يم فراموش من و قلبم به داد يم هيهد ريکو

 را دستم ي حقله کرد اجتناب بودن من کنار از که يوقت. ميدار قرار يبار

 شيلبها يرو انگشت بزند يحرف آمد تا و کرده تر سفت تنش دور

 عقب به يصندل  نيب کم يفضا نيب از خودم با محکم و گذاشته

 يتو درست من و شده خارج دهنده آزار و تنگ يجا آن از حاال. کشاندم

:خواندم دوباره گوشش الله  
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  بارون و وباد ابر بدونن اگه  -

  مهربون شب نيا دلنواز چه       

  کوچه چرت يرو ارنيم هجوم       

آسمون برن يم رو شهر يصدا         

  مهين به دهيرس شب و گذشت غروب      

وهيه سرخ گل داره تو تب        

 

  آرامش به يبرا کردم که يتالش همه با

:زد لب آرام دنش،يکش  

 

!درد از ترکه يم داره پهلوم ريام  -  

 

:زد لب قرار يب او و گذاشتم شيپهلو يرو لباسش ريز از را دستم  
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!!ريام  -  

 

  الماس_ي_دونه#

١٩٩پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 يماه يوقت چطور که بودند شاهد ها ستاره. بود شکسته ها ممنوعه

 دفن اش يطوالن ها کام در را هاشيقرار يب رسد يم آب به يا تشنه

.کند يم  

 

  ايدن اهل همه بخوابن بگو  -

ما شب از مونده مهين هي هنوز      
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 نهيس يرو سر فقط او و ديرس قلبش به و کرد يشرويپ شيپهلو از دستم

:گفتم آرام من و چسباند ام نهيس به شتريب را وخودش گذاشت ام  

 

 من دور زيبر رو عالم ي همه...  ستين من جز يکس يجا نجايا گهيد  -

.. کنم ميتقس خودم ي بچه با رو تو خوام ينم يحت که حسودم انقدر

 يجا اون و دور زيبر رو همه..بوده نيا از قبل که يهرک ايعرش احسان

!ندارم کيکوچ يجا به عادت من کن بزرگش رو قلبت خوب  

 نفس آغوش به دل باز من و بردارم را دستم که زد يم دل دل داشت

:دميپرس تازه شد گم شيها نفس انيم خشمم تمام يوقت و زدم شيها  

 

؟يخوب که، نشده زتيچ  -  

 

 به را صورتش آنقدر..کرد هيگر آرام آرام و شد حلقه گردنم دور دستش

 خم توانستم تازه من و شد آرام که کردم دعوت يا ناخوانده يها مهمان

 نيا و نداشت يآنت چيه. بردارم نيماش کف از را لميموبا يگوش و شم

 اما ميداشت ازين کمک به و بود دهيد بيآس دستش اسمني. بود ترسم آغاز
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 را اسمني دوباره. داشت ازين  يدلدادگ شتربهيب مانيدو هر يروح حال

:گفتم و گرفتم آغوشم يتو  

 

؟يکن يم هيگر چرا االن  -  

 

:گفت و شد چنگ لباسم ي قهي يرو دستش  

 

...!ريام ترسم يم  -  

 

 هجوم من به که بود يجنون حاصل که يافتضاح بود، افتضاح تمانيوضع

:گفتم و شدم وارد خنده ازدر.بود آورده  

 

؟يترس يم من از  -  
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 به کردن نگاه از و کرد پنهان صورتم و سرشانه انيم را صورتش

:گفت و ديورز امتنا چشمانم  

 

حرفاست؟ نيا وقت االن  -  

 

!حرفهاست؟ نيا وقت يک پس شدم خسته من اسمني  -  

 

!يرعليام بابام  -  

 

:گفتم و کردم نوازش را شيموها  

 

؟يگذاشت جا روکجا ريام...هاا يرعليام يگ يم يدار همش  -  

 

!قلبم ي خوبه جا همون  -  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

896 

:گفتم و گذاشتم شکمش يرو تنش بافت ريز از را دستم  

 

سراغش؟ دوباره برم  -  

 

:کرد هيگر وجودش ي همه با اسمني اما بخند تا کردم طنتيش  

 

...!يرعليام خونه نداد رام بابا  -  

 

 کم را دردش زانيم توانست ينم يا واژه چيه بود، درد از پر اش جمله

:دميبوس را شيموها يرو و بستم چشم. کند  

 

...ريام  -  

 

 و ديرس صبورش سنگ به شهيهم مثل او و دميپاش صورتش به لبخند

:کرد دل و درد  
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!ندارم تو اسم به يدختر من خودت ي خونه برو گفت  -  

 

 هم روزها نيا کند يم منو کله داشت ينبود دوساعت کرده يشوخ  -

...شده خوب زنش به دست ماشااهلل که  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٠٠پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 دستم يرو اشکش درشت ي قطره برداشت ام سرشانه يرو از را سرش

 ليس مثل نه که قطره به قطره و گذاشت ام گونه يرو را دستش. ديچک

:گفتم و چشمانش باران در مُردم من و ديبار  

 

...!اسمني  -  

 

 ام گونه يرو يوقت اسمني ي بوسه نياول د،يبوس را صورتم زده هق

 که ي بوسه نياول. بود کرده دِرو را صورتمان تمام خون رد که نشست

 تمام مرحم اش بوسه. داشت يگريد طعم بود شده قدم شيپ خودش

:گفت زده هق خودش که يوقت هم آن بود ها يليس  

 

!ديببخش ر،يام شکستن رو حرمتت من خاطر به  -  

 

:گفتم و دميبوس را دستش کف برداشته ام گونه يرو از را دستش  

 

حرفا؟ نيا از يبلد بابا نه  -  
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 و گذاشتم پهلوش يرو را دستم دوباره زد، ام سرشانه به يآرام مشت

:گفتم تلخ  

 

؟يکرد کار يچ من با يدون يم اسمني است فاصله وجب هي فقط  -  

 

!ديارز يم بودن تو کنار به رفت يم که باالترهم وجب هي  -  

 

 يشانيپ و چسباندمش خودم به شتريب و کردم حلقه کمرش دور را دستم

.گذاشتم اش يشانيپ يرو را ام  

 

!ياريب در دلم از قشنگ رو تتيخر نيا ديبا اسمني  -  

 

:گفت و بست را چشمانش  
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...ريام يترکوند رو مَردم نيماش  -  

 

 شگاهيتونما گذاشتمش بهت بدم نشد. توئه نيماش ه؟يک مَردم  -

...يمجتب  

 

:گفت يدلخور با و داد فاصله يکم را سرش  

 

؟يترکوند منو نيماش االن يعني  -  

 

 يانرژ من به نيوا بودم کرده پرت چپش دست از را حواسش خوب

 زد يم دهيسپ گذشت يم طيشرا نيهم به اگر يکم نکهيا يانرژ. داديم

 با و بود شنبه پنج بعدش روز. کرد دايپ نجات يلعنت برزخ آن از شد يم و

 صبحش و نداشتم فاصله مرنجاب يکارونسرا از هم يليخ من احتسابات

. ميبود آفرود ميتا نيبهتر در که چرا. بود سواران آفرود ي معرکه آنجا

:ديپرس باز اسمني شد يطوالن که مکثم  
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؟يترکوند منو نيماش ريام  -  

 

:گفتم و دميکش آغوش به را سرش  

 

 ندارم دوست ،يباش داشته دوست هامر تو ندارم دوست من اسمني  -

 داشته دوست منو فقط خوام يم من اسمني. يباش داشته دوست ريکو

!يباش  

 

:شد گرد چشمانش  

 

!!!نه  -  

 

...آفرود از خاطراتت به خورد هم گند. ديترک که نتيماش آره،  -  

 

:گفت آرام و گذاشت ام نهيس يرو را سرش  
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.. کشم يم رونيب ات حلق از هم رو نميماش خورد، گند کن فکر تو  -

!بشه خوب دستم بذار فقط  

 

:گفتم و دميبوس را شيموها و دميخند نشيريش اعتراف به  

 

!نميبب باال اريب رو دستت  -  

 

:آمد در آخش و داد تکان را دستش يکم  

 

...آخ  -  

 

:گفتم و گرفتم دستم يتو را دستش مچ  

 

!کنده رو ام کله مامانت بگذره نيازا عمو  -  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

903 

 

...بگوو رو احسان  -  

 

!انيب در من خجالت از ريس دل هي کن فيرد رو همه قشنگ نيآفر  -  

 

:گفت و ديچيپ خودش به درد از و داد تکان يکم را دستش مچ  

 

شکسته؟ يعني  -  

 

!م؟يولوژيراد دستگاه االن من نظرت به  -  

 

 کرد جلب خودش به را اسمني توجه و شد شتريب صورتم يرو خون رد

:کرد نگاه چشمانم يتو و آورد باال را سرش  

 

..اديم خون داره هنوز سرت ريام  -  
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:گفت و گذاشت ام يپشان يرو را دستش  

 

؟!يمرد ينم يزد يم حرف کلمه دوتا... بهمون يزد يگند چه نيبب  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٠١پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

..نبودم زدن حرف دنبال من  -  

 

 ها خرده شهيش ريز نيماش يجلو که ديرس فشيک به و ديچرخ نگاهش

:گفت و بود  
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!دارم چسب فميک يتو  -  

 

:بود اديز دردش. دادم فشار و گذاشتم ام يشانيپ زخم يرو را دستم  

 

 تونم يم نميبب برم من نيماش تو نيبش. ستين زخم چسب کار  -

...بشه روشن نيماش نکنم فکر شده باز ها ربکيا. کنم باز رو صندوق  

 

:ديپرس مضطرب  

 

رون؟يب يبر نيماش از يعني  -  

 

:کردم اخم  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

906 

 تو نيبش... ريکو ياومد باره نياول انگار ارين در يباز بچه اسمني  -

!اومدم من نيماش  

 

!اميم منم  -  

 

!اسمني  -  

 

:کرد جدا ميبازو دور از استرس با را دستش  

 

...باش خودت مراقب  -  

 

..تو سراغ اديم بعدش و خوره يم لولو منو االن  -  

 

 هر وبه بود کرده قفل نيماش در چهارتا آوردم فشار در به گفته را نيا

 به. رفتم رونيب نيماش يجلو ي شکسته شهيش از بود شده که يبدخت
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 دايپ يدسترس عقب يصندل يجانب لوازم به بود شده که يبدبخت هر

 ياندک مخلفات و يمعدن آب بکس و پتو سرد، يليخ بود سرد هوا.کردم

 جلو يصندل به و برداشتم را بود گذاشته نيماش داخل يمجتب که را

:گفتم اسمني  به و برده داخل را سرم. دادم انتقال  

 

! يبزن زنگ سيپل به کن يسع نشده تموم ليموبا شارژ تا اسي  -  

 

:کرد دييراتا حرفم و داد تکان را سرش  

 داشتم را آن از استفاده ترس واقعا اما. بود همراهمان خواب ي سهيک 

 ريز دو هر وقت آن و ميشو ريکو ي شبانه طوفان کي رياس بود يکاف

 و بود آسمان يکرد يم نگاه را طرف هر. ميشد يم دفن شن خوارها

 دور از يچراغها يرنگ نقاط حد در راستمان سمت فقط شيها ستاره

 کينزد ما به کاروانسرا ام نزده حدس اشتباه داد يم نشانه که بود روشن

 من و آمد نيماش داخل برق فقط. نشد روشن نيماش کردم چه هر. بود

 يم خدا اگر و آورد دوام صبح تا  شود يم که شد قرص دلم يکم

 اسمني و شدم نيماش داخل. کرد يکار شد يم ديشا بعدش روز خواست

:گفت  
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!که گرفت تماس يکس با شهينم ريام  -  

 

:گفتم و دميچيپ دورش را پتو و گرفته دستش از را يگوش  

 

ست؟ين سردت اسمني  -  

 

!خوبه نه  -  

 

:گفتم و دميچيپ دوش را پتو دو هر  

 

!ببندم رو دستت بذار هست همراهمون هم هياول يها کمک  -  

 

:گفت دلخور اسمني  
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!شد تموم خونت ببند رو خودت يشونيپ اول  -  

 

؟يدلخور انقدر چرا  -  

 

!نباشم  -  

 

!ستين يدلخور وقت االن نه  -  

 

؟يکشت يم رو دمون هر يداشت يرعليام  -  

 

 روز سه ميکرد چپ هامر با ميبگ يکي به اگه االن ميمرد ينم نترس  -

!ميکرد چپ رو نيماش تن سه چطور که خنده يم بهمون  

 

 پاک به کردم شروع و دميکش رونيب هياول يها کمک ي جعبه از را باند

:گفتم و اسمني صورت يرو خون رد کردن  
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!ببندمش شده زخم هم خودت يپشون. ميا زنده فعال نکن اخم  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٠٢پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

:هيگر ريز زد کهوي  

 

 درد هام استخون تمام نکن؟ اخم يگ يم تو بعد ترکه يم داره پهلوم  -

... کنه يم  

 

.دميکش آغوش به را سرش  
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!نجاميا من نترس  -  

 

:گفت بغض پر  

 

!ترسم يم من  -  

 

!من به بده رو يگوش اسمني  -  

 

:کردم زمزمه لب ريز و گرفتم دستش از را ليموبا  

 

...مفتاح اي مفتاح ايو مفتاح اي  -  

:گرفت دم من با هم اسمني  

 

.... مفتاح اي و مفتاح اي  -  
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 رتيح کمال در. گرفتم را 110 شماره و نشست صفحه يرو انگشتم

..ختير اشک اراده يب اسمني و خورد بوق يگوش مانيدو هر  

 جوابم خط ور آن داشت که يکس به و کردم حلقه گردنش دور را دستم

 دادم را احسان شماره يحت. کردم فيتعر را زيچ همه مو موبه داد يم را

 داند يم يکس نکهيا از شد جمع الميخ. بدهند خبر هم او به خواستم و

 را اسمني. رسد يم ما به زود اي ريد امداد و ميهست يطيشرا چه در ما که

:گفتم گوشش ريوز دميکش آغوش در  

 

؟يکن هيگر يخوا يم ينطوريهم  -  

 

ام سرشانه به داد هيتک صدا يب و کرد پاک را اشکش دست پشت با  

 

 واسه يکن ينم دايپ جا نيا بهتر يجا اومد، ينم خوابت مگه  -

 دامونيپ هم شده روشن هوا هم گهيد ساعت هي تينها بخواب. دنيخواب

!کردن  
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  نکن؟ اگه  -

 

 شديم باعث جوابش به کردن فکر که يسوال بود، دهيپرس يترسناک سوال

 ياعصبان خودم دست از نباريا و کند انيطغ دوباره ام شده فراموش خشم

.باشم  

 

!کنن يم دامونيپ نباش، نگران  -  

 

 جانم به را ترس اسمني سکوت کرد، سکوت باز و داد تکان را سرش

چه؟ نکند دايپ را ما يکس ابانيب نيا در اگر که انداخت يم  

 دست. ديخواب که کردم نوازش را اسمني يموها آنقدر ترسم تمام با

 نيا به. کردم فکر احتماالت تمام به و گرفتم دست يتو را مجروحش

 فکر نيا ند،يبب يجد بيآس نه اي بدهم، دست از را اسمني بود ممکن که

 يم آرامم که بود او کالم ذکر فقط که کرد پا به بلوا من در آنقدر ها

 ييجا کي ام يزندگ به اسمني ورود با را ها يوانگيد نيا ديبا من. کرد

 اسمني.بود برده خوابش آرام و بود ميپاها يرو اسمنيسر. کردم يم دفن
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 هم آن بود دهيخواب و گذاشته من يپاها يرو را سرش هم گريد بار کي

 که ميبود گرفته ميتص خود يکودک ييايدن در.ميبود بچه يليخ که يوقت

 دهيکش دراز نيزم يرو يوقت هم روز آن. ميکن درست مثلث دهيکش دراز

 اسي و احسان و من نيب يقد تفاوت ميکن جاديا را مثلث شکل تا ميبود

 شتريب تا بگذارد من يپاها يرو را سرش اسمني که بود شده باعث

 که چرا دار، دسته مثلث گفت يم مثلثمان به احسان. ميشو مثلث هيشب

 يم و ديخند يم اسمني.. بود زده رونيب مثلث نيا از من بدن نصف

 همان از اما ميبود بچه يليخ «ميدار هم دار دسته مثلث مگه »گفت

 عمر کي بودم حاضر بود قلبم يتو گريد طور کي اسمنيمهر روزها

 حاال. بخندد اسمني تا کنم يباز را دار خنده مثلث کي ي دسته نقش

 هم آن مرگ مسلخ به بودم کشانده را اسمني من و ميبود شده بزرگ اما

 که يمرد ي خانه به بود برده پناه يپناه يب سر از نکهيا يبرا فقط

.باشد پناهش بود قرار يروز  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٠٣پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 دستم. دميترس گذشت ينم اسي يخطا از گريد که يرعليام از خودم از 

 هم اسي به که انگار دميکش يقيعم نفس و کردم فرو شيموها يال را

 يموها به. ديکش يقيعم نفس خواب آرام دل در باشد کرده تيسرا

 همان و بود زده عادتش ترک يبرا که يموها به کردم نگاه کوتاهش

 نوازش را شيموها آرام آرام. نکنم عادت ترک تا بود داده من به را موها

 ترسناک هم يکم که بود ساخته يعاشق من از کوتاه يموها نيا. کردم

 سه که يشب به کشاند مرا منظمش يها نفس تمير. ديرس يم نظر به

 پشه شر از بود گرم هم يليخ اتفاقا نبود سرد هوا. ميبود جنگل در ينفر

 منو نيب احسان. ميبود دهيخواب سه هر و برده پنهاه چادر داخل به ها
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 نخ کردن فرو از. ختير يم کرم اسي به خواب در مدام و دهيخواب اسي

 من متکا يجا به اسمني از استفاده تا گرفته اسمني دماغ يتو لباسش

 اما کردم تياذ را اسي يکم و دادم احسان يها طنتيش دل به دل هم

 به زد اسمني آخر دست که داد ادامه شيها طنتيش نيا به آنقدر احسان

 را او سخت انتقام ها پشه تا کرد رونيب چادر از را مانيدو هر و آخر ميس

 يها نفس يصدا تا شدم  منتظر آنقدر چادر رونيب شب آن. رديبگ ما از

 اسمني حاال. بخوابم آرامش با بتوانم بعد و بشنوم را اسي آرام و منظم

 ميپاها يرو گذاشته را سرش دشيجد گاهيجا در و بود داده نقش رييتغ

 به شد يم شترين مجروحش دست که يطيشرا در هم آن بود دهيخواب

 مرگ کام به و ترسانده خودم دستان با خودم را اسمني من که قلبم زخم

 صورتش به يديد من و بود صورتش يرو اسمني يموها. بودم کشانده

:گفت آرام که دميبوس را مجروحش دست شده خم نداشتم  

 

م؟يبزن حرف باهم کم هي ريام  -  

 

:گفتم و کردم نوازش را شيموها  
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کردم؟ دارتيب  -  

 

!نبودم خواب هم يليخ  -  

 

:گفتم و دميخند  

 

؟!باشه خواب کم هي تونه يم يچطور آدم  -  

 

!باشه خواب تونه يم کم هي يليخ سهله که کم هي باشه اسي اگه آدم  -  

 

:دميپرس و دميکش شيموها يرو را دستم باز  

 

مگه؟ يشکل چه اسي  -  

 

م؟يبزن حرف باهم بعد يقبل يرعليام همون يبش شهيم يرعليام  -  
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:ديد يم مرا که ييگو زدم، پلک آرام  

 

!شهيم  -  

 

!يرعليام تنهاست يليخ اسي  -  

 

ست؟ين کنارش يرعليام مگه تنهاست، کنه يم فکر چرا  -  

 

!بکشش تا ريکو آورده رو اسي دهيجد يرعليام ،يرعليام  -  

 

 نوازش از يا لحظه و بستم را چشمانم داده هيتک عقب به را سرم

:دمينکش دست شيموها  

 

!کشمش يم کرده، غلط  -  
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!ترسه يم ازش اسمني بگو بهش فقط دارم، دوسش من نکشش  -  

 

ترسه؟ يم شيچ از  -  

 

:داد يم هيهد قلبم به را آرامش نيا و بود آرام شيصدا  

 

 و آخر ميس به زنه يم هووي بزنه حرف نداره دوست "اصال نکهيا از  -

!ترسه يم کنه يم عمل  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٠٤پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

920 

 

 

 

 

 

!گم يم بهش  -  

 

قول؟  -  

 

!قول  -  

 

... يرعليام  -  

 

!يرعليام جان  -  
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!کنه يم نگام يجور هي دهيجد يرعليام  -  

 

خوبه؟ اي بده  -  

 

!نکنه نگام ينطوريا بگو بهش فقط نپرس، يخصوص سوال  -  

 

!باشه  -  

 

 

:گفت و کرد جا جابه يکم را دستش و خورد زير تکان  

 

...بوده تنها نايت با شب هي يرعليام  -  

:شد پاره دلم بند  

 

!؟يندار اعتماد بهش  -  
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!هستم هم حسود اما دارم،  -  

 

!که يخودش نيع  -  

 

:زد ميپا به يآرام مشت  

 

!اين حرفم وسط  -  

 

!باشه  -  

 

!بافته رو موهاش يرعليام  -  

 

!کشمش يم کرده غلط  -  
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!بکشش نيآفر  -  

 

!کشمش يم باشه  -  

 

 رو موهاش و کنه بغل ببوسه، رو يزن چيه نداره حق گهيد بگو بهش  -

!ببافه  

 آن کرد يم پررنگ ذهنم يتو را زيچ کي فقط اسمني يحرفها نيا

. کرد يم رو رو ريز را اسمني دنشيد که را ميگوش يتو لميف  

 

 هي راجب باهات ديبا دهيجد يرعليام اسمني فقط گم، يم بهش  -

!بزنه حرف مهم موضوع  

 

!بوده تنها نايت با اون که ستين نيا از تر مهم يموضوع چيه  -  
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 اسمنياگر خت،ير فرو قلبم درون يزيچ و شد تر پاره دلم ي پاره بنده

.آمد ينم کوتاه رقمه چيه ديفهم يم را ايسون موضوع  

 

!بزنه حرف شيزندگ يتو دختر هي راجب بخواد اگه يحت  -  

 

!شناسم يم رو خنگه دختر اون  -  

 

 قبول هم خودش اسمني آمد، ميلبها يرو خنده ي گزنده يتلخ وسط

!بوده خنگ يليخ داشت  

 

واقعا؟ بوده خنگ دختره  -  

 

 بهت بعد نه؟ اي بوده خنگ نميبب کنم خلوت باهاش بذار دونم ينم  -

.دم يم خبر  
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 از قلبم برخالف ودستم گرفت فرا را وجودم تمام يتر گزنده يتلخ

 باعث تلخم سکوت. کرد نوازش را اسمني يموها و دينکش دست لذتش

.بدهد ادامه خودش دوباره شد  

 

!کنه يم نگام يجور هي مامانم يرعليام  -  

 

کنن؟ يم نگات يجور هي همه يکن يم فکر چرا  -  

 

!رفتم يآب ريز يرعليام با من کنن يم فکر همه چون  -  

 

!کنه ينم فکر ينطوريا مامانت  -  

 

!کنه يم چرا  -  
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 خودت با نکهيا از فقط. کنه فکر اشتباه راجبت تونه ينم مامانته اون  -

 شه،يم برطرف شيناراحت بگذره که کم هي ناراحته، يکرد رو کار اون

 مهم نده، تياهم هم هيبق نگاه به. ات يشگيهم مامان همون شهيم

!مرهيم برات که است دهيجد يرعليام  

 

 يکن يم اونور رو روت يرعليام يراست... دميم زمان بهش قبول باشه  -

بگم؟ يزيچ هي بهت  

 

:دميخند زير و گرفته آرام دم  

 

..بگو است بسته چشام  -  

 

..ديبوس منو دهيجد يرعليام  -  

 

:کشاند خنده به مرا باز بودم که يجهنم وسط اسمني  
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؟ينداشت دوست  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٠٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

!نکنه رو کار نيا گهيد بگو بهش فقط نپرس، يخصوص سوال  -  

 

 يکم رفت شيپهلو سمت به ديکش دست حدش يب لذت از دستم

:گفتم و دادم قلقلکش  

 

!بده يقول تونه ينم ندونه رو سوال نيا جواب تا دهيجد يرعليام  -  
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:گفت و شد حلقه ميپا ران دور دستش و ديخند يکم  

 

!نده قلقلکم بگو دهيجد يرعليام به يرعليام  -  

:گفتم و دادم قلقلکش شتريب  

 

 نبوسه منو بگو بهش... نميبب پاشو.. بدم نشونت يا دهيجد يرعليام هي  -

؟يچ گهيد  

 

:گفت و کرد مچاله آغوشم يتو را خودش  

 

!شده خر باز دهيجد يرعليام کن کمکم خدا رو تو يرعليام  -  

 

!سرتق ي دختره بدم نشونت يخر هي  -  
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 چشمان رنگ يوقت. کند نگاه چشمانم يتو و شود بلند کردم مجبورش

:گفتم گرفت رنگ چشمانم يتو خجولش  

 

 که نگو فقط کنه تياذ رو اسمني اگه کشم يم رو دهيجد يرعليام  -

!کرده تياذ رو اسشي دنشيبوس  

 

 از باز و گذاشت ام سرشانه يرو را سرش و شد حلقه گردنم دور دستش

:رفت طفره چشمانم در کردن نگاه  

 

 شيخوب نيا خوام يم من فقط ،يليخ...خوبه يليخ دهيجد يرعليام  -

!بمونه بکر  

 

!يکرد غلط تو  -  

 

!داد فوش بهم دهيجد يرعليام ؟يديد  -  
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:گفتم و کردم استفاده آمده وجود به يفضا از  

 

؟يدار دوست چقدر اشتباهاتش همه با رو دهيجد يرعليام اسمني  -  

 

:شد شتريب گردنم دور دستش فشار  

 

!اديز يليخ  -  

 

؟يچ اديز يليخ  -  

 

..عاشقشم  -  

 

!گهيد  -  

 

!يليخ. دارم دوست يليخ ،يرعليام  -  
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 لذت نيا به بود سالها انگار. گرفت شيپ در را شيموها ريمس دستم باز

:بود کرده عادت  

 

؟يچ کرده بد يليخ اشتباه هي يبفهم اگه  -  

 

!کنه ينم اشتباه من ريام  -  

 

. مينبود اشتباه نيا با ييارويرو طيشرا در اسمني نه من نه. نکردم اصرار

:گفتم و کردم خوش حدش يب عشق به را دلم  

 

!يليخ اس،ي دارم دوست يليخ  -  

 

!دونم يم  -  
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:گفتم و دميبوس را شيموها يرو  

 

 از هيقبل يرعليام. يکن رامم يتون يم چطور يگرفت ادي زود يليخ  -

 فقط رو تو خودخواه دهيجد نيا اما..گذره يم تو خاطر به بار هزار خودش

..خواد يم خودش يبرا فقط و  

 

:نشست ميموها نيب و کرد يدلبر دستش  

 

روندارم؟ هيقبل يرعليام اون گهيد من يعني  -  

 

 خودش ششيع به گذاشتمش. شد ينم ريس شيموها نوازش از دستم

:دهد ادامه  

 

!شيدار يبخوا که هروقت  -  
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 و ديبوس را ام گونه قبل مثل و برداشت ام سرشانه يرو از را سرش

:گفت  

 

!يهست که يمرس  -  

 

 هم آغوش در دو هر و کرد طلوع عالم ي نقطه نيتر يمشرق از ديخورش

 را او که ندادم قول من و مينشست نظاره به را مشترکمان طول نياول

  الماس_ي_دونه# .نکنم مهمان يا ناخوانده مهمان به دوباره

٢٠٦پارت#  

  سليماني_زيبا#
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. ديکش رخ به شتريب را فاجعه يزشت اش شيبايز ي باهمه ديخورش طلوع

 سراب دل در شد يم  يا نقطه که يجا ميبود يشن يها رمه وسط ما

 از من و کرد روشن را جا همه سخاوتمدانه ديخورش نور يوقت. ريکو يها

 در که ينوران يها نقطه آن. زدم يگشت اطراف در و شده ادهيپ نيماش

 شده گم حاال آنجاست کاروانسرا که داد يم را باور نيا من به شب دل

 که يميمال باد. ريکو و بود ريکو کرد يم نگاه که را طرف هر. بودند

 جا به نيماش يها کيالست از يرد تنها نه بود دهيوز قبل يساعت

 ها شن رنگ به يمشک رنگ از هم را نيماش خود بلکه که بود نگذاشته

 شده گم ما که دميفهم سرعت به نبود کردن فکر به يازين. بود آورده در

 بوده باورم خوش االتيخ از يناش ام داده امداد به که يآدرس من و ميا

 ترس. مينبود آنجا ما که گشتند يم ما دنبال به يجا آنها واقع در. است

 يتاوان اشتباه کي. کرد تيسرا وجودم تمام به لحظه همان مرگ از

 اسمني که ياشتباه. داشت جانمان متيق به يقرامت جبرانش که داشت

 مان متعصب ي خانواده و زد دامن ان به من ي احمقانه غرور و کرد

 بودم يدختر کنار در ريکو وسط من حاال. ديکوب آن يپا را دشييتا مهر

 اشکش قطرات تک تک مسبب و بود بند شيها اشک جان به جانم که

 تنه مين به قبلش شب کاش. ميها دنينشن از يناش  حماقت و بودم من
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 يمسلخ به را اسمني متعصبانه کاش. کردم ينم فکر سروش انيعر ي

. رفت يم نشانه را مانيدو هر جان داشت حاال انشيپا که کشاندم ينم

 صفحه. برداشتم را لميموبا يگوش رسانده نيماش به را خودم سرعت به

. ماجراست اول تازه نيا ريام که صورتم به بود يمحکم يليس خاموشش

 داشتم دوست من و دينپرس چيه و کرد نگاه صورتم به نگران اسمني

 عوض در اما ديبگو من به دارد دوست هرچه و بزند داد "اصال و بپرسد

 کرد تالش و کرد جمع شکمش يتو را شيزانوها اسمني نهايا تمام

 دميدزد چشمانش از را چشمانم. کند کم شيدندانها فشار انيم را دردش

. کردم چک را بود همراهمان که يليوسا تمام و رفتم صندوق سراغ به

 و ستيچ آفرود دانست يم ما يدوست ميت. ميداشت عادت آفرود به ما

 بودم گفته يمجتب به. است کدام است الزم کار نيا يبرا که يزاتيتجه

 ريکو روز کي داند يم باز آفرود کي اما ببند سفر بار روز کي اندازه به

 زيچ همه مانيبرا يمجتب. کن مجهز روز دو ي اندازه به را خودت يعني

 يبعض و گسسته هم از ها ليوسا سقوط هنگام انگار اما. بود گذاشته

. بودند شده پرت رونيب به عقب صندوق شکسته ي شهيازش شانيها

 نگاه آنها به فقط و کردم جمع گوشه کي را بود چه هر نداشتم يا چاره

 دوام ريکو در آنها با ميتوانست يم روز دو فقط ما طيشرا نيبهتر در کردم

 دانستم يم من که يجسم مقاومت به ماند يم اش هيبق و مياوريب
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 اال بود زيچ همه اندکمان يها ليوسا نيب. ندارد "اصال را آن اسمني

 بودم گفته من چون هم ديشا. بود رفته ادشي يمجتب انگار يسفر چادر

 با ديخورش. بود نگذاشته مانيرابرا آن گريد گردم يم بر صبح تا که

 ي صفحه به باز دانهيناام من و ديکوب يم صورتم يرو يشتريب قدرت

:دميپرس اسمني از و کردم نگاه ام يگوش  

 

کجاست؟ تيگوش اسي  -  

 

.کرده تموم شاارژ اما فمهيک توي  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٠٧پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 به شکسته يها شهيش نيب از. برد جانم تمام از رمق رمقش، يب يصدا

:دميپرس و کردم نگاه نيماش داخل  

 

؟يخوب اسي  -  

 

!خوبم  -  

 

 من. نزن حرف من با گريد که بود نيا اش يمعن داد يم جواب که کوتاه

 را شکسته يها شهيش که يحال در. شناختم يم خودم از بهتر را اسمني
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 الاقل که کردم يم را تالشم همه و دميکش يم رونيب نيماش داخل از

.کنم پرت را اسمني حواس کردم يسع شود باز نيماش در کي  

 

نگفت؟ يزيچ بهت احسان از يپر  -  

 

!نگفت نه  -  

 

:داد جواب کوتاه دوباره  

 

  گرفت؟ يماه آلود گل آب از قشنگ چه يديد احسان يمارمولک  -

 

!اهوم  -  

 

.بود دهيرس اصوات و اشارات به شده دور کلمات از جوابش  
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 غيت ريز تو داد، يم يا قلوه و دل چه ينيبب مارستانيب يتو ينبود  -

 دوتا فقط که بود انداخته راه است بسته جونت به جونم هي آقا يبود عمل

....کنه تماشا خواست يم چشم  

 سرم و دميکش رونيب نيماش از "کامال را نيماش يجلو بزرگ ي شهيش

:گفتم و کردم خم داخل را  

 

؟يساکت چرا  -  

 

 زبان. داد يم درونش حال از خبر رنگش يب يلبها و دهيپر رنگ صورت

:ديپرس آرام و ديکش لبش يرو  

 

م؟يشد گم  -  

 

 راننده سمت در با را خودم و رفتم طفره چشمانش در کردن نگاه از

:گفتم و دادم نشان مشغول  
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!ريکو اومده که باره نياول انگار ه؟يچ ميشد گم نگو، چرت  -  

 

 سراغ ،يکرد نگاه تيگوش به يکرد چک رو نيماش پشت ليوسا  -

.. يگرفت منو يگوش  

 

؟!گم يم چرت من بعد  

 

!رسه يم امداد گهيد ساعت هي تا تينها. مينشد گم  -  

 

.اسي به برسد چه نداشتم اعتقاد بودم گفته که يچرت به هم خودم  

 

..ريام کن نگاه منو  -  

 و و دميکش رونيب هم را آن بود شکسته هم راننده سمت ي شهيش

:گفتم  
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!نکن بد فکر يالک  -  

 

؟يگ يم دروغ يدار تو اي کنم يم بد فکر دارم من بد؟ فکر  -  

 

 ي هيرو و شهيش درز انيم را بودم کرده دايپ صندوق از که يگوشت چيپ

. بود ستادهيا شيسرجا سفت دادم فشار و کردم فرو نيماش داخل يچرم

:گفتم و نکنم فکر اسمني سوال به کردم يسع و کردم شتريب را فشارم  

 

 رد روش از تانک با ديبا فقط که ساختنش يجور هي يلعنت شهينم باز  -

!بشه شيطور هي يبش  

 يم اومدم يليخ چون "اتفاقا ريکو اميم ستين بارم نياول. ميشد گم  -

.رحم يب و زنده زنده... خورت يم چطور بخورت بخود اگه ريکو دونم  

 

!کنن يم دامونيپ  -  
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:ديکش اديفر يعصب  

 

 ميريب يآب يب از اي تا ميمون يم ابونيب نيا وسط انقدر ما و کنن ينم  -

 يخون اگه تازه... ميبش اش گهيد يجنورا و جک و وعقرب مار خوراک اي

!باشه جذاب يابونيب يها يزالو نيا يبرا که بمونه من بدن تو  

 

!شهينم يچيه  -  

 

 به سرعت به سرم و شدم متوجه را اش جمله عمق تازه اما گفتم را نيا

 يتق در و بود گرفته فاصله در يچرم ي هيرو. برداشت شتاب سمتش

.داد صدا  

 

داره؟ يزيخونر کجات  -  

 

!ندارم  -  
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!نگوو دورغ  -  

 

  الماس_ي_دونه#

208پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

 اسمني. نبود بردار يشوخ خون انعقاد بودم دهيکش اديفر اسني سر

:گفت اش دهيپر رنگ همان با و داشت نگه افراشته را گردنش  
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 گم ما. کنن يم دامونيپ يگ يم يه که يگ يم يدار تو رو دورغ  -

آره؟ ميشد  

 

 عيفجا گفت ينم من به و داشت يزيخونر اسمني. بودم شده يعصب

.ببلعند کجاي را ما تا بودند داده هم دست به دست  

 

 خودت چرا عمر هي يکن دنبال رو ها نشونه يبلد خوب انقدر که تو  -

فهمم؟ يم يگفت هم تهش و يخنگ به يزد رو  

 

 باز را در بود شده که يکندن جان هر به من و کرد نگاهم واج و هاج

:گفتم و کردم  

 

؟يلعنت چندمه امروز ؟يدار يزيخونر  -  
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:گفت و کرد حلقه شيبازو دور را راستش دست  

 

... يقميرف کردم فکر عمر هي  -  

 

 خفه عمر کي يبرا مرا که بود برنده يکاف اندازه به خودش جمله نيا

.کند  

 

 آب از نهنگ نيا ديشا تا انداختم داخل را خودم و کردم باز ته تا را در

.برسانم آب به کرده روشن را شده جدا  

 

نبودم؟ بودم؛ قتيرف  -  

 

!يزد پاتک من اعتماد به تهش اما يبود  -  

 

....معرفت يب دادم نشون بهت شب اون رو زدن پاتک  -  
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:گفت و چرخاند مخالف سمت به را سرش يعصب و بود کالفه  

 چيه جهنم؟ وسط برم يگذاشت چرا معرفت با يتو معرفت، يب من  -

؟!ماه چند نيا تو دميکش يچ يديفهم  

 

 يازماه حافظت ،يشيم ناراحت يکوچلو يماه گم يم بهت يوقت  -

 کار يچ دارم؟ دوست گفتم نکردم نگاه چشمت يتو....کمتره قرمزم

..خواد يم رو گهيد يکي دلم اما دارم دوست منم يگفت يکرد  

 

:گفت و کرد نگاهم گر سرزنش يچشمان با و برگشت سمتم به  

 

 شيخرس عروسک به آدم بود؟ يچ منظورت تو دونستم يم چه من  -

...دارم دوست گه يم هم  

 

:دادم را جوابش دلخور  
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...دارم دوست بودم نگفته بهت تيسالگ شونزده از من  -  

 

...يرعليام  -  

 

 يرو را ودستم زدم کنار را بازشده يهوا سهيک. بود بهت پراز شيصدا

:گفتم لب ريز و دادم فشار استاتر  

 

...مفتاح اي  -  

 

:گفتم من و نخورد استارت نيماش  

 

 که بدون يدار دوسم که حاال يگفت بهم، يداد زهيجا شبش هم تو  -

 شيپ ساعت هي نيهم مثل هم بعدش.. دارم دوست رو گهيد يکي منم

..تو مال قلبم خوبه جا اون اما دارم دوسش يگفت و يکرد خرم  
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..ريام  -  

 

:کردم زمزمه و زدم استارت  

 

!الدعوات بيمج اي  -  

 

:گفتم اسمني به من و افتادين ياتفاق چيه  

 

 بگه گهيد يکي به عشق از گوشت ريز که يبود يکس عاشق تاحاال  -

 که يبود يکس عاشق حاال تا نه؟ اي واريد تو يبر سر با يندون تو بعد و

؟..نه اي بپوشم بنفش مانتو که بپرسه تو از اش عاشقانه قرار واسه اونم  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٠٩پارت#  
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  سليماني_زيبا#

 

...ريام  -  

 

 

 

 اون به ديرس تا انداخت پوست بار صد نشسته نجايا االن که يريام  -

 ؟يکرد کار يچ...کنم يم حلش بذار کن اعتماد من به گفت بهت و اتاق

 درد به آدم بابا که نيا به برسه تا گهيد يکي خونه يرفت هم تهش ته

...نباشه و نباشه و نباشه و جهنم به بره.. باشه ديبا چرا اصال نخور  

 

 يم گهيد يکي با دارن رو خونت يبدون يبود من يجا حاال تا يچ تو  -

 ام ياون من نکنه منم؟ نکنه ايخدا که جونت به افتاده شک تو و ننيچ

؟يچ يعني شک يدون يم ؟يبود من يجا د؟ينبا که  
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 از يباش نذاشته کم وقت هي تا دميچ من يداد رو خونت که تو  -

!من کردن يسالخ  

:زد اديفر و داد تکان هوا يتو يدست  

 

 يجا تو کنه؟  کار يچ خواد يم اون که داشت خبر روحمم من من؟  -

 عالمه هي وسط آدم اون ي خونه يتو شب اون يبدون که يبود من

 تو گفت يم بهم و بود گرفته رو گلوم که يمادر و پدر يب احساس

 يور هر که يبود زن هي ر؟يام يبود گذشت؟ يچ من به يچکيپ

 غلط؟ اي درسته يکار چه يندون تو و بزنن ييوفا يب انگ بهت يبچرخ

 يچ يندون و ريروبگ گلوت خانوادت و خودت يبدنام ترس يبود زن هي

؟يکن کار  

 

 من به فروشگاه اون يتو شب اون يبدون ينبود من يجا هم تو  -

 جواب گهيد يکي رو تو يگوش شب نصف سه که يشب اون  گذشت يچ

.... من و داد  

:زد خند پوز  
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 يم آهنگ يداشت و يبود ستادهيوا آسانسور اون پشت من ؟يچ که  -

 يم يدار يک واسه بدونم خواست دلم و دمتيد...  دمتيد يخوند

. کرد ام ييهوا اومد و رفت احسان ؟يخون يم يدار يچ "اصال و يخون

 ازدختراست يليخ ييايرو که يمرد با بود من ازدواج وصف نشستم هرجا

. يبزن حرف يداشت رو يکي تو دونم يم. بودم تنها ر؟يام يچ من اما

 ديبا ييتنها من اما باشه گذاشته تنهات احسان محاله بود، احسان

 يم يچ دميفهم يوقت باغ يتو شب اون. دميکش يم رو جورهمه

؟يشد طلبکار ازم هم  تو نيهم آخرش اما ريام گذشتم ازخودم. يخوند  

 

داره؟ يشوخ جونت مگه  -  

 

:کرد اشاره اطراف به  

 

!نجاميا که داره يشوخ  -  
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 که نبود مرد کي اسمني زدم بازاستارت و دادم تکان تاسف به يسر

 پس. دهيکش يم را او انتظار که کند دايپ يمرد ي خانه در را عشقش

 من که چند هر. ديبا که بود يآن از تر سخت شيبرا من احساساتم درک

 با و بودم کرده را ام يزندگ اشتباه نيبزرگتر که دانستم يم هم خودم

 دهيفا نيماش زدن استارت. داشت حق او و بودم کرده يباز اسمني جان

 را همه و رفتم عقب يدرها سمت به و شدم ادهيپ نيماش از. نداشت ي

.کردم باز روش نيهم با  

 ي جمله آن نگران. بودم نگرانش بود نشسته نيماش داخل هنوز اسمني

 ندهد حيتوض را ماجرا اصل که آورد انيم به بحث انقدر بعد و گفت که

 در و ميبود ابانيب وسط زدميم دم آن از او که يزيخونر از دميترس يم

.ميبود شده گم کلمه يواقع يومعن  

 

  الماس_ي_دونه#

٢١٠پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 نبود يرد چيه اما. کنم رادرک تمانيموقع ديشا تا زدم اطراف در يچرخ

 نيماش نيا آنقدر داشت که يآور گشت و شتاب و هامر به لعنت نبود که

 يشدينم متوجه يليخ يرفت يم باال آن با هم را کوه اگر که بود قدرتمند

 که ندانم ام يدرون ياهويه و خشم وسط من بود شده باعث هم نيهم

 انحراف همه نيا ميبود آمده ها رمه وسط تا و کنم يم يغلط چه دارم

 کم که آفتاب. کند استتار توانست يهامرم مثل ينيماش فقط را جاده از

 که نيا باور و گرفت يم اوج من يها ينگران داد يم مکان رييتغ کم

 به من در گردد يم ما دنبال به دارد ميستين ما که يمکان در امداد

 يزيچ قبل شب از دو هر برگشتم نيماش سمت به. ديرس يم تيقطع

 ما و شده ظهر کينزد که داد يم نشان ام يمچ ساعت ميبود نخورده

 يرو. اسمني دردمند يپهلو و شکسته دست با هم آن ميمفقود هنوز
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 آرام بود صورتش يرو يدلخور رد هنوز. نشستم اسي کنار عقب يصندل

.گذاشتم دستش يرو را دست  

 

!کن نگاه منو اسي  -  

 

:گفت و داد هيتک يصندل يپشت به را سرش  

 

!کنه؟ يم درد سرم يليخ  -  

 

؟يدار يزيخونر  -  

 

؟يبکن يتون يم يکار باشم داشته اگه  -  

 

:گفتم درمانده و مستاصل  
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!نکن تمياذ خدا رو تو اسمني  -  

 

 يپشان کند، را قلبم صورتش يرو خون رد کهوي و چرخاند را سرش

 زخمش يرو را دستم. بود افتاده يزير خون به دوباره اش يزخم

:گفتم و گذاشتم  

 

بود؟ اومده بند که نيا  -  

 

 خوب کشه يم طول روز سه کيکوچ زخم هي هينطوريهم شهيهم  -

... درمون دوا يکل با اونم بشه  

 

 و برداشتم را هياول يها کمک ي جعبه جلو يصندل يرو از و شدم خم

:گفتم  

 

!اومد بند ديشا ببندم نيا با بذار باندهست دوتا هي  -  
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:گذاشت دستم يرو را دستش  

 

!بشه الزم ممکنه دار نگهشون  -  

 

:کرد تر يخال را دلم شيها واژه انيم ترس  

 

!نباش نگران کنن يم دامونيپ اسمني  -  

 

:ديپرس درمانده  

 

؟يچ نکن اگه  -  

 

:دميکش آغوش به را سرش  
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...اسمني نرفته ادشي رو ما خدا  -  

 

 اگه يگفت بهشون بود شب نصف ستين يخبر هنوز ر،يام شد ظهر  -

!کردن يم دامونيپ االن تا خواستن يم  

 

 يکس که زدم يم دل من و بود کرده پا به بلو ام ينيب ريز شيموها عطر

 در را عطر نيا ريس دل من و بشنود را ما ي دهينکش يادهايفر يصدا

.کنم رهيذخ خاطراتم  

 

 هم ببندم رو تيشونيپ هم نييپا ميبر ايب ينخورد يزيچ وقته يليخ  -

 خوش بهمون قراره و مينجايا روز دو کن فکر...  ميبخور يزيچ هي

...بگذره  

 

  الماس_ي_دونه#

٢١١پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:گفت و ديکش يآرام نفس  

 

 بره يم خودش جلو جلو ذهنم.کنم فکر ستين که يزيچ به تونم ينم  -

.دوزه يم و  

 

 بدوز من يبرا يداماد شلوار کت هي دوزات و دوخت نيا تو حاال  -

!نمونم دل به يآرزو  

 

!ترسم يم من ريام  -  
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:گفتم و دادم فاصله ام سرشانه از را سرش  

 

!شهيم آروم دلت بگو نويا. له سيان ال من سيان اي  -  

 

.له سيان ال من سيان اي  -  

 

.دادم ادامه من و کرد تکرار آرام  

 

..له قهيرف ال من قيرف اي  -  

 

...له قيرف ال من قيرف  اي  -  

 

...ينفس زوجتک  -  

 

:زد ام نهيس به يآرام مشت  
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...شعور يب  -  

 

:گفتم و دميخند صدا با  

 

 من به تو که ممکنه حالت نيتر يراض در بابات االن که خدا به  -

!يباش محرم  

 

 انداختين تا و تک از هم را خودش اما کرد چکه رفتارش تک ازتک شرم

:گفت و  

 

.يبد يدلدار من به يايب خواد ينم رونيب گمشو برو پاشو  -  

 

 ميها نفس با را اش يشانيپ زخم کنار درست و زدم کنار را اسي يموها

:گفتم کرده مهر  
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 اتونميح اون يفدا..... يکاش و گلدسته مثل خانم يمحرم قلبم به  -

!يباش شما که يخانم  

 

 هزار هم آن بود قلبم به يخاک ي کره نيا يرو فرد نيمحرمتر اسمني

.. جون ازمادر بعد بار  

 هيسا اندک ريز را نيماش يها ييپا کف و بستم آرامش با را اسمني سر

 بدون و انداختم يماه تن به ينگاه. مينشست دو هر و انداختم نيماش ي

 تمام را شيدوتا يمعدن آب بوکس کي از. کردم باز را درش کردن گرم

 کي و بود تن دوتا. بود همراهمان که هم ييغذا مجموعه و. ميبود کرده

 اسي به گذاشتم نانمان تنها يرو را يماه تن از تکه کي... ايکنسرولوب

:گفتم  

 

!نميبب رو دهنت بازکن  -  

 

:گفت و داد تکان نيطرف به را سرش  
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!بخورم من که محاله ينخور تو تا اما رميميم يگرسنگ از دارم  -  

 

؟يکن يم سهيمقا خودت با رو من يبدن مقاومت نگو چرت  -  

 

:داد تکان نيطرف به را سرش بسته يدهان با  

 

!ارين در يباز بچه اسمني  -  

 

 تکان نيطرف به را سرش افراشته يگردن وبا کرد کيبار را چشمانش باز

.داد  

 

 معلومم ميشد گم يدون يم خوب هم خودت...  نشو لوس ريام جان  -

.نه اي کنن دامونيپ يزود نيا به که ستين  
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..تو اول  -  

 

بشم؟ متوسل زور به نزار  -  

 

:گفت و داد باال يابرو يتا  

 

 به يبتون ذاره ينم نيا اده،يز يليخ هم دردش شکسته دستم  -

....يبزن دست خشونت  

 

 نشانه را من قلب مرکز که گفت يم را يحرف يشوخ با داشت اسمني

 شده گم مجروح يسر و شکسته يدست با ابانيب وسط ما. رفت يم

 درد با را چشمانم. نبود يامداد و ديکش يم درد داشت اسمني و ميبود

:کردم زمزمه و بستم  

 

..له قيرف ال من قيرف اي  -  
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  الماس_ي_دونه#

٢١٢پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

 

:گفت هم اسمني باالفاصله  

 

.له قيرف ال من قيرف اي  -  
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 يم پررنگ يزيانگ اعجاب طرز به بحران مواقع در خدا نديگو يم راست

 و کنم خلوت خدا با ساعتها خواست يم دلم بار اسف طيشرا آن در شود

 نيا کند رجعت او يسو به ديبا انيم نيا يجان اگر بخواهم او از فقط

 که يزيچ تنها به و دميبلع زور به را دهانم بزاق...اسي نه باشم من

:زدم چنگ داشتم  

 

!نکن تمياذ جون مادر روح رو تو  -  

 

!نکن تمياذ جون مادر روح رو تو  -  

 

... اسمني  -  

 

!يرعليام  -  
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 به را سرش...اسي را يبعد تکه و گذاشتم دهانم داخل را نان از تکه کي

:گفتم و دميکش آغوش  

 

 ام گرسنه من مادرجون روح به بخور، تو رو اش هيبق ريام مرگ  -

!ستين  

 

:رفتم تشر من و نشست باران به چشمانش  

 

 ابونيب نيا شده کم يکاف ي اندازه به بدنت آب...نکن هيگر اسمني  -

!بندون خي شبش پزونه خرما ظهرش ينيب يم که هم  

 

 صورتش يرو اشک درشت قطره کي و چرخاند کاسه يتو را چشمانش

:گفتم و دميکش صورتش يرو را انگشتم. درآمد آهم من و ديچک  

 

...دارمت که من حال به خوش... اسمني يخوشگل يليخ تو  -  
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 خوارکش را يماه تن نصف يکش منت يکل با من و ديخند بغض وسط

:گفتم او به بعد و کردم  

 

!بخواب ريبگ اومد ينم خوابت مگه  -  

 

..ريام کنه يم تشنه رو آدم يماه تن  -  

 

:گفتم و گرفتم سمتش به را اب يبطر. گفت يم راست  

 

!بخور آب کم هي ايب  -  

 

:گفت و کرد يبطر به ينگاه  
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 ديبا توش اريب رو فميک نيماش ازتو برو قبلش اما بخوابم خوام يم  -

.باشه مسکن  

 

!باشه  -  

 

:گفتم و آوردم را فشيک و شدم بلند  

 

نه؟ ستين همرات شارژ اسمني  -  

 

 و دميکش را فشيک پيز کند باز دست کي با توانست ينم را فيک در

:گفتم ياعصبان بود همراهش ژلوفن قرص بسته دو کردم نگاه را داخلش  

 

 نايا... شو راحت کن ناقص بزن رو خودت بخور ژلوفن دوتا دوتا يه  -

فته؟يک تو هيچ  
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:گفت و ديکش رونيب خشاب از را شيدوتا و گرفت دستم از را قرص  

 

!خورد يم درد به يها موقع هي يديد نشد؛ بد که االن  -  

 

!يخور يم ژلوفن يليخ تو اسمني  -  

 

 شهيهم فميک تو فقط من خورم يم يليخ من يدون يم کجا از تو  -

.کنم يم استفاده مواقع يبعض فقط اما هست  

 

 ژلوفن بسته هي برو رميميم دارم ريام داديم  اميپ بود ام عمه آهان  -

....بخر  

 

 اش يبازرس يدار چرا نميبب بده رو فميک اصالً خدا به يدار رو يليخ  -

؟يکن يم  
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:گفتم دهيکش عقب را فيک  

 

...هيچ توش نميبب بذار  -  

 

..رو فميک من به بده يرعليام  -  

 

 داشتم که يحال در و شدم بلند برداشته را فيک و کرد گل طنتميش

 بود داخلش پولش فيک...  کردم گرد عقب کردم يم يوارس را داخلش

:گفتم برداشته  

 

!دميخر برات خودم که ستين همون نيا  -  

 

:دادم ادامه من و برگرداند قهر ي نشانه به را صورتش  
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 يگفت منه مال که هم نکيع.. دميخر من که هم رو لبات رژ يه  -

... يرفت کِش و کرد زنونش شهيم  

 

:گفتم برداشته بود فشيک داخل يکوچک ادکلن  

 

 دادمش يم بهت خودم يگفت يم بهم آدم مثل اسي سرت تو خاک  -

...شيرفت کَف ينکرد رحم نميا به  

 

  الماس_ي_دونه#

٢١٣پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:گفت و گرفت اش خنده   

 

 رو چشاش گفتم احسان به برداشتم يمکيقا داد حال انقدر که خدا به  -

!بوده من کار بگه بهت ارميم در  

 

:گفتم و نشستم کنارش  

 

!يدار برش تو که بودمش دهيخر قصد از خودم  -  

 

:کرد درشت را چشمانش  

 

!يبود دنباش روز ده...  عرعر منم  -  
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!يبرداشت تو که يکن اعتراف خواستم يم  -  

 

.نخورد هدف به رتيت که شکر رو خدا کردم اعتراف من هم چقدر  -  

 

.نشست که تو تن رو نهيبش عطر نيا که بود نيا من هدف  -  

 

:گفت و زد ميبازو به يمشت يحرص  

 

!يِلعنت يليخ  -  

 

:گفتم و دميکش عقب را خودم  

 

!يدار بزن دست قشنگ کنه يزندگ تو با باشه تن نييرو ديبا آدم  -  

 

:گفت و داد تکان راست و چپ به هوا يتو را سالمش دست  
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!بده رو فميک نکردم کبودت و اهيس تا پس  -  

 

...رو ما ينکُش  -  

 

!هاا کنم يم لهت پام و دست ريز  -  

 

!ترسم يم نگو ينجوريا  -  

 

!کردم يم خاکت سوته سه وگرنه ام يزخم کرده رحم بهت خدا برو  -  

 

!موال به خوردتم نيزم  -  

 

 که کنم خاکت يجور هي بشه خوب دستم بذار کن مسخره حاال  -

!باشه نکرده خاک رو داگالس نيمور يديجد عباس  
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:گفتم و دادم تکان هوا يرو گرفته را دستش  

 

؟يکن ينم که کارا چه استخون پاره دو نيا با  -  

 

:گفت و گرفت سمتم به و کرد خم را کوچکش انگشت  

 

باشه؟ قبول بگم من يچ هر کردم خاکت من اگه که ميببند شرط  -  

 

!باشه قبول يگ يم تو يهرچ اما يکن ينم خاک که تو  -  

 

 دور دور روز ده برد يک هر ميبد مسابقه. خوام ينم ينطوريا بروبابا  -

!باشه اون  

 

!نده هدر رو عمرخودت هي اسمني  -  
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!ديد ميخواه  -  

 

:گفتم و کردم حلقه انگشتش دور کرده خم او مثل را کوچکم انگشت  

 

!کن يحافظ خدا اراتتياخت يايدن با زميعز  -  

 

!نيهمچن  -  

 

 يم دور فاجعه از را گريد کي حواس دو هر يسادگ نيهم به روز آن

 تورم و شترشدهيب اسمني درد نبود امداد از يخبر و شد شب.ميکرد

 و ميبود نشسته نيماش داخل. بود شده قبلش از شتريب وضوح به دستش

 مغز تا را سرما به نيماش ي شکسته يها شهيش و بود سرد اندازه يب هوا

 قطع موقت و کرد يم يزيخونر مدام اسمني سر. داديم نفوز استخوانمان

 نزند خي سرما از که بودم دهيچيپ اسمني دور را پتو دو هر. شد يم

 بود شده طور هر ديبا مينداشت هم نيا جز يا چاره اما کرد يم مقاومت
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 دنيوز به شروع باد ميآورد يم دوام کشنده يسرما آن در بعدش روز تا

 اما بود يعصب اسمني. کشاند يم نيماش داخل را ها شن نيا و بود کرده

 ام وانهيد داشت اضطراب. زد ينم حرف "کال يعني کرد ينم گله گريد

 بود دهيرس آنها به خبر حتما بودم مانيها خانواده حال نگران و کرد يم

 اي مادروپدرم. باشم کشاني کدام حال نگران ديبا دانستم ينم من و

...عمو زن ي شکسته دل عموو ماريب قلب اي. احسان  

 

  الماس_ي_دونه#

٢١٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 يصندل يپشت به را سرش بود کرده جمع شکمش تو را شيپاها اسمني

 دهيپر رنگ بار هر. کرد يم داديب را ادشيز درد اش چهره. بود داده هيتک

 نيا به را او چرا که فرستادم يم لعنت بار هزار خودم به دميد يم را اش

 آرام داد، فشار سخت و گرفت دندان به را لبش. بودم کشانده جهنم

:گفتم  

 

؟يدار درد زم،يعز اسي  -  

 

 بار نيهزارم يبرا سرش تکان در ومن داد تکان نييپا و باال را سرش

 ممکن شکل نيبدتر به طمانيشرا بود قرار يک تا دانستم ينم ، مُردم

 حواس کردن پرت هم آن زدم چنگ داشتم که يزيتنهاچ به شود يسپر

:بود ماجرا عمق از اسمني  

 

.. کردم دل درد مادرجون با که يشب نيآخر  -  
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 شد، روشن يچراغ نگاهش رنگ خوش جنگل در و شد باز چشمانش

 يجا آغوشم در تا کردم باز را دستم دميپاش صورتش به يآرام لبخند

:دادم ادامه من و گذاشت ام سرشانه يرو را سرش. رديگ  

 

. بود حرف عالمه هي نفسش هر يتو ده،يم رو جوابم کردم يم حس  -

 يبود ويس يآ تو... کن دعا براش بده حالش اسي مادرجون گفتم بهش

 هي نداشت تاب کس چيه.ميمرد يم ميداشت..بودن کرده اتياح بار چند

..اديب سرت بال اون نکهيا به چهبرسه بره پات يتو خار  

 

 يصدا آوردن هجوم نيماش داخل به شنها و ديوز يشتريب شدت با باد

 يکي شد چنگ راهنميپ يرو که اسمني دست با همزمانه باد يسوسو

 يها شهيش به اي برسم اسمني به برسم کي کدام به ندانستم من و شد

 يم دعوت نيماش داخل به سخاوتمندانه را ها شن که نيماش ي شکسته

. انداختن راه به شن طوفان ها رمه و گرفت اوج باد ورزش شدت... کرند

:کردم زمزمه ومن افتاد سرفه به اسمني  

 

يامر سر و يهم فرج الغم کاشف ايو الهم فارج اي  -  
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 اسمني و بودند آمده در صدا به شکسته يها شهيش گرفت شدت باد

 دستم. بود دهيترس. برد يم فرو من ي شانه در شتريب و شتريب را سرش

:دميبوس را اش يشانيپ آرام و کردم حلقه دورش را  

 

!زميعز نترس  -  

 

 هم بر چشم بر که شد يقدر به باد وزش شدت نشده تمام ام جمله

 هيگر يصدا. شد يکي شن با تماما و نماند يباق نيماش از يزيچ يزدن

 به باد بود نيماش داخل را مان ليوسا اندک.. بود بلندشده اسمني ي

..بود آورده در رقص  

 

نيالفاتح ريخ اي و نيرالغافريخ اي  -  
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 مطلق ياهيس آن در باد يزو زو و خورد يم يسخت يها تکان نيماش

 يم هيگر بلند يصدا با گريد اسمني کشاند يم جانمان عمق تا را ترس

:خواست يم مدد ازخدا و کرد  

 

..مفتاح اي و مفتاح اي و مفتاح اي  -  

 

 يم صورتمان و سر بر يطور ها شن. ميبود افتاده سرفه به دو هر

 اسمني سر.. زدير يم سرمان بر آب نفر کي يکرد يم فکر که ختندير

:گفتم گوشش در و کردم پنهان ام نهيس انيم را  

 

..اسي باش آروم  -  

 

:گفت زنان هق  

 

...ريام ميريميم ميدار  -  
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! زميعز باش آروم  -  

 

 نجايا دونم يم کنه ينم دايپ رو ما يکس...رميميم ترس از دارم من  -

..ميش يم دفن ها شن نيا ريز  

 

!اسمني نترس  -  

 

ديرس خودش تيغا به اسمني ترس و گرفت اوج نيماش يها تکان  

 

  الماس_ي_دونه#

٢١٥پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 ينم دايپ هم رو جنازمون...کن کمکمون خودت ايخدا...زمان امام اي  -

...کنن  

 تا باد اگروزش گفت يم درست کامال اسمني گفت ينم يبيزعجيچ

 دايپ هم ما ي جنازه. کرد يم دايپ ادامه شدت همان به بعدش يساعت

 هر است ترسناک يمرگ بودم، دهينترس ميبگو اگر است دورغ. شدينم

 جان نيا رفتن ي بازهنگامه يرفتن آماده که يبزن الف که هم چقدر

 با يارويرو از يترس يم تو و زند يم چنگ ات نهيس به که است نيريش

 يم اوج يزمان ترس نيا و بودم دهيترس. يزندگ اتفاق نيتر يقيحق

 کمک ديبا او فقط ديايب بر ازمن يکار است محال دانستم يم که گرفت

 نهيس. نداشتند يديام او جز که يا بنده دو به اسمني به من به کرد يم

 هبوت معجزه انگار خواندم ي هيآ يترس هر در. بود کالمش دار وام ام

 شروع من با و شد آرام آمده وجود به طوفان همه با اسمني که چرا کرد

  و گرفت آرام باد تا ميخواند آنقدر. کرد خواندن به

 و برهان اي انيد اي و منان اي و حنان اي باسمک اسالک يان من الهم  -

....سلطان اي  

 وبعدش دميخوان که يفراز نيآخر ميگرفت آرام هردو که دميخوان آنقدر

:بود نيا ديخواب که کردم فکر من يعني ديخواب اسمني  
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 نور اي النور مقدر ايالنور مدبر اي النور خالق اي منورالنور اي نورالنور اي  -

....نور کل فوق اينور کل نوربعد اي نور کل قبل نور اي نور کل  

 دنيشن شوق از که يخرام خوش جنگ همان بست را چشمانش اسمني

 دم. است دهيخواب کردم فکر ساده من و بود زده شبنم مادرجون اسم

 يبرا را خدا و دادم تکان را اش سرشانه يرو يها شن و گرفتم يآرام

 از بلکه دهينخواب محبوبم دلبرم دانستم يم چه. کردم شکر آرامشش

 که بخوابد تکان بدون اسمني تا ماندم حال همان در آنقدر.. رفته هوش

. بستم چشم و شد گرم يکم چشمانم ديخورش طلوع با صبح زد دهيسپ

 که يصدا شنوم يم يخرخر يصدا کردم احساس که بود نگذشته يکم

 بود شده گوش جانم تمام. کشد يم کينزد يکم ديشا و آمد يم دور از

 تنها را ابانيب تلخ سکوت. شد يم دور يگاه و کينزد صدا دنيشن يبرا

 کينزد و تر کينزد شد کينزد صدا.. شکست يم صدا نيا

...................تر  

 از و دادم هيتک يصندل به و کردم بلند ام سرشانه يرو از را اسمني سر

 شن انقدر چرخاندم چشم.. دورتر و شد دورتر صدا. شدم ادهيپ نيماش

 و ميبود شده دفن ها شن ريز ما عمال که بود شده ختهير نيماش يرو
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 احساس.. شد کينزد دوباره صدا. بود آمده در ريکو رنگ به رنگمان

:زدم اديفر است هلکوپتر يها پره چرخش هيشب صدا کردم  

..بالگرده..پاشو اسي  -  

. رفتم رونيب دوباره نخورد تکان. دادم تکان را اسمني برگشتم نيماش به

 بالگرد. زدم اديفر و داده تکان دست بود بالگرد بودم زده حدس درست

 زدن کنار به شروع نديبب را ما تا کردم يم يکار ديبا ديچرخ و ديچرخ

 بودم تکاپو در. شود دهيد آن اهيس رنگ تا کردم نيماش يرو از ها شن

 دستانم.افتاد يصندل يرو و شد شل گردنش يرو از اسي سر دميد که

:زدم اديفر زد؛ خي  

...اسي  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢١٦پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

:زدم اديفر باز. شد تر کينزد و کينزد صدا  
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!بده توام؟جواب با اسي...زهرا حضرت اي  -  

 همه با دميخز نيماش داخل به کرده رها را ها شن امدين يصدا چيه

 همچنان که اش يزخم سر به تفاوت يب دادم تکان را اسمني وجودم

 تکان او و دادم تکان مجروحش دست به تفاوت يب و داشت يزيخونر

. فيضع يليخ اما ديکش يم نفس. گذاشتم اش نهيس يرو را سرم. نخورد

 آن سقف يورو رفتم نيماش از رونيب به شد تر کينزد و کينزد صدا

:زدم اديفر. بود نگاهم رسيت در حاال بالگرد. ستادميا  

............کمککککک....کمک....ممميينجايا ما  -  

 يصدا کبارهي به و شد گم بالگرد يپرهها يصدا انيم ميها اديفر

...شد دورتر دور بالگرد  

 و دميدو آنقدر.. دميدو هلکوپتر دنبال وبه کردم رها همانجا را اسي

 هلکوپتر. نبود زانوانم در يرمق گريد که نديبب را ما تا زدم اديفر و دميدو

 وسط من حاال. برد خودش با را جانم که يگو و رفت. رفت و ديند را ما

 و روح... وسراب بود سراب يکرد يم نگاه را طرفش هر که بودم يابانيب

 يتو قلبش آرام ضربان يصدا. بود افتاده صدا يب نيماش آن در جانم

 به. کردم پرواز سمتش به ميجان يب همه با من و شد اکو ميها گوش

 داخل به دوباره و زدودم نيماش يازرو را ها شن تمام دميرس نيماش
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 و برداشتم را آب يبطر. بود افتاده هوش يب اسمني برگشتم نيماش

 و من از کي به کي مياشکها.. نخورد يتکان چيه ختمير صورتش يتو

:گرفت يشيپ احساسم  

 قربونت رو چشمات کن باز...کن باز رو چشمات خدا رو تو اسمني  -

...برم  

 صورتش در من که يرونيب يزيخونر بر عالوه مبادا که داشتم را نيا ميب

 دست دادنش تکان از.. باشد کرده يداخل يزيخونر اسمني دميد يم

:گذاشتم صوتش يرو را صورتم دهيکش  

 قلبم داره... منونترسون اسمني...کن باز رو چشمات ريام مرگ  -

...زميعز کن باز رو چشمات ستهيميوا  

 متوجه امداد که کردم يم يکار ديبا نبود يزيچ چيازه يخبر چيه

 رونيب به و آوردم در جا از را نيماش يصندل بشود هيناح آن در ما حضور

 کردم يم يکار هر.. گرفت ينم آتش. بزنم آتشش کردم يسع و بردم

 فندک کي فقط نداشتم همراهم احتراق ليوسا يعني. گرفت ينم آتش

 تمام کنم استفاده آن از مداوم اگر دميترس يم هم آن که بود گاريس

 از اسمني. بود دهيفا يب اما دادم انجام را بود توانم در که کار هر. شود

 دل و نزدم يزيچ چيه به لب. کرد ينم باز را چشمانش و بود رفته حال
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 کند يم يدلبر باز و کند يم باز را چشمانش اسمني که شدم خوش

 از ينگران و زدم پا و دست ساعتها. بگذارم دهان بر لقمه او با نکهيا يبرا

 يم گر نظاره را غروب داشت ديخورش که يوقت رمق يب و کرد عبور من

 نبض اسمني. بردم پناه او آستان به شکسته يقلب و يزخم يتن با. شد

 به را خدا. کند ينم امتحان او با مرا خدا که بودم خوش دل من و داشت

 معامله نيا در دادم قسم ام نهيس در شده رهيذخ يها هيآ تک تک

 ي شرمنده نيا از شيب من و باشم من نيا ديبرو قراراست ياگرجان

 خوب که چرا برگرداند عمو به را اسمني تا خواستم خدا از. نباشم اسمني

 يم رخت داشت ديخورش.. بود اسمني جان به عموبسته جان دانستم يم

 شد کينزد صدا ديشن را ميصدا خدا انگار و آمد يگريد يصدا که بست

 يم ابانيب آن در اسمني با گريد شب کي اگر ندادم لفتش نباريا من و

. نداشتم هم را آرامش نبض نيا يحت و بودم مرگش شاهد قطعا ماندم

 ها رمه پشت تا خودم با و دميکش رونيب نيماش از را اسي سرعت هي

 باز را باک در من و شد کينزد صدا. برگشتم نيماش سمت به و بردم

 به سرعت با کردم پرت نيماش داخل به و زدم آتش گاريس چند. کردم

 انفجار يصدا که چرا ديکش طول  قهيدق چند فقط. برگشتم اسي سمت

 و خورد يسخت تکان آغوشم يتو يوکس. ديبلع را بالگرد يصدا نيماش

...کرد باز کوتاه اما آرام را شيبايز چشمان  
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  الماس_ي_دونه#

٢١٧پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

اسمني  

 شد يم اکو شدت به مغزم يتو صدا هر. آمد يم يوبرهم درهم يصدا

 به يسور چهارشنبه شب يها ترقه يصدا مثل يصدا وسط نيا و

 يم خس خس ام نهيس بود و شده نيسنگ چشمانم. خورد يم گوشم

 زد يم صدا را نامم و فشرد يم ينرم به را دستم يگرم دست. کرد

 گرفته را تنم تمام ي اندازه يب يکرخت اما بدهم را جوابش داشتم دوست

 تحمل را ادشيز وزن توانست ينم گردنم و بود شده نيسنگ سرم. بود

:د که يدرد مقابل در دستم درد. کند  

 اي قهيدق چند. ليف به بود پشه شين اندازه بود شده دهيچيپ ام هيکل ر

 زيت ييش که شد باز چشمانم دوباره يوقت فقط دانم ينم گذشت هيثان

:گفت بلند نفر کي و رفت دستم يتو  
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!باشه کرده يداخل يزيخونر نکنه داره مشکل خونش انعقاد  -  

:گفت ييآشنا نا يصدا و کرد دايپ دنيخواب به ليم چشمانم باز  

.بدم انجام براش تونم ينم يکار چيه االن بشه يبرس ديبا  -  

د؟ينکن نگاه منو ينطوريهم ديکن يکار هي دکتر  -  

 من و ديدر را چشمانم خواب ي پرده که بود يرعليام نيخشمگ يصدا

 قطع تنها نه خِرخِر يصدا. بستم ودوباره کرده باز چشم اريهوش مهين

 اما زير يها تکان. ديرس يم گوشم به يشتريب شدت با که شد ينم

:ديرس گوشم بازبه ناآشنا يصدا بعد و خوردم يم يمتداوم  

 شونيا ميمارستانيب گهيد ي قهيدق چند ديکن حفظ رو خودتون آرامش  -

 از يناش "احتماال هم رفتنشون هوش از نيا دارن ياتيح اعالئم هم

...بوده ترس و يعصب فشار و استرس  

...ديکن يکار هيدکتر  -  

 چه ابونيب وسط. دنيچ يکبر صغرا نيا يجا به هلکوپتر يتو برو ايب  -

  ها؟ شما ديکرد يم

 که ديايب ادمي بودم اريهوش مهين نکهيا وجود با که بود يکاف جلمه نيهم

 را چشمانم آگاه ناخود. کرده يم ديتهد را جانمان يخطر چه و ميکجا
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 از ريام آغوش يتو که بود صبح. شدم شب اهيس دل به رهيخ و کردم باز

 گذشته يروز چند بود هم ممکن يحت و بود شده شب حاال رفتم هوش

 سرعت به. کرد من متوجه را ريام بازم چشمان. باشم ندانسته من و باشد

:گفت و گذاشت صورتم يرو را صورتش و رساند من به را خودش  

...بگو يزيچ هي اسي... الزمان صاحب اي  -  

:گفتم و دادم تکان زحمت به را لبم  

کردن؟ دامونيپ  -  

 کرد يم هيگر که بود ريام نيا ديچيپ گوشم يتو هقش هق يصدا

.بودم دهيد مادرجون مرگ در فقط را اشکش من که يريام  

.مارستانيب ميريم االن نباش نگران کردن دامونيپ بشم قربونت آره  -  

 و برد ادي از را يداريب به ليم چشمانم. دميشن که بود جمله نيآخر نيا

 اتفاقات چه و گذشت چقدر دانم ينم. گرفت سر از را دنيخواب دوباره

 يصدا و گرفت شدت گوشم يتو باز خرخر يصدا اما افتاد يگريد

:کرد توتهيب جانم يتو يگريد يآشنا يادهايفر  

..عباس حضرت اي  -  
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  الماس_ي_دونه#

٢١٨پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 چشمانم. داد هلکوپترجان يپرهها خرخر انيم و آمد در بازشدن يصدا

 هلکوپتر برانکاراز يرو چطورمرا که دميد و کردم باز يکندن جان به را

 شتاب با نفر کي و صدا کي ها پره يصدا حجم انيم و بردند رونيب

 در و برسد ريام به تا داد جان که نفر کي ديرس ما به و زد کنار را همه

. بود آشفته بر نيچن نيا احسانم. خورد نيزم به بار سه قدم چند همان

 به يوقت. بود نامرتب شهيهم برخالف صورتش و ختهير هم به شيموها

 ديکش آغوش به را ريام وجودش همه با و شد اديفر صدا کي. ديرس ريام

 داد دست از را ستادنيا توان انگار ستاديباا شيپاها يرو نتوانست بعد و

. کرد شکر را خدا و کرد هيگر بلند بلند و نشست نيزم يرو همانجا که

 شدميم دور من و ديبوس يم را شيموها دهيکش آغوش به را سرش ريام

 برق احسان به انگار لحظه کي. بزنم يحرف توانستم ينم و شدميم دور

:زد اديفر و ستاديا دوپا يرو باشند کرده وصل  

کو؟ اسمني  -  
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 چشم چرا دانم ينم من و برگشت من سمت به ريام ي شرمنده نگاه

.بستم  

:ديرس به احسان و ماندم يباق ريمس در من و آمد کش ها هيثان  

اس؟ي يشد يچ زهرا فاطمه اي  -  

 يکسان پنهامان درخشان خاندان ما ميدار و ميداشت يخوب عادت چه

 با همگام احسان. زده تکه شانيضايب ديبر نيزم و ها آسمان که هستند

. سوزاند را دلم شيها هيگر يصدا و شد همراه من با برارنکار يچرخا  

ر؟يام چشه نيا  -  

 يم بهمن ييدا وصف در شهيهم مامان. سوزاند يم مرا پرعتابش يصدا

 هر يبرا است يمحکم ستون تهش باشد بد که هم چقدر هر برادر گفت

 من با گريد صدا که کردم احساس يزمان را بودن ستون نيا من و يزن

:زد اديفر نفس کي و ازمن شد دور و نشد همراه  

ر؟يام يآورد سرش ييبال چه  -  

 يها درمان دينبر ييجا خود با مرا ميبگو پرستارها به خواست يم دلم

. نشانيب يشکن حرمت از ترسم يم من و اند ستادهيا تر عقب يکم من

 يدار يوقت اما بالم يم داشتنت به» . ميبگو احسان به خواست يم دلم
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 از عمر کي ريام آخر« ...نکن بلند را تيصدا يزن يم حرف ريام با

 خوش دست غرورش که نبود حقش نيا و بود گذشته ما يبرا خودش

...شود ريتقد يها يباز  

 کردم يم التماس چشمانم به عاجزانه و خواستم يم را نهايا ي همه من

...شود يم ريد زود چقدر ناگهان اما نشو بسته که  

 گچ. بود گچ در چپم دستم. چرخاندم سر و دادم تکان را نميسنگ دست

 يرو ژنياکس ماسک بود دهيرس آرنجم يها يکينزد تا که يرنگ يآب

 دستم يرو يدست که دارم برش تا بردم دست نداشتم دوست را دهانم

 دهيخشک يلبها و سرخ يچشمان با مامان. دمشيد تازه من و نشست

:گفت آرام. بود نشسته کنارم  

!نکن رو نکاريا من با گهيد  -  

 اشک اراده يب من و ديبار چشمانش از اشک قطره قطره و گفت را نيا

 پنجره سمت به را چشمانم اتاق يپردها خوردن تکان يصدا. ختمير

:سوزاند را دلم شيصدا و گرفت جان نگاهم در بابا قامت و کشاند  

.شد تموم زيچ همه ژاله شد تموم  -  
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  الماس_ي_دونه#

٢١٩پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 انگار اما شد؟ تموم يچ بپرسم خواست دلم  ديچرخ نشانيب چشمانم

:گفتم و کردم تر زبانم با را لبم بودند دوخته کامم به را زبانم  

 

آب  -  

 

 يکم را تختم يپشت و شد بلند و داد تکان نيطرف به را سرش مامان

:گفت و گرفت دهانم مقابل يآب وانيل و کرد ليمتما  

 

!يشيم تشنه تند تند که نهيهم خاطر واسه. شده کم بدنت آب  -  
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 مامان کمک به آمد؟ ينم ادمي زيچ چيه چرا بودم؟ شده تشنه يک من

 بند نگاهم. کردم نگاه اطرافم به وگنگ جيگ.  دمينوش آب ي جرعه

 در من و نديبب مرا چرخاند ينم سر يحت که شد  ييبابا قامت

 مبادا که داشتم را نيا ميب هم يطرف از. داشتم يبد احساس ناخودآگاهم

 به رو. کند فعال را بابا خاموش آتشفاشان نيا ريام از دنميپرس سوال

:گفت مستاسلم نگاهم دنيد با خودش که کردم مامان  

 

 يم تب تو يداشت... يريم هوش از و ييايم بهوش يه که روزه سه  -

 شکر رو خدا که نييپا اومده تبت امروز. يگفت يم ونيهز و يسوخت

.اسمني داد ما به دوباره رو تو خدا. شده باز چشمات  

 

 با را لبم رچه؟يام پس بود؟ داده آنها به دوباره را من فقط خدا را؟ من

 بود نيا ريام از رميتصو نيآخر. آوردم فشار ام حافظه به کردم تر زبانم

 نفسم. بود سالم موقع آن ريام کرد يم دو به کي او با داشت احسان که

 باز سر و نشود ينيچرک دمل سوزم نهيس آه تا کردم حبس نهيس يتو را

 هم ريام از يخبر تا کردم يم نگاه را مامان کنجکاو که همانطور. نکند

 بابا سمت به وسرم آمد در صدا به بابا ليموبا زنگ يصدا بدهد من به
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 دراپه سر از دست و چسباند گوشش کنار را لشيموبا يگوش. ديچرخ

:گفت يخط ور آن به و برداشت اتاق يها  

 

!بزنه حرف بتونه نکنم فکر.... بهوشه..امرزو بهتره...روشکر خدا...سالم  -  

 

 از که باشد يکس يحت اي باشد ريام يخط ور آن ديشا نکهيا به دلخوش

:گفت بابا که کردم زيت گوش باشد داشته يخبر ريام  

 

بزنه؟ حرف تونه يم نميبب بذار خب يليخ..نايم نکن اصرار  -  

 

 چند انگار که يصورت. دميد را صورتش تازه من و برگشت سمتم به بابا

 همزمان و بود نيخشمگ که يچشمان. بود گذشته اصالحش وقت از روز

:گفت و گرفت سمتم به را يگوش زد يم اديفر هم را اضطراب و ينگران  

 

بابا؟ يبزن حرف يتون يم ناسيم عمه  -  
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 باز نکهيا از مشتاق. بود عشق از پر گفت که يآخر ي کلمه نيا چقدر

:زدم لب کرده باز دهان هستم او دختر بود رفتهيپذ  

 

!تونم يم بله  -  

 

:گفت و ديرابوس ميموها يرو شد خم و داد دستم به را يگوش  

 

!نکن خسته يليخ رو خودت  -  

 

 يم من خرج روز آن را اش يمهربان نيا صدم کي بابا اگر که خدا به

 ريکو بشود تهش که آوردم ينم در سروش ي خانه از سر هرگز من کرد

:گفتم و گذاشتم گوشم کنار را يگوش. مرگ با يباز و  

 

...بله  -  
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:ديچيپ يگوش يتو عمه هيگر يصدا  

 

  عمه جون به دردت ياله  -

 

:دادم فرو را بزاقم  

 

!نکنه خدا  -  

 

 جون به بالت و درد. شده فيضع صدات انقدر که عمه بگرده دورت  -

...عروسکم عمه  

 

!عمه نکنه خدا  -  

 

:گفت و هيگر ريز زد و داد کف از طاقت من  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1000 

 

!بشنوم رو صداتون که کردم رضا امام نذر  -  

 

:دميپرس رکانهيز من و بست جمع را ما نفر کي باالخره  

 

نه؟ اي شده ادا نذرتون حاال  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٢٠پارت#  

  سليماني_زيبا#
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.نکرد دميام نا رضا امام... عمه بشم دوتاتون هر تصدق ياله  -  

!شکر ياله  -  

 

 دميترس يم وضوح به من که يريام.بود ريام جان يبرا شکر ياله نيا

:گفت حال همان با عمه. اورميب زبان به را نامش  

 

 که باش خوش بگم بهش برم کرده نذر ابوالفضل سفره براتون مائده  -

.يشد روا حاجت  

!عمه يمرس  -  

 

!بشم قروبونت دنتيد امروز اميم عمه جون به دردت  -  

:دميپرس ليدل نيهم به ديايب بگو ريام به عمه ميبگو چطور دانستم ينم  

 

تنها؟  -  
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!ديبش دايپ دوتا شما تا مرد ام بچه. اميم نايت با جان عمه نه  -  

 کردن تمام به ليم يحرص و شد پررنگ ذهنم يتو پونه و مار ي قصه

:کردم دايپ مکالمه  

 

!بزنم حرف تونم ينم يليخ من عمه  -  

 

!کن استراحت برو عمه بشه فدات  -  

 نگاه مامان وبه دادم بابا دست به را يگوش و کردم يخداحافظ عمه با

:گفتم و کردم  

کجاست؟ ايعرش  -  

 

؟يآورد در ريکو از سر يچطور بگو فقط نباش، نگرانش هستش  -  
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 آنجا يريام انگار زدکه يم حرف يطور بود کرده مفرد را ما باز مامان

:گفت و شد وارد مامان کالم انيم بابا. ستين و نبوده  

 

  بده جواب ستين قرار بچه نيا رو سوال نيا  -

 

!من به بسپارش ژاله  

 

 را دستم و کرد پاک اش گونه يرو از را اش دانه دانه يها اشک مامان

:داد رييتغ را سوالش و فشرد دستش يتو  

 

!مامان؟ يديترس يليخ  -  

 

 بتواند را آن از يا ذره يحت مامان که آنچه از ادتريز يليخ بودم دهيترس

 مامان را بود افتاده اتفاق ريام و من نيب آنچه هر نبود قرار اما کند، فکر

:گفتم و دادم تکان نيطرف به را سرم بداند  
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بترسم؟ ديبا چرا. بودم ريکو تو که نبود بار نياول  -  

 

 من اما نه اي ديآ يم حساب به ييزناشو روابط جز مادر و پدر به دروغ

 چيه ريام و من ي رابطه انيم داشتم دوست نگرفته صورت ينکاه هنوز

 هي که يقاض چيه بدون و حرف چيه بدون. ريام و باشم من نباشد ياحد

 را ريام من بود آمده ما سر بر آنچه و ريکو در. برود قضاوت به طرفه

 که يمن به. بود من به حواسش هم طيشرا نيبدتر در که بودم دهيد

 از شدنم رانده و احساساتم ريتاث تحت که يمن به. نبود او غرور به حواسم

 نکهيا نه او و بود رفته نشانه را غرورش صاف که بودم رفته يجا به بابا

 و نميبش ييدوتا خودمان داشتم دوست من اما! باشد،نه کرده يدرست کار

 کنم قهر او با بود کرده ريام که يکار بابت من اصال ميبزن حرف راجبش

 ادي ريام به داشتم دوست اصال. ديايب يکش ناز در از خودش قول به او و

. ميکن حساب هم کمک يرو ديبا اشتباهاتمان تک تک يبرا بدهم

. ميمخلوقات نيهم جز هم ما و است ريپذ امکان يکس هر يبرا اشتباه

 که ديبگو تحکم با گريد بار هزار بابا اگر يحت ستادميا يم ريام پشت من
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 نيا کل اگر يحت دادم يم پاسخ من بدهم پاسخ دينبا من را سوال نيا

.طرف کي ريام و من و ستادنيا يم طرف کي يخاک ي کره  

 

 ازش بعد گه يم ونيهز داره تب تو روزه سه.. هاست سوال اون از  -

ده؟يترس يپرس يم  

.آورد يم در صدا به ميبرا را هشدار يزنگها تمام بابا متمسخر لحن  

 

.ترسم ينم يچيه از من باشه ريام که يجا بابا نه  -  

 تخت يرو. شد کمينزد بابا. محکم اما بودم گفته را جمله نيا ريز به سر

 شجاعت همه نيا. صورتم يرو شود متمرکز کرد يسع و نشست کنارم

:گفت رحمانه يب او و شدم رهيخ بابا نگاه در که بودم آورده ازکجا را  

 

!کن آماده دنيترس واسه رو خودت بعد به نيا از پس  -  

 

  الماس_ي_دونه#
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٢٢١پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 انوسياق به زدم دل يشتريب جسارت با و زدم پلک آرام دادم فرو را بزاقم

:ريام عشق  

 

. قلبمه يتو نجايا نباشه شميپ اگه يحت ذاره،ينم تنها منو ريام  -  

 را حرفش بابا و شد رهيخ بابا نگاه در نگران مامان و داد تکان يسر بابا

:گفت فقط و خورد  

 

!ميرس يم هم اونجاش به  -  
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 يم انتقال بابا به را هشدار مامان چشمان ديچرخ بابا و مامان نيب نگاهم

 يخبرها که ياميپ. گرفتم يم اميپ هشدارش نيا از هم من اما داد

. آمد ينم يخوب  

 

کجان؟ ر؟يام احسان؟ عمو زن کجاست؟ برزيعموفر  -  

 

:کرد تکرار و زد يتلخ لبخند بابا  

 

...برزيفر عمو  -  

 و شدم زيخ مين تخت يرو. شد کنده جا از قلبم من که گفت يطور کي

:گفتم  

 

مامان؟ شده شيطور ريام  -  

:گفت و داد تکان يسر يعصب مامان  
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 نهيس نفرسته منو تا اون نباش اون نگران شهينم شيطور اون  -

!شهينم شيطور قبرستون  

:زدم صدا گونه تشر را مامان اسم  

 

!!مامان  -  

 چهارچوب در يکس و شد باز در چرا دينکش طول اديز مامان ي مکالمه

 در چشمانم تا کردم فرو گردنم يتو را سرم دنشيد از من که نشست در

:شد وارد وصدا سر پر و يگل دسته با نايت. نديننش چشمانش  

 

...خودمون نورد صحرا دختر به سالم  -  

 با صدا سر پر او و دادم او به يفوش لب ريز. زديم طعنه امدهين شعور يب

 مارستانيب نجايا که رفت ينم کتش در کرد يپرس احوال بابا و مامان

 زيم يرو را زشتش گل دسته دارندو استراحت به ازين مارانيب و است

  به گذاشت

 

:گفت و آمد سمتم  
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 نياول من بذار. نوشتن يادگاري واسه دهيم جون پا و دست گچ يوا  -

.باشم نفر  

 شروع. برود و کند گم را گورش تا کردم سکوت و کردم نگاهش نفرت با

.گفتن پرت و چرت به بود کرده  

 يادگاري پاش يرو اومدن دوستاش همه. بود شکسته پاش که مانيپ  -

..نوشت يم يزيچ هي يهرکس داديم حال انقدر نوشتن  

:گفت مامان به رو و کرد کسيف گوشش پشت را بلندش يموها  

 

 دلش مانيپ که انقدر خاطرات دفتر بود شده يدون ينم ييدا زن  -

 هي گفت پرستار به ميکن باز رو گچش ميرفت يوقت دور بندازش ومدين

...دار نگهش بتونه که کردن باز رو گچش يطور  

:گفت و ديکش رونيب يکيماژ فشيک يتو از و ديخند صدا با  

 

.اومدم مجهز  -  
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 برداشت را آنها از يکي نايت و کرد تعارف ينيريش و کرد نگاهش مامان

:گفت من به رو  

 

!خورده ريکو تو رو زبونت ماربوا که نگو  -  

 

؟يديخواب نمک آب تو  -  

 

:گفت و ديخند  

 

!بود يخوب شروع  -  

  و گرفت دستش به را دستم نايت  کردم يشيا

:گفت  

 

..يادگاري نياول واسه ميبر  -  
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  الماس_ي_دونه#

٢٢٢پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

:گفتم و دميکش رونيب دستش از را دستم  

 

!کارا نيا از ادينم خوشم کن ول  -  

 و داد يمزخرف يانحنا لبش به و گرفت دستش يتو خشونت با را دستم

:گفت و گرفت شکل شيرو لبخند طرح  

 

!کنم يم تيراض  -  
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 کردم يسع. گرفت درد انگشتم نوک که بود گرفته محکم را دستم آنقدر

 شروع. کند گم را گورش و بکند را کارش تا شوم خارج يتدافع حالت از

 تمام که کارش. نکردم نگاهش يحت من و کرد دستم يرو نوشتن به

:گفت دستم يرو ضربه چند با شد  

 

..نوريا ايب ؟ييکجا ؟ ياسي  -  

 

 من و کرد اشاره دستم به چشمانش با که چرخاندم سمتش سربه کالفه

:کردم خي و انداختم اش نوشته يرو ينگاه يحرص  

 

.بودنم تو با يها لحظه دلتنگ چکميپ  -  

 کردم نگاه را مامان دستپاچه. نکرد دايپ بازگشت اليخ و رفت نفسم

 پنجره سمت به نايت به تفاوت يب بابا و ختير يم يچا نايت يبرا داشت

 يرو تعجب با چشمانم. کرد يم تماشا را رونيب باز داشت بود رفته اش

:گفت مامان به رو و زد چشمک که شد کسيف نايت صورت  
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!داره ييدستشو اسمني ييدا زن  -  

 بار چند. افتادم سرفه به که بودم داشته نگه ام نهيس يتو آنقدر را نفسم

 مامان و زد ضربه کمرم پشت آرام آرام نايت که کردم سرفه هم سر پشت

:گفت  

 

؟...ييدستشو يبر يخوا يم مامان آره  -  

 مامان به رو نايت. کردم يخال را پرم چشمان و کردم بهانه را ميها سرفه

:گفت  

 

.ييدا زن برمش يم من  -  

:گفت و داد نييپا را تخت ي هيحاش محافظ مامان  

 

!برمش يم خودم  -  

  

:داد را مامان جواب ايتن  
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 برم باهاش خوام ينم. بذارم اگه خدا به د؟يدار تعارف من با  -

..نخوره نيزم کنم يم کمکش. که ييدستشو  

 مانده کلمه کي در من و کرد يم پاره کهيت تعارف مامان با نايت

.«چکميپ»بودم  

 صدا را مامان بابا که چرا شد روزيپ نايت باالخره نايت و مامان نيب دوئل در

:زد  

 

.دارم کارت ايب تو ببرش نايت بذار ژاله  -  

:گفت گوشم ريز و گرفت را بغلم ريز نايت و رفت بابا سمت به مامان  

 

؟يداشت دوست و گلهاش  -  

 

 يوحشتناک طرز به قبلش ي قهيدق چند تا که يگل دسته سمت به سرم

 جان نگاهم در شيها ييبايز کي به کي تازه و ديچرخ آمد يم زشت

 او که يگل از آخ. دشيسف يرزها انيم يها نرگس آن از آخ. گرفت



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1015 

 من اما نبود راه يبهداشت سيسرو تا شتريب قدم چند. بود فرستاده ميبرا

 يم چکميپ آن در مرا او که يابرها. کردم پرواز ابرها سمت به لومترهايک

.خواند  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٢٣پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 شلوارش پشت بيج از سرعت به نايت که شدم يبهداشت سيسرو داخل

:گفت و گذاشت دستم وکف ديکش رونيب يليموبا يگوش  

 

...سوخته ريکو يتو تيگوش که گفته بابات به ريام  -  

:گفتم درشت چشمان با. ديجد ينايت دنيد از جيگ  

 

؟..سوخته  -  

:گفت و ديکش ينچ  

 

 نشده اما شده گم ريکو تو لتيموبا گفته که نکهيا منظورم کن ولش  -

...شارژه فول لتيموبا از نميا  

:گفت و ديکش رونيب يپود يآ شلوارش گريد بيج از  
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 ريام تلگرامت برو اما پروازه حالت رو تيگوش دارن شارژ دوتاش هر  -

. کن گوش رو ها سيو اول نزن زنگ االن بهش. فرستاده سيو برات

.. کنم يم سرگرمشون شتريب قهيدق چند هي من نباش بابات مامان نگران

...هم بعدش  

:گفت و کرد اطراف به يونگاه زد يچرخ  

 

 منو نهيبب دستت ييدا زن... نجايا بذار رو تيگوش ناهاشيا آهان  -

.. کشته  

:گفت و کرد اشاره آنجا به و برداشت را يفرنگ توالت مخزن در  

 

خب؟ باش مراقب  -  

 پشت چندم بار يبرا را شيموها. کردم يم نگاهش متعجب همچنان

:گفت و کرد کسيف گوشش  

!کنن يم شک االن  -  

:گفت و ديبوس را ام گونه و کرد خم را سرش  
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!دار برش خودت گلهاته گلدون ريز داده برات نامه هي  -  

 و بود لميموبا يگوش در يکي شد هيتک دو قلبم و شد يباران چشمانم

 را اش عالقه مورد ساز خودش يبرا داشت کدام هر.گلها کنار در يگريد

 اميپ. شدم ام يگوش وارد سرعت به و نشستم يفرنگ توالت يرو. زد يم

:کردم لود را امشيپ نياول و کردم نگاه را اش يسوت يها  

 

!بکش قيعم نفس هي يشنو يم منو يصدا يدار که االن  -  

 خواست ياوم که کردم يهمان اراده يب و برد را دلم خشش پراز ييصدا

:گفت يگوش يتو آرام او و  

 

!دارم دوست  -  

:گفت او و دادم رونيب کهوي را ام شده حبس نفس  

 

 چکيپ يبرا دارم دوست رو يآهنگ چه يديپرس ازم يروز هي  -

!زنميم تو يبرا چکميپ..بزنم  

:نواخت او و دميخند جان عمق با غم ايدن کي وسط  
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  جابزنم يروز هي نکن فکرشم يحت

مونم يم کنم يم امضا سمينو يم  

دونم يم خودم سخته يعاشق  

ام شونه رو بذار و سرت ايب نباشه تيکار تو  

شه اضافه بهت که کنم يم کم خودم از  

بشه بذار "اصال بشه خواد يم که يچ هر ينباش تو  

 بود کرده قصد ريام زدم؛ استپ يرو را يگوش و دميکش يقيعم نفس

 زديم تند تند قلبم. کند وانهيد مرا و بکشد رونيب ام نهيس يتو از را قلبم

 قلبم يرو را دستم. کنم گوش را سشيو ي ادامه توانستم ينم و

:گفتم و گذاشتم  

 

..ونهيد برات مرميم  -  

:دادم گوش دوباره و دميکش قيعم نفس چند  
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بشه بد تو با يجور هي بخواد که يک هر يتورو اميم در  

شم راه به رو تا بمون من قلب واسه رفت يشد اميدن ييه  

شم راه به سر که منو کن و جار و آب  

باشم تو مال اگه من حال به خوش  

.ختمير يم اشک و زدم يم لب صدا يب و آرام ريام با هم خودم حاال  

 

شم راه روبه تا بمون من قلب واسه رفت يشد اميدن ييييه  -  

شم راه به سر که منو کن جارو و آب  

باشم تو مال اگه من حال به خوش  

شهيآت رو آب بدم يوقت هات خنده  

شهيم رو آسمون يباش يوقت  

شهيم آسون تو حکم با عشقه  

چهيه صد تهش يباز نيا يدستم هم يوقت  

شم راه روبه تا بمون من قلب واسه رفت يشد اميدن  

شم راه به سر که منو کن رو جا و آب  
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باشم تو مال اگه من حال به خوش  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٢٤پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

. کرد ينم فکر تنها من قلب به و خواند يم و نواخت يم تاريگ ريام

 دلم. بودم دهيرس ريام به و بودم گذشته اشک از من و گذشته ازمن اشک

 يچيه به يکار بود گفته که يا شانه. خواست يم را اش شانه فقط
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 که بود نشده تمام سشيو. بگذارم او ي شانه يرو سر و باشم نداشته

:گفت و کرد باز را در ايتن  

..يبمون نجايا يليخ شهينم اما رسه يم مامانم االن  -  

 

:گفت  ديد را صورتم يرو اشک تازه بعد  

 

.کردم يم برات يکار "عمرا يکن يم ينطوريا دونستم يم  -  

 را ايتن دست. کردم يم شيبرا بود الزم يکار هر و مردميم ريام يبرا

:گفتم و گرفتم  

 

!کن شيکار هي  -  

:گفت و کرد اشاره اش گونه وبه کرد پاک را صورتم يرو اشک  

 

.بوس اول  -  

:اوگفت. دميبوس را اش گونه  
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..دميم جون ريام رفاقت واسه گهيد کنم کار يچ  -  

:گفت و رفت رونيب صدا سرو با دوباره  

 

 هي رميبگ دستش واسه محافظ هي شنه پر سرش اسمني ييدا زن  -

!رهيبگ دوش  

:کردم يپل را يبعد سيو و ندادم دست از را يا نهيثا چيه  

 

...بخند...عمرم سالم حاال  -  

:گفت ريام و دميخند  

 

...کن پاک اشکتم نخند؟ زشت  -  

:داد ادامه او و دميخند اش يوانگيد به  
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. اسمني ترکه يم داره دلم. داره خنده که شده تنگ برات دلم بگم  -

..اما ترکه يم داره دلم بودن تو کنار واسه  

:گذاشتم دستم يرو دست من و کرد مکث  

 

 من کرد يم رو کار نيا تو با يکس هر...  قشنگم اسي بهارم، گل  -

.بکنم خوام يم خودم با االن که کردم يم رو يکار نيهم باهاش  

:گفت يرعليام و برد ادي از را دنيتپ قلبم.شد حبس نفسم  

 

!بکش نفس بگردم، دورت  -  

شناخت؟ يم خوب انقدر مرا چطور ريام ايخدا  

:چالند سخت و گرفت مشتش در را قلبم بغضش پر يصدا  

 

 ييايب تو ندارم دوست وجه چيه به که يجا رميم دارم من اسمني  -

 نکهيا مهم. ستين مهم موندم تو اون که چقدر هر. وجه چيه به. دنبالمم

 چيه هي گم يم يوقت که يدون يم اسمني...اونجا يذارينم رو پات تو

....اسمني ؟يچ يعني وجه  
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:رفت يم نشانه را جانم شيمکثها  

 

 و پدر جواب کلمه کي فقط و فقط کلمه؛ کي اگه يستين من اسي  -

 سر اون اميم من. چشم يگ يم گفتن اونا که يچ هر... يبد رو مادرت

  کنارت شهيهم تا و اميم يباش که هم ايدن

...مونميم  

 

 و دانستم ينم. بکند خواست يم يکار چه خودش با ريام دانستم ينم

:داد يم ادامه او و بود گرفته سخت دلم  

 

 يراست.....  چيه و چميه تو بدون من و يمن يايدن قشنگم الماس  -

 نامه هي برات  اتاقت پنجره از تونيباال طبقه هيپسرهمسا  ادتهي اسمني

 نيبب افتضاحه اش قهيسل چه خر ي پسره يگفت تو و بود داده عاشقانه

 نيا براش بودم من اگه که يگفت روز اون ادتهي...نوشته يتيپ در شعر چه

 اما قشنگه يليخ آهنگ اون گفتم بهت من ادتهي. نوشتم يم رو آهنگ

.دارم دوسش من که نهيا مهم يگفت تو و خوره ينم يزن مخ درد به  
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.بودم کرده ويس جانم در را بودن ريام با يها لحظه تمام من. بود ادمي  

 

 و دادم گوش آهنگ اون به سالها من زميعز بگم بهت يزيچ هيبذار  -

 خطت به خط نوشتم من و شعر يشد تو  نوشتم و نوشتم تو عشق به

 فقط يدار دوستش که بزنم رو يآهنگ اون برات خوام يم حاال. رو

..ينکن يتاب يب که بخور قسم و قلبت يرو بذار رو دستت  

 تاب قلبم خواند يم رينظ يب را آهنگ آن دانست يم هم خودش ريام

 سيو. بشنوم ريام زبان از را آهنگ آن لحظه آن در که نداشت را نيا

:گفت آرام ريام که کردم کيکل شيبعد يرو و کردم رد را بعد  

 

.بوسمت يم. باش خودت مراقب قشنگم چکيپ  -  

 همزمان اشکم نيآخر. نداشت وجود يبعد سيو و بود سيو نيآخر نيا

:گفت مامان و آمد در يرو که يصدا با شد  

 

.رونيب يياينم چرا مامان اسمني  -  
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  الماس_ي_دونه#

٢٢٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 و پدر جواب اگه يستين من اسي »شد پژواک گوشم يتو ريام يصدا

 گذاشتمش و گذاشتم پرواز حالت يرو دوباره را يگوش. «يبد رو مادرت

 و دادم يجا لباسم بيج يتو را پود يآ. بود گفته نايت که يهمانجا

:داد ادامه مامان  

 

 ايب کشه يم طول يبکش دستت گچ يرو رهيبگ کاور برات رفته بابات  -

.. اومده ات عمه رونيب  

:گفتم و دميبلع را بغضم  
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!بپوشم دوباره سخته مامان آوردم در رو لباسم  -  

 

.رفت کجا فرامز نيبب برم من بذار پس مامان باشه  -  

 

!اديب کن صدا رو نايت مامان  -  

:داد جواب خودش نايت  

 

!اميم االن اسمني نجاميا من  -  

 يحرفها مخاطب آمد شد يم دور داشت  که مامان يها قدم يصدا

:بود عمه مامان  

 

 چرا دونم ينم رهيبگ کاور براش رفت هم فرامز شنه همش بچه نيا  -

!کرده ريد  

:شد يبهداشت سيسرو وارد زمان هم نايت و داد را جوابش عمه  
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 رهيبگ دوش هي بذار حاال اديم مونم يم منتظرش من نداره بيع  -

!باشه سرحال  

 

..بهش بده نو لباس دست هي بگم ارهيبه نيا به برم  -  

 مقابلم نايت و شد تر رنگ کم در شدن بسته با که بود مامان يصدا

:گفتم و گرفتم را نايت دست جانم يب جان ي همه با من و ستاديا  

 

رفته؟ کجا ريام بگو نايت پدرت روح رو تو  -  

:گفت و زد شبنم اش يمشک چشمان  

 

!اسمني  -  

:گفتم و گرفتم را دستش زده هق  

 

کجاست؟ احسان "اصال کجاست؟ رميام بگو مادرجون روح رو تو  -  

:گفت آرام و ديچک ازچشمش اشک قطره کي  
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!بازداشگاهه "فعال  -  

:گفت که دادم تکان سر و کردم نگاهش رهيخ  

 

 رويکو برده رو تو "تعمدا گفته و کرده يمعرف رو خودش رفته  -

............. 

 رمق يب. چالند يم شهيهم از تر رحمانه يب و بود گرفته را قلبم يرعليام

:کردم زمزمه و افتادم يفرنگ توالت يرو  

 

يرعليام....يرعليام  -  

:داد ادامه ديد مرا زار حالِ که ايتن  

 

 برات رو نايا که گفت و دنميد اومد صبح امروز.. کاراشه دنبال احسان  -

 عمو اي تو تا نباش نگران اسمني... آخر ميس به زده رفته بعدش و ارميب

... بشه يزيچ نکنم فکر دينکن تيشکا  
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.ديبار يم خودسرانه نبود من ارياخت در گريد چشمانم اشک  

 

بازداشگاهه؟ يچ واسه پس  -  

 

!دونم ينم  -  

 

!!نايت  -  

 

!دونم ينم پدرم روح به  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٢٦پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1032 

 

 

 

 

 خوشگل هم يليخ بلکه نبود، زشت تنها نه نايت نظرم از بار نياول يبرا

 يديسف صورت و يپرکالغ يموها و درشت و يمشک چشمان. بود

 به لحظه آن به تا من که يخاص ييبايز کي بود بايز نايت "اصال. داشت

. بودم نبرده يپ آن  

 

 هي ستين نامه گفت يعني... يبخون نبود يکس که يوقت گفت رو نامه  -

..گل دست کف چسبوند خودش بخونم من ديترس شعور يب.. شعره تيب  

 يم نايت لعاب خوش چشمان را نيا کرد يم گل هم را خار ريام محبت

 و کردم حلقه کمرش دور را دستم نشسته ومن بود ستادهيا نايت. گفت

 هم او. ختمير اشک و ختمير اشک و گذاشتم شکمش يرو را سرم

:گفت و ديکش ميموها يرو را دستش  
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..داشت يخواه و يداشت ريام عمر هي که حالت به خوش  -  

 باشد هم او يبرا توانست يم ريام. نبود يحسادت ام نهيس درون گريد

.بود من يبرا عمر کي که همانطور  

 

!يدار ريام مثل يقيرف که تو حال به خوش  -  

:گفت يآلود بغض يصدا با و ديخند  

 

 دميد رو تو بدونه اسمني...خداحافظ.. نايت خداحافظ »گفت صبح ريام  -

«زنهيم رو گردنم  

:گفتم و کردم حلقه کمرش دور شتريب را دستم  

 

!زده مفت زر  -  

:گفت و ديخند نايت  

 

.گفتم رو نيهم منم  -  
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:گفت و کرد نگاه چشمانم يتو و برداشت شکمش يرو از را سرم  

 

 نيا تازه. رونيب کشه يم رو ريام شده هرطور گفت احسان ها ينترس  -

.مينيب يم اونو دم فوقش داره آشنا جا همه تفلن مانيپ  

 حرف آن از توانستم ينم يحت که يغم. بود ام نهيس يتو ايدن غم تمام

 را ولباسم گرفتم دوش. بمانم اسشي بودم داده قول ريام به من. بزنم

 نفر کي آنها انيم که دميد را ياديز يها کننده مالقات. کردم عوض

 حرف چشمانش که نفر کي کرد يم نگاه مرا فقط خاموش و ساکت

 مالقات. بود عمو نامش نفرکه کي. بود بسته شيلبها و داشت ياديز

 و ديبوس را ام يشانيپ. آمد سمتم به آرام او و رفتند کي به کي ها کننده

:گفت  

 

.يديم رو مادر عطر  -  

 يآرام لبخند. کجا مادرجون کجا من دادم؟يم را مادرجون عطر من من؟

:گفت و ديبوس را ميموها يرو دوباره عمو و زدم  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1035 

.ام حانهير بخواب  -  

 بود سوال ميبرا شهيهم من و حانهير گفت يم من به اوقات يليخ عمو

 که بود گفته خودش حاال. کند يم صدا مادرجون اسم به مرا چرا که

 چه بود ندانسته و بود گفته خودش. دادميم را جون مادر يبو او يبرا

. بود ختهير ام بسته يلبها و من جان به يآتش  

 يرو به دميد را يکس هر. دمينپرس ريام از يگريد کس چيه از من

 عار يب چه من و کرده چه جانم جانم،جانم، دانم يم که اوردمين خودم

.کشم يم نفس  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٢٧پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 به من اما شدم يم صيترخ بعدش روز کرد تميزيو و آمد دنميد به دکتر

 بهتر بود گفته دکتر که يگل دسته. بودم شده يشرط گل دسته آن دنيد

. ترنکند آزورده را ام ي هير گل يها گرده تا باشد اتاق رونيب است

 که گفتم و ستادميا سفت  اتاق از رونيب به گل بردن يبرا مامان مقابل

 روز کي از خسته مامان و شد شب. کند يم خوب را حالم دنشيد

 گل دسته سمت به آرام رفت خواب به اتاق ي کاناپه يرو پرمشغله

 به بکنم، را گلدانش ريز کاغذ بتوانم تا بود سخت دست کي با. رفتم

 يکوچک پاکت گرميد دست با و کنم راحائل دستم کي توانستم يسخت

 يبهداشت سيسرو سمت به يآرام به و کندم. بکنم بود گلدان ريز که

 پاک. است نوشته چه نامه آن يتو ريام نميبب که نبود دلم يتو دل. رفتم

.ديدرخش چشمم در شعر تيب کي و کردم باز را  

توست منو انيم آنچه يکس فاش نشود  

توست و من رسان نامه نظر اشارات تا  

 بود خواسته لفافه در ريام. فشردم ام نهيس يرو را برگه و بستم چشم

 کرد، يم خس خس ام نهيس. دميتاب يبرنم را نيا من و کنم سکوت
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 يتو نشستم. نداشت ييرها که بود شده انباشته ام نهيس در يدرد

 به. دادم گوش ريام يها سيو به باره چند و دوباره و يبهداشت سيسرو

.نداشت را آن به دادن گوش توان قلبم که يسيو آن جز  

 به قلب کي او دانستم يم اما دانستم؟ ينم بود يحال چه در رميام

 يتو که يقلب. است گذاشته جا من قلب کنارِ ها انوسياق تمام وسعت

.بود گرفته سر از را دنيتپ عاشقانه ام نهيس  

 کشنده آن در سکوت که ي خانه به. رفتم خانه به بعدش روز صبح 

 ينم يحرف ريام از کس چيه. داد يم ليتشک را ام يزندگ بخش نيتر

 را ميموها يرو رفت يم و آمد يم احسان. نبوده يريام "اصال انگار زد

 خوش يها مردمک انيم دلم. رفت يم يحرف چيه بدون و ديبوس يم

 ينم او از يسوال. گرفت يم الو و سوخت يم بار يبارها نگاهش رنگ

 انيم رميبم من و باشد شرم جنس شيصدا رنگ دميترس يم. دميپرس

 به. زد ينم يحرف کس چيه اما رفتند يم آمدند يم همه.... کالمش

 از شانيفراموش نيا از. بودم دهيترس اطرافم يآدمها از يوحشتناک طرز

.  است بوده مامنيزندگ در ريام نام به يکس نداشتند ادي به انگار که نيا

 هم او. زد ينم حرف اما پخت يم چهيماه سوپ ميبرا آمد يم عمو زن

 من اگر ميبگو و بزنم اديفر خواست يم دلم يگاه. بود کرده سکوت
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 يبرا سکوتم د؟يکرد يم فراموش راحت آنقدر هم مرا بودم، ريام يجا

 به بابا شب کي.. ديارز يم ها سکوت تمام به ريام. بود بودن ريام اسي

:گفت مامان به و آمد خانه  

....رو زيچ همه کن جمع فردا از کردم، ياوک رو خونه همون ژاله  -  

 ديبا را يزيچ چه. آمد دهانم سراغ به و شد خسته زدن نهيس يتو از قلبم

 ريام اتاق ريز درست که ياتاق من م؟يرفت يم ديبا کجا م؟يکرد يم جمع

 ما خواست يم بابا چطور. زدم ينم طاق هم ييايکبر عرش با را بود

 گفت؟ ينم يزيچ چيه عمو زن چرا ؟..بود کرده سکوت عمو چرا م؟يبرو

 نبودن ي همه يبرا هست احسان بود گفته که ريام بود؟ کجا احسان

 شماره باالخره و افتادم تخت يرو و کشاندم را ام زده خي تن.. او يها

. نداد جواب يکس.خورد بوق و خورد بوق تلفن. گرفتم را احسان ي

:گفت احسان و شکست طلسم باالخره که گرفتم دوباره و گرفتم دوباره  

 

...خوشگله يآبج شرمندتم  -  

 

  الماس_ي_دونه#
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٢٢٨پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 شيبايز نام عجز با و کرد مهمان ام نهيس به را بغض شيصدا يتو شرم

:زدم صدا را  

 

...!احسانم  -  

 

!جانم  -  

 

.بود بغض پراز هم او يصدا  
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؟...احسان کجاست رميام  -  

 

!ها ينکن بغض  -  

 

 آب انمياطراف خشم انيم ذره ذره داشتم. مردميم داشتم بود؟ کجا بغض

: شدميم  

 

.ميبر خونه نيازا کنه يم يکار هي داره بابا  -  

 

!دونم يم  -  

 

:زدم هق  

 

!بکنم يکار هي پس  -  
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..اسمني است بسته تو نفس به نفسش يبر که جا هر گفت ريام  -  

 

.رميميم من بکن يکار هي جون مادر روح رو تو احسان  -  

 

!باش صبور فقط تو باشه  -  

 

.. ستين که ستين يخبر ريام از است هفته سه باشم؟ صبور يک تا  -  

 

خوبه؟ دستت  -  

 

:گفتم لجبازانه  

 

کجاست؟ رميام  -  
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 حبس ماه شيش فقط داد تيرضا اومد عمو چون ريام يبرا اسمني  -

 به زميبر يپول هي ديبا فقط و آزاده قهيوث ديق به اونم که دنيبر يريتعز

 نيا خواد يم. خواد ينم خودش اسمني اما ميبخر رو زندانش و حساب

 گفتم کيکش يقاض به رفتم امروز من اسمني.. رفته شده خر..بمونه تو

 بازم ترسم يم اما بهش بخوره  عف ديشا ينطوريا قرآن حافظ ريام که

..کنه کتمان و کنه يباز لج  

:گفتم رمق يب  

 

...ستين حفظ رو جز هي ريام  -  

 

بود؟ نکرده حفظ رو کلش مگه ؟يچ يعني  -  

 

...بود نذر جزءش هي نه  -  

 

 گفته خر احمقِ اما نه؟ اي کنه کمک تونه يم هم نيهم دونم ينم  -

 ترسوندمش مرگ حد تا و ريکو بردم رو عموم دختر اريهوش کمال در من
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 بهش يقاض زده حرف يطور هي...فالن و ميکرد چپ هم تهش و

 مفت زر ايدن هي... داشته رو تو جون به سوقصد قصد که شده مشکوک

 و مدرک من يه. تو اون بره خواد يم خودش نيا يقاض قول به..زده

..فالن و ستين نطوريا که ارميب سند  

:گفت آرام و گرفت ينفس بود زده حرف نفس کي  

 

گفته؟ راست ريام اسمني حاال  -  

 

 «توست منو انيم آنچه يکس فاش نشود »گفت گوشم يتو يصدا

 هم او نداشتن اي داشتن ريتقص مورد در يحت من که بود نيا ريام انتخاب

.رميبگ ادي را او به کردن اعتماد من خواست يم ريام نزنم يحرف  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٢٩پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 کردم پاک را اشکم و دميکش صورتم يرو دست پشت با خاطر نيهم به

:گفتم و  

 

 افتهيب ياتفاق چه بود ممکن نکهيوا نه اي بوده مقصر يک نکهيا احسان  -

 اون يتو دو هر ريام و من نکهيا مهم ستين تياهم حائز"اصال االن

 فقط من. بود دومون هر يبرا افتهيب بود قرار که ياتفاق هر ميبود نيماش

.بود مراقبم شهيهم مثل ريام بگم تونم يم  

 

..هست هم مهم فرق  هي  -  

 

:گرفتم ازاو را دادن ادامه ي اجازه  
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.ستين نه  -  

 

:گفت مامان و آمد در صدا به اتاقم در بزند يحرف آمد تا احسان  

 

!داره کار باهات اومده عموت رونيب ايب اسمني  -  

 

. دميپاش صورتم به آب يمشت و کردم يخداحافظ احسان با يسرسر

 به و دميکش قيعم نفس چند. بود شهيهم از تر رو و رنگ يب صورتم

 يسکوت در دو هر و بودند آمده عمو زن و عمو. رفتم سالن سمت

 ايعرش بودند هم مامان و بابا. بودند نشسته سالن مبل يرو بر دهشتناک

 و نبود هم احسان. بود رفته باشگاه به  سشيسرو با و داشت باشگاه

 نيزتريعز انيم يبيعج طرز به. بود زخمم يال استخوان که رهميام

 عمو. نشستم عمو کنار يصندل يرو. کردم يم ييتنها احساس  ميها

:ديپرس ام يجسم طيشرا از ابتدا  
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کنه؟ ينم درد که دستت عموجان؟ يخوب  -  

:گفتم آرام و دادم فرو را بزاقم  

 

.شده خوب  االن اما کرد يم درد اولش کم هي! خوبم  -  

 

؟...عمو يچ ات هيکل  -  

 

. کردم عادت بهش گهيد عمو، خوبه اونم  -  

:گفت بعد و کرد مکث عمو  

 

م؟يهست يچ يبرا نجايا االن ما يدون يم  -  

 

:کردم نگاهش مضطرب و دادم تکان نيطرف به را سرم  

 

..فقط ست،ين يمهم زيچ نباش نگران  -  
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 گم را خودش راه و شد وباد بکس نهيس يتو نفسم من و کرد مکث باز

 يم حال از ينگران فرط از "قطعا داد يم ادامه مکثش به عمو اگر. کرد

.رفتم  

 

 جواب يداشت دوست اگه پرسم يم سوال هي ازت من عموجان نيبب  -

...بده  

 

:شود تمام عمو حرف تا نکرد يصبور مامان  

 

.بوده فشار تحت اسمني يکاف ي اندازه به برزيفر آقا  -  

 

:داد ادامه و داد تکان يسر عمو  

 

.بشه برداشته اسمني يرو از فشارها که نجاميا من  -  
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:کرد يدار دانيم عمو و داد رونيب را نفسش يعصب مامان  

 

افتاد؟ ياتفاق چه ريام تو نيب شب اون  -  

 

...برزيفر آقا  -  

 

:گفت و گرفت باال را دستش کف عمو که بود مامان معترض يصدا  

 

.بده جواب داشت دوست اگه. نکردم مجبورش من داداش زن  -  

 

 باال جور هزار. بوده دستش کف جونش. دهيترس مرگ حد تا ام بچه  -

 يم ادشي خودت شما بعد نپرسه سوال اسمني از سيپل ميکرد نييپا

 يم کابوس شب اسمني هم هنوز. ستين انصاف نيا که واهلل به.. يانداز
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 يبرا حرفا نيا گهيد. مينکرد يتيشکا که ما... گه يم ونيهز و نهيب

؟..هيچ  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٣٠پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

:گفت آرام عمو زن که داد يم ادامه داشت نفس کي مامان  

 

 اگه م،يدار تيشکا خودمون ي بچه از ما. جان ژاله ميدار تيشکا ما  -

.ديندار شما  
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:داد ادامه عمو زن و کرد نگاه را عمو زن متعجب مامان  

 

.ميزن يم حرف مفصل راجبش بعد بزنه رو حرفش اسمني ديبد اجازه  -  

 

:گفتم آرام من و خورد چرخ من يرو ها نگاه  

 

..نبود خوب کدوممون چيه حال شب اون بگم تونم يم فقط من  -  

 

:رفت تشر و شد دلخور ريام از نامحسوسم يجانبدار از مامان  

 

...!اسمني  -  
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 ي دانه کي و چشمم ي گوشه نشست بست و آمد المصب اشک

 يجا به و چرخاندم کاسه در را چشمانم. کرد مهمان را صورتم درشتش

:گفتم و کردم نگاه احسان و ريام يخال  

 

..ريکو ميرفت يم که نبود بار نياول...ما يعني... من  -  

 

:داد رييتغ را سوالش عمو و بودم گرفته زبان لکنت  

 

 حکم امروز.. باشه يزيچ نگران ستين الزم. باش آروم عموجان  -

 شهيم هم که دنيبر يريتعز زندان ماه شيش ريام يبرا اومده دادگاه

 طرف هي نهايا ي همه اما بشه آزاد تونه يم ضمانت ديق به هم دشيخر

ر؟يکو بره يم رو تو داره ريام يدونست يم تو بدونم خواميم من  

 سوال نيا به هم خواستم ينم اما. برد يم ريکو به مرا ريام دانستم ينم

:گفتم ريز به سر کردم بغض. بدهم جواب  

 

.ميبود نيماش اون تو دوتامون هر ما نکهيا مهم  -  
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:گفت يعصب مامان  

 

 مرگ حد تا و ريکو ببرت قراره يدونست يم نه؟ اي يدونست يم  -

!بده منو جواب بترسونت؟  

 

:ربودند را سبقت يگو گريکدي از کي به کي مياشکها  

 

 

ست؟ين ديکن يم فکر شما که ينطوريا  -  

 

:زد داد بايتقر مامان  

 

 گن يم تا ؟يشيم راحت بخوابم قبر تو برم بپوشم کفن ه؟يچطور  -

 ؟...يترس يم يچ از ؟يکن يم گم رو پات و دست ابروه ريام چشم يباال
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 هندستون ادي لِتيف شما تا شميم آواره رميم خونم از دارم يسالمت به

بردار من دادن عذاب از دست.. اسمني کن تمومش..بسه...بسه...نکنه  

 

 توانستم يم من و زد يم يسرخ به صورتش و ديلرز يم مامان دست

 عمو زن. است گذاشته سر پشت را ياسفبار طيشرا چه که کنم درک

:گفت بابا به رو آورد آب وانيل هي مامان يبرا و شد بلند  

 

 زنت باالخره. ريبگ سر از رو تتيشکا برو بکش زحمت هي فردا شما  -

 ياشتباه اگه هم ريام نداره، يشوخ آدم ي بچه جون داره حق هم

.بده رو تاوانش بهتره باشه شده مرتکب  

 

 شده طوفان رياس که يديب مثل که کردم يم نگاه مامان به واج و هاج

 اش سرشانه کرد فرو آب داخل را مامان گرنبند عمو زن. ديلرز يم باشد

. برگشتم لميموبا يگوش با و رفتم اتاقم وبه شدم بلند من و داد ماساژ را

:گفتم و زدم يسيو يرو و شدم ريام با چتم ي صفحه وارد  
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 رو ما راحت انقدر چطور بزنه؟ صدمه من به تونه يم چطور ريام نيا  -

نبود؟ مهم ريام جون د؟يکن يم قضاوت  

 

:گفت و زد خودش ي گونه يرو يمحکم يليس مامان  

 

 با ريام. يديم دقم فقط که يبمون مادر يب. اسمني يبمون مادر يب  -

؟يچ تو خطر؛ وسط رفته خودش يپا  

 

 يستين من اسي» زدم يپل يرو را انگشتم و ديچک دانه به دانه مياشکها

 هر... يبد رو مادرت و پدر جواب کلمه کي فقط و فقط کلمه؛ کي اگه

 اميم يباش که هم ايدن سر اون اميم من. چشم يگ يم گفتن اونا که يچ

«...مونميم کنارت شهيهم تا و  

 

:زد اديفر باز مامان و شد پخش سالن در ريام يصدا  

 

...زيچ رهمهيز يزد عقد ي سفره سر که خوند گوشت تو رو ها نيهم  -  
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  الماس_ي_دونه#

٢٣١پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 دستم يتو را دستش رفتم کنارش. بود گذشته را يانصاف يب مرز مامان

:گفتم و دميبوس آرام و گرفتم  

 

!مامان ارزه يم هات طعنه تک تک به بودن ريام اسي  -  
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 و زد پلک آرام عمو زن و ديکش رونيب دستم از را دستش خشم با مامان

  «بگذرد زين نيا »گفت من به يزبان يب زبان با يطور کي

:گفت بابا به رو و ستاديا عمو  

 

 فکر اگه. اين کوتاه تيپدر حق از يا گهيد چکسيه اي من خاطر به  -

 چيه ي مالحظه و برو ماجراست نيا آخر و اول مقصر ريام يکن يم

..نکن رو کس  

 

:گفت من به رو عمو و مُردم شياشکها در من و ديچک عمو زن اشک  

 

..معذرت اومده بهت وقته چند نيا يتو که يفشار تمام بابت من  -  

 

:انداختم آغوشش يتو را خودم و رفتم کالمش انيم  

 

...عمو  -  
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:گفتم و افتادم شيپاها يرو نشده تمام حرفش  

 

!دهيم گوش تو حرف به عمو بگو. رهينگ من از رو رميام بگو بابام به  -  

 

 را ام گونه يرو سرانگشتش با کرد بلندم. گرفت را بغلم ريز و شد خم

:گفت و کرد پاک  

 

 نکنه تو راجب ياشتباه تا کرد يزن خود و گذشت خودش از که يکس  -

  م؟يبد بهش ميدار يجواب چه ما نهيبب رو تو ياشکا نيا االن

 

...رميميم ريام بدون من خدا به ببره نجايا از رو ما بابام نذار عمو  -  

 

:گفت و داد فشار خودش به سفت مرا و شد حلقه تنم دور عمو دستان  
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...  ريام حال به خوش  -  

 

 و کرد نوازش را ميموها آرام آرام و نشست ميموها يال عمو دست

:گفت  

 

 تو ام حانهير. نداره يرنگ شهيپ حنام گهيد. باباتم ي شرمنده من  -

..ماست از شتريب اعتبارت يبزن رو بهش  

 

:شد بلند بابا يعني جمع نيا فرد نيتر ساکت يصدا باالخره  

 

...داداش نگو  -  

 

... بابا» .گفت يم بابا که شد يم يها کلمه تک نيا گرم چقدر دلم

«داداش  
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 يقلب اش يدفاع سخت واريد پشت داد يم نشان که يها کلمه تک نيا

.بود دهيخواب رئوف  

 

 و بوده هممون آرامش يبرا ميبر نجايا از گرفتم ميتصم من اگه  -

 هي يها حرمت..ستيزنيجا موندمون گهيد. شده تياذ يليخ ژاله. هست

...شکسته عمر  

:کرد يدار انيم باز عمو زن  

 

 در. نه چه ديباش نجايا شما چه ميبرس خدمتتون ديبا ريام با شب هي ما  -

. داره مادر هي که هيزيچ نيزتريعز اوالد دميم حق ژاله به من صورت هر

 ژاله آرامش واسه که يکار هر شما.. باشه اش بچه نگران داره حق

..ديبد انجام الزمه  

 

:گفت و داد ادامه او و کردم نگاه چشمانش در نگران  
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.. باشه ساختمون اون يا طبقه نيآخر ديريم که جا هر "لطفا  فقط  -

 رو تو بگو بهش مامان گفت رهيم داره عموت گفتم رميام به که روزيد

!موضوع نيا به حساسِ ام بچه... نباشه يکس خونشون يباال طبقه خدا  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٣٢پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

.ستيگر سخت و گرفت دندان به سخت را لبش و گفت را نيا عمو زن  

 

 يها کارتن. برگشت کارتن يايدن با و رفت هم بابا. بودند رفته همه

 يزمير سر قلبم در تينها تا را يغم هرکدامشان به کردن نگاه که يخال
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. کرد يم يباز روانم با داشت در پشت کارتن چند. رفتم اتاقم به. کرد

 نيآخر کردم اديز انتها تا را شيصدا و دميکش رونيب را ليموبا يگوش

:دادم گوش هم را سيو  

 

قيشقا رو شبنم مثل هيسا مثل ميبود ساده  

عاشق ي هيگر شب مثل دهيسپ لبخند مثل  

 

 زيم يرو يها ليوسا دانه به دانه و زدم يم هق من و خواند يرميام

.دميچ يم کارتن يتو را رميتحر  

 

گرفته غم يرو روبه نهيآ دوباره شب تو يب  

گرفته دلم يول من بارون به بازه پنجره  

 

 من و داشت بغض دلم عاشق، ي هيگر شب مثل درست. بود گرفته دلم

 انيم در ما تا خواست او دانميم که ييخدا زدم يم صدا را خدا عاجرانه

.مينشد محو ريکو يسرابها  
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بودم تو فکر تو يوقت بود يزندگ رنگ واژه  

  سرودم يم تو از يوقت بود نفسم با گل عطر

سرودم يم ازتو يوقت  

بردن رو شعرام کفترا تو شدن يراه وقت  

سپردن هيگر به منو سوختن ستاره از چشام  

 

 تا بود داده غاميپ که يريام. ريام و بود من حال وصف آهنگ نيا که آخ

 يباال اتاقش بودن به که يريام. نباشد يکس مانيخان يباال ي طبقه

.بود شده يشرط من اتاق  

 

ها يدلواپس منو از ازمن شد پر شب و يرفت  

ها ياطلس زبان به يسپرد منو و يرفت  

بود يزندگ رنگ واژه  

بودم تو فکر تو يوقت  
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بود نفسم با گل عطر  

سرودم يم تو از يوقت  

  سرودم يم تو از

 

 در به سالم جان خانه به تا ريکو از که يعطر همان برداشتم را ريام عطر

. بود برده  

 

. دمييبو سخت را چکشيپ اسم يرو و دميپاش دستم گچ يرو را همان

 همان دميبوس تر سخت را اسمش يرو کردم باز را کوچکش ي نامه

 ايدن در کس چيه که دارد يتقدس من يبرا يرعليام گفت يم که ياسم

 نامه نيا. داديم قليص را روحم چکشيپ به خطاب ريام ي نامه. نداشت

 تنه کي توانستم يم که آنقدر کرد جاديا را بودن ريام اسي زهيانگ من در

.بزنم دانيم به  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٣٣پارت#  
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  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 مييايدن در که يآنچنان. کرد بزرگ شبه کي مرا دنتيکش قد چکميپ »

.بس و يباش تو فقط  

. دارد تو اسي عطر از را تقدسش که ييايدن در يشد دهيچيپ خوب چه

 تنگش کوچک يماه که يي ها يکودک. خورد بُر تو با ميها يکودک

...من آبش و يتوبود  

 تاب تنگ کوچک ظرف.  يشد يدنيد.. يشد بزرگ کوچلو يماه

 از ختهير يآب من. يزد ايدر به دل شکسته را ظرف. نداشت را تيبزرگ

 يکودک. ها فاصله ي رتشنهيکو انيم رهاشدم خاطرات ي شکسته تنگ

 يريکو در رفتم زده بغل و کرده خاطراتت تمام انيم چيپ بقچه را ميها

.کرد يم قلبم مهمان ها ستاره انيم را تو شيآفرودها و نداشت ايدر که  
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 گندم و يبود تو که يها ييتنها هست؟ ادتي مانيها ييتنها چکميپ

 ادتي. يداد من به کرده دسته يديچ را تيها گندم. تيموها يبايز زار

 عاشق. شوند باور تيبايز يها گندم خرمن تا کندم جان چقدر رفت

...يگفت عشق از گوشم يوتو يشد  

 و نشده آبستن را ياسي چيه عطر بادها که آنجا به برد يم مرا رفتنت

 نينش ريکو مرا رفتنت. زند ينم جوانه يخاک چيه انيم يگندم چيه

. کرد خاطرها  

  را تو پچکم

  سپارم يم ها داريسپ به را تو

هاياقاق و ها چکاوک به  

ها چلچله امن آغوش به  

  سپارم يم عشق به را تو

عشق يا  

مانيخان اسي عطر به را تو  

ابانيخ روشن يها چراغ به  

باران نم به تورا  
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جادها به  

نشده باز يچترها به  

عاشقانه يها پرسه به را تو  

هم در خورده گره يدستها به را تو  

  يواشکي يها بوسه گرم هُرم به را تو

  هم در خورده گره يها نفس به را تو

  «عشق يا سپارم يم خدا به را تو

 نيسنگ چشمانم تا خواندم و خواندم آنقدر خواندم هزاربار و دميبو را نامه

. شد  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٣٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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يرعليام  

 

 يآر. کردم قضاوت خودم با را خودم من که شد تر سخت يازجا قصه 

 ريام ي محاکمه به يرعليام که شد سخت يجا از من ي قصه اسمني

 تو يوقت. کردم انتخاب را تو ريام دو انيم از من آخر سر و نشست

 قطرات شد اميدن. نکردم فکر تو جز يزيچ به گريد من يشد انتخابم

 جان اش قطره هر در من و کرد شُره ات يشانيپ از ساعتها که يخون

 با تيدور اسمني آخ. بدهد پس من به ريام دو انيم از را تو خدا تا دادم

 و  شد يم شب يسخت به ميروزها که کرد چنان من يايدن و من

. دميرس يم جمله کي به دو نيا انيم از من و صبح يسخت به ميشبها

 کند نگاه چشمانم در نکهيا بدون بعد و گفت داداگاه در عمو که يا جمله

:گفت يقاض به رو عمو. رفت  
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 هي جون قصد تون بچه هي يانگا که ديبد حکم يجور هي يقاض يآقا »

 حواسش شهيهم بچه اون که نره ادتوني اما کرده رو تون گهيد ي بچه

«بوده يکي نيا به  

 بود ينوشدار چشمانت و بودم دهيلغز بلغزد، خانواده ستون بود سخت

 خودت، دستان با خودت نکهيا اسمني. ريتقص سراپا من ستادنيا يبرا

 وسوسه. هست آسان جمله در فقط يکن محروم جانت دنيد از را خودت

 ميبگو احسان به و بزنم زنگ آن هر که کرد يم چنان من با دنتيد ي

 رنگ خوش جام به دنيرس يبرا رميبگ پراواز بال من و بگذارد قهيوث

! نه ها، سابق مثل نه بودم دلتنگت که بود وقت چند اسمني. نگاهت

 يرعليام همان او يبرا شود يم داد ادي من به که بودم ياسمني دلتنگ

 ميتقس هم خودش با يحت اورا که خسته دل يعاشق هم و باشم سابق

 در يا لقمه و داد تکان نيطرف به را سرش که ياسمني دلتنگ. کند ينم

 شن انيم يوقت نکرد دعوا نزد، غر که ياسمني همان نگذاشت دهانش

 يناتوان اوج در که داد را نانياطم نيا من به فقط او. دميش يم دفن ها

 دستانش ي حلقه يوقت هم آن باشم گريد نفر کي پناه توانم يم هم ام

 بيعج که بودم ياسمني آن دلتنگ. ربود را قرارم و شد دهيچيپ من دور
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 ديکل و يباش دلتنگ. بود دلتنگش دلم من و بود کرده آرامم آرامشش با

 يا قصه يکن محروم خودت از را خودت تو و باشد خودت دست تيدور

 يم قهقرا به خودش با مرا داشت تيا دلتنگ من ازين سراپا يا. دار غصه

 ياسي عطر مست من و من بهار شهيهم گل. بود کينزد يليخ ديع. برد

 مامان. کرد يم داتريش را ميدايش ي شامه دور يها فاصله از که بودم

 که زدم يم پرپر داشتم من و بود آورده ميبرا را خانه آن از رفتنتان خبر

 من جز يکس ساکنش که باشد ياتاق دتانيجد ي خانه اتاق يباال مبادا

 بعد بودند شده عاشق روز کي که يآدمها از بود پُر بودم که آنجا. باشد

 ديشا و بود شده ليتحم آنها به ممکن شکل نيدردناکتر به يدور درد

... هم  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٣٥پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 تيبرا خودت از خواهم يم. ميبگو آنجا از تيبرا ندارم دوست ميبگذر

 دل نيسرزم يکجا از تو که دمينفهم و نبود حواسم نکهيا از ميبگو

 کردم يم فکر که تو به. شدم عاشقت دلبرانه چه من و يآمد يدادگ

 تو و بستم يم چشم من و شد يم کينزد من به مشتاقانه تيموها عطر

 من و بود گذشته يوقت چند. يبود من خود گريد که ييتو. دمييبو يم را

 را ميصدا دنيشن توان و يباش گرفته قرار يکم ديشا تو که کردم فکر

 يدلتنگ اما. نداشتم را ات شماره گرفتن جرات من اسمني.  يباش داشته

 خواهش ديکش يم را تماس انتظار که يفرد از تا داد جرات من به ات

 شماره و شدم دستم يتو يگوش به رهيخ. رميبگ تماس کي بگذارد کنم

 زمان باشم، دادنت پاسخ منتظر توانستم ينم يليخ اسمني. گرفتم را ات

 خورد بوق يگوش بودند، انتظار صف در ياديز افراد بود، مايک من يبرا

 بار نيا نبود، زدم يم زنگ تو به که شهيهم مثل دلبرم...  ينداد جواب

 يب يها نفس يصدا تا مُردم من و دادن جواب يبرا يکرد تعلل

:تاب يب و قرار يب زدم، تيصدا د،يچيپ يگوش يتو کالمت  

...اسمني  -  

 در يدان ينم قشنگم گل ،ينداد جواب اما شد، تند تيها نفس يصدا

:زد اديفر سرم پشت نفر کي ؟يکرد چه من با تيها ندادن جواب نيا  
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!رو زرت کن تمومش  -  

 و نيتوه با را نامم که نبود مهم ميبرا. گفتند يم چه نبود مهم ميبرا

.تيها نفس يصدا و يبود مهم تو ميبرا. راندند يم زبان بر رييتحق  

...اسي ؟يزن ينم حرف چرا عمرم  -  

 فکم چرا دانم ينم و ديچيپ يگوش يتو ات هيگر يصدا. يکرد هيگر

:شد قفل  

!صداته تنگ دلم برم؟ قربونت چرا هيگر  -  

 سر پشت از يکس باز. يکرد هيگر يشتريب شدت با و ينزد حرف

 نهيس بزنم حرف تو با تا بود داده جا من به که ينفر و کرد بارم يدرشت

 صورتت يرو دهيند که ياشکها آغوش به زدم دل من و کرد سپر

:کردم يم لمسشان  

..اسمني کن آرومم کم هي قرارم يب ؟ينطوريا نکن  -  

 آواره منِ و ديچيپ يگوش يتو هقت هق ي خفه يصدا و ينزد يحرف

:کرد تر آواره را  

..اسسي  -  
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 به لعنت. زندان يها تماس کم ميتا به لعنت. شد قطع تماس. نيهم

 يگوش. بودم کرده امتحان تو با را خودم خودم که يمن به لعنت و يدور

 با را هقت هق يصدا من و شد بلند اطرافم يصداها. خورد سُر دستم از

 چهل و ساعت کي من و ينزد حرف. يبود قهر من با تو. دميخر جان

 آن. رميبگ تماس تو با بتوانم دوباره تا نشستم انتظار به را گريد ي قهيدق

 به ديبا بود شده تمام هم يخور هوا ساعت.. نشد  ترفند هزاران با هم

. بود دهيکش بند به را تيدور که يبندها به ميگشت يم باز مانيها سلول

 از من و داد يم را اش عاشقانه يها نامه سفارش من به که يسرباز

 که گفت نوشتم يم او زبان از معشوقش يبرا گرفته وام احساساتش

.بودم منتظرش عصر از بود شب. کند يم ميبرا را خواهم يم که يکار  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٣٦پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 به شدم احضار من و خواند را نامم زندان يگو بلند يصدا باالخره اما

 که گفتم و ستادميا زندان سيرئ مقابل. کرد يم وصل تو به مرا که يجا

. ميايب رونيب زندان از خواهم يم کرده حفظ را ينذر جزء کي آن من

 يم که گفتم او به. باشم صبور ديبا و ديگو يم يقاض به که گفت

 بود ام نهيس در که يخدا کالم حرمت به. باشم داشته يتماس خواهم

 جواب کي اسمني. ينداد جواب. زدم زنگ. رميبگ تماس تو با داد اجازه

 نتوانستم صبح تا من شب آن. بود مرگ خود خود نيا نبود، ساده ندادن

 فراموش را مالقات يروزها احسان که نيا به شدم خوش دل و بخوابم

 بلند نيمعترض يصدا يوقت. رفتم راه سلول يتو را شب تمام. کند ينم

 من و بود کم يليخ سرم يباال تخت از اش فاصله که يتخت يتو شد

 فکر تو به. نشستم نميبنش آن يرو دردسر بدون و صاف توانستم ينم

 احسان آخر. ديباش رفته مبادا نکهيا به اشکت، به ات، هيگر به. کردم

 کردم فکر رد،يبگ ليتحو را دتانيجد ي خانه تا مانده هنوز که بود گفته

 ي خانه نکند د؟يباش رفته شما نکند. باشد گفته دروغ من به احسان نکند

 که ها نکند نيا از يوا...  ها نکند نيا از يوا... نکند کند؟ تتياذ ديجد

 ديرس صبح 6 به زور به ساعت و گرفتند من از برابر هزار را ريکو تقاص

 دو به ديرس يکندن جان به و کرد طلوع ديخورش زحمت به بدتر آن از و
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 زدم قدم ها سلول انيم و کردم نگاه سالن داخل ساعت به انقدر عصر

:گفت گو بلند آخر دست و آمد در ميها يبند هم تمام يصدا که  

...يدار يمالقات درخشان ريام  -  

 يبرا تياشکها و تو از نفر کي نکهيا. بود نيهم عمرم کل خبر نيبهتر

. برداشتم را يگوش و نشستم ها فاصله ي شهيش پشت. اورديب خبر من

:گفتم و دادم فرو را بزاقم من و سوازند را دلم چشمانش برزخ با احسان  

 حالش. کرد هيگر همش و نگفت يچيه زدم زنگ اسي به روزيد  -

 چطوره؟

:اوردين لب به يکالم و کرد نگاهم بر و بر  

چشه؟ اسي احسان توام با  -  

 داشت نگه گوشش و شانه نيب را يگوش و داد تکان يطرف به را سرش

:دميکش عربده من و  

؟يدينم جواب چرا يکر  -  

:کرد نگاهم فقط و فقط باز  

شده؟ چش اسي  -  
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 مقابل و نوشت زيچ شيجلو کاغذ يرو احسان که بودم دهيکش عربده باز

:چسباند شهيش  

ه؟يشکل نيا اسمني که روزه 15  -  

؟يچ يعني  -  

:ديچيپ يگوش يتو خشم و بغض با شيصدا بعد  

!گرفته سکوت ي روزه  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٣٧پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 يبرا نه بودم داده ادي را سکوت ي روزه تو به من اسمن،ي يوا.... يوا

 زيچ همه کردن خراب باعث خشمت يدان يم که يزمان يبرا وقتها، آن

 روزه يشد خسته ايدن از اگر روز کي که بودم گفته تو به من. شود يم

 تو به من. بدهد ايدن به دل و شده آرام روحت ديشا رتايبگ سکوت ي

..يبرو نشانه را جانم تا يريبگ سکوت ي روزه که بودم نگفته  
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..بشکنمش محاله ادين ريام تا گفته  -  

 يصدا روز 15 يوقت بود يزشت يجا چه ايدن. شد بسته درد با چشمانم

. بود نکرده پژواک جانش گوش در را تيبايز  

.... رونيب ارميب  -  

 يبرا را گريد روز کي من و گرفت يجا احسان يلبها يرو لبخند گل

 احسان تا برد يم زمان که يروز کي نشستم انتظار به تو به دنيرس

 چشمان در شهيهم يبرا مرا که يآزاد. من يآزاد يبرا بگذارد قهيوث

.ديکش يم بند به نگاهت خرام خوش  

 

 

 

 

 

 

اسمني  
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 گذاشته هم يرو را همه کي به کي. بود شده بسته ها کارتن تمام

 عالمه کي و زد يم حرف نژال اش خاله دختر با داشت مامان. ميبود

 به داد يم ربط را خانه آن از رفتنمان ليدل و بافت يم بهم دروغ

 که بس از شده خسته که گفت يم و ايعرش ي مدرسه به کمانينزد

 چقدر مامان که دانستم يم اما من. دهيدو ايعرش دنبال به ظهر و صبح

 و تماس هر از بعد که چرا. ها دورغ نيهم گفتن از است شده خسته

 يرو را دستش دو است خط پشت که يکس به مشابه کلمات گفتن

 بعدش و آورد يم فشار آن به شدت به و گذاشت يم شيها قهيشق

 تا کرد يم غرق ها آرامبخش و ها مسکن اقسام و انواع در را خودش

 بابا يوقت. بود شده گم ها دروغ نيا در که يآرامش. رديبگ آرامش يکم

 از ديبا شده که طور هر ما و ديايب کوتاه است محال که بود گفته مسرانه

 اما دادم نشان واکنش و کردم مقاومت شدت به اولش ميبرو خانه آن

 يونيکام سروش روزها همان که چرا نبود ميتسل جز يا چاره بعدش

 قوز بود شده خودش که بود فرستاده ماني خانه به ام هيزيجه تمام حامل

. بود کرده خاطر آزورده قبل از شتريب چندان صد را مامان و قوز يباال

 يم راست و اند کرده جنبل جادو مرا که کرد يم ناله و آه رفت يم چپ

 را من يخوشبخت دنيد چشم که است نينسر ييزندا کار گفت يم آمد
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 رابه ريام و شد يم مانيپش شيحرفها تمام از دهينکش يساعت به. نداشته

 با که يا هيزيجه. ردميم يم اش کلمه هر در من و بست يم رگبار

 حالت نيتر زشت به خانه نکيپارک يتو حاال بود شده يداريخر عشق

 يها ربان تک تک انيم در مامان و ديکش يم رخ به را خودش ممکن

.شد يم زنده و مرد يم آن ليوسا يرو  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٣٨پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 ينم اما برد يم سر به ينابسامان يروح طيشرا در دادميم حق او به

 ميتصم نکهيا تا کنم سکوت هم تشيعصبان حجم مقابل در توانستم

 سکوت ي روزه ريام و ام خانواده رفتار تمام به اعتراض جهت به گرفتم

 که چرا بود برده عقب به قدم کي را خانواده من حرکت نيا. رميبگ

 چه هر. ميايب کوتاه که است محال يرعليام سر من که بودند دهيفهم

 هزارباره و دهيشن يم اما دمينشن که کردم يم انگار زد يم حرف مامان
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 لشياوا احسان. دادم ينم ينحو چيه به را کس چيه پاسخ. سوختم يم

 در ريام و بابا و مامان با مقابله يبرا را روش نيبهتر که گفت و آمد

 خواسته يحت اي بزنم حرف او با يمکيقا توانم يم گفت و ام گرفته شيپ

 ميتصم در من که ديد يوقت اما کنم امکيپ او يبرا را ميازهاين و ها

 قبل که من مثل يدل زنده دختر يبرا نزدن حرف د،يترس. هستم مصمم

 به خانواده يشترير چند ي زلزله بود آمده سرمان که ييايبال نيا از

 دامان به دست احسان که آنقدر. بود وحشتناک اريبس آمدم يم حساب

 ميتصم از را من که شدند جيبس همه. ندارد دهيفا که ديد و شد يپر

 ريام که يزمان تا که بودم گفته نهايا ي همه از قبل من و کنند منصرف

 ييتنها غار به. بردارم روزه نيا از دست که است محال برنگردد خانه به

 و آلبوم کي و خاطره يايدن و بودم من آن در که يغار. بودم دهيخز ام

 روز در درست بودند رفته و آمده يمتماد يروزها. خاطره دفتر چند

 چهار که يهمراه يگوش... خورد زنگ همراهم يگوش که بود چهاردهم

 سمت به مرا آن يرو ناشناس شماره. بودم نداده را جوابش بود روز ده

 ديترد لحظه نيآخر در باشد دهيرس گوشش به خبر ديشا که کشاند ريام

. جواب بدون اما دادم پاسخ و دميکش را سبز کونيآ و گذاشتم کنار را

 که يعهد نشکستم من و کشاند اشکها يايدن به مرا شيصدا. بود ريام
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 آخر دست که زد ميصدا او و ختمير اشک آنقدر...  را بودم بسته خدا با

. شدم عاشق ريام يصداها انيم گريد بار کي من و گرفت انيپا تماس  

 تنها. زد را در زنگ. آمد خانه به عصر يدمها دم احسان. بود ام15روز

 از بايتقر هيبق کرد يم آمد و رفت طبقه دو هر در که بود خانواده عضو

 رفتند يم و آمدند يم که وعمو عمو زن جز به ميبود گرفته فاصله هم

 داشت دست به يگوش مامان. نداشتند مامان و بابا ميتصم در يدخالت اما

 يرو نشست احسان که کرد يم هماهنگ بعدش روز يبرا يبر بار با

:گفت و کانتر پشت يصندل  

 يايب هم يخوا ينم يشد طونيش خر سوار گه؟يد نيهم يعني  -

ن؟ييپا  

:گفت يخط ور آن به او به تفاوت يب مامان  

...ديايب مجهز شما نشده سلفون مبلمان که گفتم آقا نه  -  

 محکم را دستم يتو وانيل من و زد کانتر يرو يمحکم مشت احسان

:دادم فشار  

؟...نهيهم کالمت ختم جون ژاله  -  

:داد ادامه باز و چرخاند احسان مخالف جهت به صورتش مامان  
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 بشه حساب شما با يطبقات ديبا که بزرگمون ليوسا آقا بگم بار چند  -

 دونه هي و مبل هم دوتا ده،يسا شيکي که خچالي دوتا اله،يرو انويپ هي

...دراور هم  

:زد اديفر احسان  

داداش؟ ييکجا يعرش  -  

:گفت و زد زانو مقابلش احسان و آمد رونيب اتاقش از يتند ايعرش  

؟يايب يکن ديخر خورده هي ابونيخ سر يسوپر يبر يتون يم  -  

!داداش ارنيم يبزن زنگ  -  

؟يدار رو جنمش خودت نميبب خوام يم  -  

:ديپرس و کرد فکر متفکرانه ايعرش  

؟يچ يعني جنم  -  

:گفت و ديبوس را اش قهيشق احسان  

!داشتن رو يکار هي ي عرضه يعني  -  

 

  الماس_ي_دونه#
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٢٣٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 

 و داد باال فاتحانه را سرش بدهد، نشان يخود بخواهد که انگار ايعرش

:گفت  

 

!تونم يم آره  -  

 

!اريب خودکار کاغذ هي بدو پس  -  
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:گفت من به رو احسان و اتاقش يتو ديدو ايعرش  

 

....بخره بره سيبنو براش پرت و چرت عالمه هي  -  

 

:گفت گوشم دم و زد پلک آرام که کردم نگاهش نگران  

 

اد؟يب رتيام يخوا ينم مگه  -  

 

:گفت او و زد دو دو چشمانم  

 

!ارين نه گفتم يچ هر امشب باش من با فقط تو شته،يپ شب فردا  -  
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 و نوشتم را زهايچ نيتر چرت کاغذ يرو من و آمد دست به کاغذ ايعرش

 يعصب مامان. ديآ يم رميام که نيا به کردم فکر احسان ي جمله به

:گفت احسان به رو و ديکوب زيم يرو را يگوش  

 

؟يفرست يم کجا رو بچه  -  

 

..ايس نخود دنبال  -  

 

 رونيب آشپزخانه از بتواند نکهيا از قبل اما ديچرخ سمتم به يعصب مامان

:گفت و گرفت را دستش مچ احسان ديايب  

 

!دنبالش رميم خودم بره بذار  -  

 

؟ياومد يچ واسه  -  
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 ساعت سه کشه، ينم رتميغ من و يمادرم باالخره ؟...ي؟کمک يکار  -

!يبزن چونه و چک يبر بار با  

 

!دهنت تو زنميم دونه هي گمشو برو ايب  -  

 

 يراه دست در يکاغذ با را ايعرش و کردم استفاده شده جاديا فرصت از

 بحثشان احسان و مامان که يجا رساندم آشپزخانه به را خودم و کردم

:بود گرفته باال  

 

 زنگ اون و نيا به انقدر کنم يم ياوک برات يباربر بودم نگفته مگه  -

؟!نزن  

 

:گفت يعصب و داد تکان هوا يتو يدست مامان  

 

! توام؟ ي اجازه منتظر حاال تا يک از  -  
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 خوشت چه اديب خوشت چه شتمير خيب دور؛ ميبنداز ستمين ريام من  -

!ادين  

 

  را ظرفها نيآخر و زد پهن چسپ را تهش و برداشت را يکارتن مامان

:گفت و آن داخل گذاشت و ديچيپ روزنامه يتو يعصب  

 

!بشم؟ راحت برم رسه يم فردا يک  -  

 

:گفت و رفت نشانه در سمت به دستش با احسان  

 

بشکنم؟ رو گردنش برم بگو گرفته رو جلوت يک برو  -  

 

!کردن ينم بلند عقد ي ازسفره رو خواهرت يبود شکن گردن تو  -  
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 دست ريز کارتن يعصب احسان زد،يم شالق که زد ينم حرف مامان

:گفت و ديکش عقب را مامان  

 

 واسه داشت فرصت ريام يبود ناخت فرنچ فکر به شما که موقع اون  -

!نرسه عقد شب به که دخترت کردن بلند  

 

 و داد تکان هوا يتو را دستش باز و زد گوشش پشت را شيموها مامان

:گفت  

 

!رميبم خودم درد به ديبذار ديبردار سرم از دست. تو با خورده گه ريام  -  

 

:شد کشينزد و زد دور را زيم احسان  

 

شه؟يم آروم دردت مينباش ما ر؟يام من؟ ه؟يک دردت  -  
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  الماس_ي_دونه#

٢٤٠پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 

 نرفته رو خواهرت رت،يغ يب نگِيپارک يتو يها کارتن اون دردم  -

...اومده پس نشده روشن که يگاز اجاق اون دردم. دادن پس  

 

 پسش که بوده کادو خواهرم مگه نشده، روشن گاز اجاق اون که بهتر  -

...چلغوز کهيمرت نه؟ اي ميد يم دختر بهش نهيبب سهيوا صف تو بره بدن؟  
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 و ديکش خودش سمت به را کارتن و ديچيپ روزنامه در را يبشقاب مامان

 و برداشت يبشقاب احسان. ختير اشک و گذاشت آن داخل را بشقاب

:گفت و کرد چيپ روزنامه هم خودش  

 

؟يکن يم هيگر يدار نييپا بشقاب کاسه دوتا واسه  -  

 

:گفت و يصندل يرو نشست کالفه مامان  

 

...ديکن ولم بهمن، خونه رميم ذارميم قرآن به  -  

:گفت و گذاشت کارتن يتو يرو را يگريد ظرف احسان  

 

 من واسه بهمن بهمن...ارزه يب تنش به سرش که بده رو يکي اُورد  -

..اگه اون نکن،  
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...شو خفه  -  

 

...گم يم رو راستش دارم چون شم؟ خفه چرا  -  

 بار نياول. بودم دوئلشان گر نظاره ياشک يچشمان با من و زد داد مامان

 نيا بودم دهيد هزاربار کردند يم مشاجره هم با احسان و مامان که نبود

 احسان به انيم در خط کي مامان که بود بار نياول اما را بحثشان طور

 بهمن ييدا راجب را نظرش احسان که بود بار نياول و. کرد يم نيتوه

:کرد يم انيب يا مالحضه چيه بدون  

 

؟يندار رو بزرگترت احترام چون  -  

 

 طرف يدار اگه اما شم،يم خفه باشه که يکن يم تميترب يدار اگه  -

!سيننو يادگاري خي رو بگم ديبا يريگ يم رو بهمن  

 

!نداره يربط تو به  -  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1091 

  ر؟يام خاطر واسه ؟يبر يخوا يم يچ واسه  -

 

 پر و برداشت يوانيل احسان و کرد پنهان دستانش انيم را سرش مامان

 و گرفت قرار مامان پشت بعد و گذاشت مامان دست کنار و کرد آب از

:گفت  

 

؟يد ينم رو جوابم چرا  -  

 

:گفت کالفه فشرد يم دستانش با را سرش که همانطور مامان  

 

!رميم ريام خاطر به دارم.... آره... آره  -  

 

 دادن ماساژ به شروع آرام. گذاشت مامان سرشانه يرو را دستش احسان

:گفت و ديکش جلو را خودش مامان و کرد  
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!عقب برو  -  

 

 داد ادامه کارش به دوباره مامان يها العمل عکس به تفاوت يب احسان

:گفت و  

 

 اون دادم يم ريش ريام به تو يجا به کاش يا يگفت يم يالک پس  -

خوره؟ يم آدم درد به شتريب  

 

!دادم ريش هم تو به کردم غلط من  -  

 

چمه؟ ؟ شلم چَپم؟ بخواد دلت هم يليخ هم بعدش...جونت از دور  -  

 

!احسان کن ولم  -  

 

؟يريم بازم رميميم يبر بگم اگه من  -  
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!شهينم مرگت چيه تو  -  

 

 ريش از وقته يليخ احسان يگفت يم يسر اون خودت تو ژاله يآ يآ  -

؟يگفت ينم...من هيپاچ پرو تو اين انقدر گرفتمت  

 

:گفت و صورتش سمت به داد سُر اش يشانيپ يرو از را دستش مامان  

 

؟يکن ينم ولم چرا  -  

 

 از و شد خم داديم ماساژ را مامان يها شانه داشت که همانطور احسان

:گفت و ديبوس را مامان سر پشت  

 

 من بمون تو ره،يام ات بهانه اگه. نکن هيگر يالک شيم درد سر بازم  -

..نجايا اديب اگه شکنم يم رو ريام يپا قلم  
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 نکهيا بدون او و کردم نگاه را احسان نگران و شد قفل دهانم يتو بزاقم

:داد ادامه و زد چشمک نديبب مامان  

 

 يم ميکلس فقر نمتينب روز هر اگه من نکن، پورتم و هارت به نگاه  -

 نويا آره رم؟يبگ سميتيراش و يبِر يبِر يخوا يم! برم راه تونم ينم رميگ

؟يخوا يم  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٤١پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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 هيگر مامان. داشت ينم بر يلودگ از دست هم يناراحت اوج در احسان

 که يمامان يبرا دلم. سوخت مامان يبرا دلم من و گرفت اوج اش

 که يجا کي برود خواست يم اما ديکش يم عذاب هم خودش داشت

 يکنار يصندل احسان....سوخت چيه گريد و آرامش و باشد او فقط

:گفت و نشست مقابلش و ديکش را مامان  

 

  رت؟يغ با شه يم اسمم سم،يوا ريام يرو تو  -

 يم واست کم نده رو ريام جواب گفت يم بهم بود يک جون؟ ژاله آره

 دوه؟

 

:گفت بغض پر مامان  
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!برم کن يکار هي يپسرم اگه سوزه؛ يم برام دلت اگه  -  

 

:گفت و ديبوس و برد لبش کينزد را مامان دست دو انگشتان سر احسان  

 

 رو اسي و ريام نجايا اميم و زنهيم پر پر برات دلم يبر سرت يفدا  -

 خودم خدا به نوکرتم شهيم آروم دلت رفتن با اگه ،يبمون کنم يم بهونه

.خواست دلت که هرجا برمت يم  

 

 زد زنگ احسان آن از بعد و انداخت احسان آغوش يتو را خودش مامان

 ي هيبق کردن جمع مشغول را عصر آن تمام خودش يآشنا يباربر به

 حالت در را شب نيآخر اتاقم در من و داد کمک مامان به و شد ليوسا

 و آمد اتاقم به ايعرش که بود شب 9 يحوال ساعت. گذراندم احتضار

:گفت  

 

!ايب اومدن هم نايعمو دهيخر کباب شام داداش يآج  -  
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 نگاه ايعرش به. فشردم يم و بودم گذاشته ام نهيس يرو را ريام عکس

 فاصله ام نهيس از را عکس. رفت او و دادم تکان آرام را سرم و کردم

 عکس يرو اشکم درشت ي قطره. کردم نگاه ريام صورت در و دادم

 بود گرفته دوره احسان. رفتم رونيب اتاق از و دميبوس را جا همان ديچک

 بودند نشسته زيم دور همه. بود وقوع حال در ياتفاق چه که انگار نه انگار

 زيم يرو را ها کباب سيد. احسان اال نبود خودش حال در کس چيه و

:گفت و کرد يم باز را شانيرو ليفو که يحال در و گذاشت  

 

 صبح از همه و ميدار کار يکل فردا که بدن بر نيبزن بنابِ کباب  -

..ميسرپا  

 

:گفت آرام اما داشت قرار ممکن حالت نيپکرتر در عمو زن  

 

!پزم يم خودم من رينگ رونيب از غذا فردا ژاله  -  

 

:داد جواب بغض با عمو زن مثل هم مامان  
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.ميريگ يم رونيب از همون ادهيز هم کارگر. خواد ينم نه  -  

 

 روز آن به تا يکس که يسوال ديپرس را ممکن سوال نيتر سخت عمو

:نداشت را دنشيپرس جرات  

 

داداش؟ زن خونتون حاال هست کجا  -  

 

:گفت و چپاند دهانش يتو را کباب از يا هيتک ايعرش  

 

 يکل اديب مسافرت از ريام داداش بذار...عمو منه فوتبال باشگاه کينزد  -

...مونه ينم کيتراف تو گهيد شد راحت که کنه يم ذوق  

 

 ي گوشه از عمو زن و کردند سکوت يا لحظه همه و آمد ريام اسم

:گفت و کرد جمع را ياشک چشممش  
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د؟ينگرفت خونه اطراف نيهم چرا ژاله، دوره يليخ که اونجا  -  

 

:خنده يشوخ به زد احسان  

 

 ره؟يبگ خونه اطراف نيهم اديب بعد کنه؛ يم فرار اطراف نيهم از داره  -

؟يستين نجايانگارا مامان؟ يچند چند  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٤٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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 نفس نتوانست که دميفهم. دينوش يکم و برداشت را دوغش وانيل عمو

 خيس کي احسان. دهد نشان سرگرم را خودش خواست فقط و بکشد

:گفت و گذاشت بشقابم يتو کباب گريد  

 هي. نتيب يم زنه يم کپک آدم افه؟يق نيا هيچ ؟يشد مارمولک مثل  -

؟يريبگ جون بخور ذره  

 

 ريام نام با را سکوت نيا خواست يم دلم سکوت از بودم شده خسته

 نيبلندتر روزها آن سکوت. نبود سکوت جز يا چاره انگار اما بزنم اديفر

 لبخند او و کردم نگاه را احسان درمانده و مستاصل. بود من يزندگ اديفر

 مشتش يتو را ماني همه نبض که ديپرس را يسوال ايعرش و زد يمحو

:گرفت  

 

؟يچ يعني يحذف جام قهرمان داداش  -  
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:گفت و زد لبخند احسان  

 

....ريام داداش يعني يحذف جام قهرمان  -  

 

 دنينفهم ي نشانه به يسر و گذاشت دهانش يتو يپر ي لقمه ايعرش

:داد را پاسخش بارتلخ نيا احسان. داد تکان  

 

 هي با بعد يباش دونيم هي يچرا و چون يب صاحب عمر هي يعني  -

 از قشنگ اِنقدر ببرنت، ادي از قشنگ اِنقدر ،يحذف جام يتو يافتيب اشتباه

 بگن بهت تهش که کنن حذفت زيتم و خوب اِنقدر ،يبش پاک ها حافظه

..يحذف جام قهرمان  

 

 و بست را چشمانش مامان و گذاشت بشقاب يتو را قاشقش عمو زن

:داد ادامه احسان  
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 بهت يزن يم که يگل هر واسه بود داده قول بهت ريام داداش ادتهي  -

بده؟ زهيجا  

 

:گفت و دينوش را دوغش بود داده فرو را اش لقمه ايعرش  

 

!آره  -  

:زد يتلخ لبخند احسان  

 

!سرجاشه قولم بگو ايعرش به گفت زدم حرف باهاش که يبار نيآخر  -  

 

:گفت و گذاشت زيم يرو را دوغش وانيل ايعرش  

 

!زدم گل تا 6 نوشتم من سرجاشه، قولش شهيهم داداش  -  
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 يدون يم و يشناس يم رو داداشت خوب انقدر که معرفتت قربون  -

!سرجاشه قوالش  

 

 به رو ايعرش داد، يم را ايعرش جواب ياشک چشمان با که بود عمو زن

:گفت و کرد عمو زن  

 

شده؟ تنگ داداش يبرا دلتون د؟يکن يم هيگر چرا  -  

 

:ديپرس ايعرش از احسان  

 

نشده؟ تنگ دلت تو  -  

 

 من به کرد هيگر يآج که يسر اون داداش اما شده، تنگ دلم چرا  -

 حواسش داداش بگم بهش ببوسمش برم کرد هيگر يآج وقت هر گفت

!کنه ينم هيگر مرد که گفت هم بعدش. هست بهش  
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:گفت و ديخند صدا با احسان  

 

!حالت به خوش تو يدار داداش عجب  -  

 

 ديبوس را اش گونه او سراغ رفت و شد بلند و کرد نگاه را عمو زن ايعرش

:گفت و  

 

!رهيگ يم ام هيگر منم ديکن هيگر. اديم داداش دينکن هيگر  -  

 

 يمامان به کردم نگاه مامان به من و ديکش آغوش به را ايعرش عمو زن

:گرفت دست به دانيم دوباره احسان. کرد يم يباز شيغذا با فقط که  

 

 کن يسع ايعرش ابرقهرمانه هي اون بوده، هممون مراقب شهيهم ريام  -

!من مثل نه يبش ريام مثل  
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:گفت بغض پر اما آرام بابا  

 

!احسان کن تمومش  -  

 

:داد ادامه احسان  

 

 يم رو اسي اول مدرسه برد يم رو ما ريام ميبود بچه که اسي و من  -

 دوران تمام. مدرسه رفتيم خودش بعد منو بعد نشه رشيد که رسوند

 اون اما کرد دعواش ناظمشون مدرسه به دنيرس ريد خاطر به رو مدرسه

 وقت هي. کنه ديخر مارکت سوپر از آرامش با اسمني که بود مهم براش

....هرينگ استرس  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٤٣پارت#  
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  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

:گفت و ديخند بلند يصدا با بعد و گفت را نيا احسان  

 

 انواع انتخاب در خانوم اسمني انقدر بار هي...ديبخند بگم يزيچ هي  -

 ميزد در يهرچ بود شده 8 ساعت مدرسه ميبرس تا که داد لفت ها آلوچه

 رميام بودن بسته رو مدرسه در گهيد يچيه نکردن، باز رو مدرسه در

.. باال رفت واريد يرو از اسمني گرفت قالب  
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 يگو هم از لبخندم و اشک و گرفت ام خنده و افتادم خاطره آن ادي

:داد ادامه احسان و ربودند را سبقت  

 

 نييپا بپره تونست ينم هم نوريا از مدرسه، واريد باال رفت اسمني آقا  -

 که گرفت قالب دوباره و نييپا ديپر واريد رو رفت ريام د؛يترس يم

 ريام سمت بود دهيدو. بود دهيد رو ريام مدرسه يبابا... نييپا بره اسمني

...  برو در تو گه يم اسمني به ريام که کنه يم کار يچ داره نهيبب که

 نذاشت مدرسه،اما يبابا از خورد کتک ريس دل هي و افتاد ريگ ريام

 که ديرس ينم عقلمون دميبو بچه...دهيپر مدرسه واريد از اسمني بفهمن

 دل شهيهم ريام.. شهيم يچ ينر مدرسه روز هي خونه برگرد حاال خوب

...شد مقصر اون تهش هم شهيهم و داد اسمني يها يباز ونهيد دل به  

 

:شد بلند عمو يصدا نباريا  

 

...احسان کن تمومش  -  
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  شده؟ تموم ريام مگه کنم؟ تمومش چرا  -

 

:ديپرس بلند ايعرش  

 

شده؟ يحذف جام قهرمان ريام داداش  -  

 

 را غم که يصدا با نباريا احسان و دنديخند حرفش به ظاهر در همه

:گفت کرد يم داديب  

 

 يبگذر خودت از يکي خاطر واسه نکهيا... خواد يم عرضه بودن ريام  -

. باشم داشته رو ي عرضه نيهمچ نکنم فکر که من. خواد يم عرضه

. برم خوام يم يگفت ژاله مامان...بگم بهتون يزيچ هي خوام يم هم االن

 خواهر دست من اما يباش داشته آرامش که يجا برو. برم قربونت برو

 يحذف جام قهرمان يکس توش که يجا برم يم و رميگ يم رو بردارم

 يجا.. نباشن چشم خار فردا و يسوگل امروز توش که يجا برم يم. نشه

 من يجلو تونه ينم يا گهيد کس چيه نه شما نه.. نشن فراموش که
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 به محکوم توش که يجا ميريم اسمني و ايعرش من،...رهيبگ رو

 هي يروز هي ميزنيم يليس بهش که يصورت نره ادموني. مينش يفراموش

...ما صورت موندن سرخ واسه خورده يليس ايدن  

 

:گفت ايعرش به رو شد بلند و گفت را نيا احسان  

 

...شو آماده برو يخورد که رو غذات  -  

 

:گفت و ديچرخ من سمت به بعد  

 

. شو حاضر برو اسمني برو  -  

 

:گفت و هيگال از پر زد لب باالخره مامان  

 

!!احسان  -  
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 يم چشمم يرو.. ببر نجايا از رو من ينگفت مگه برم؟ قربونت هيچ  -

 دارم باش؟ داشته رتيغ برادرت و خواهر يرو ينگفت مگه. برمت

 ينم نباش نگران پُره؟ دلت چرا گهيد کنم يم خرج تعصب براشون

 هر که يجا برم يم. باشه يحذف جام قهرمان توش که يجا برمشون

 نه... زنيبر اشک راحت و نخوره رو خونشون خون.. گرفت دلشون وقت

..بشن سکوت به محکوم نکهيا  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٤٤پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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:داد ادامه احسان و کرد مشت دهانش مقابل را دستش مامان  

 

 ايعرش يباورها... استخون و پوست شده ژاله؟ مامان يديد رو اسي  -

 درست قهرمان ضد هي براش ذهنش قهرمان از يتون يم ؟يديد رو

 ؟يکن ارزش ضد رو هاش ارزش تمام دنيند با يدور با يتون يم ؟يکن

 يرو بندازم رو ها کارتن نيا ي همه االن نيهم من که يتون يم اگه

ببرم؟ دوشم  

 

:گفت بابا روبه و چرخاند را سرش و گفت را نيا  

 

 مون ياشک چشم رو، تنگمون دل ؟ينيب يم رو ما عمو؟ يچ شما  -

 که زدم زنگ بهت شد خراب اسي حال عمو اصفهان يبود رفته... رو

بندازم؟ ادتي اي يگفت يچ ادتهي خرابه حالش اسمني عمو  

 

:کرد قيتشو دادن ادامه به را احسان بابا سکوت  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1112 

 

 چه که يزد زنگ من به االن تو اگه تيباز دنبال برو بچه يگفت  -

! برس کارت به تو هستم من تخت التيخ عمو گفت زد زنگ ريام کنم؛

خوند؟ عمران ريام چرا که ديدون يم عمو ميبر دور راه چرا "اصال ادته؟ي  

 

 زن به رو و کرد ماني همه چشم ي خانه مهمان را اشک و گفت را نيا

:داد ادامه عمو  

 

 ريام که يدون يم هنر، دانشکده بره خواست يم ريام که ادتهي مامان  -

خوند؟ عمران ريام که شد يچ "اصال.. بود هنر و يقيموس دنبال  

 

:کرد يم سوراخ را چشمم ي گوشه داشت اشکم  

 

 از دميفهم بعدش سالها من و بخونه عمران گرفت ميتصم روز هي  -

 عشقش دنبال رفت يم اگه ريام! يچ يعني خانواده واسه گذشتن خود

..بود ها نيسيموز نيبهتر از يکي االن  
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 شده يدرم يتاکس انگار. کرد ينم يباز شيغذا با يحت گريد مامان

 نبض حاال. کرد يم نگاه شيغذا بشقاب به و بود شده خشک. باشد

 داشت ممکن شکل نيتر عاشقانه به او احسان دست بود افتاده خانواده

 يم رونيب زمان يرحم يب رخاکستريز از را خورده خاک يها عشق

:داديم جال و ديکش  

 

 کم هي...  اسِي سوالش نيآخر و سوال نياول.. دنشيد رفتم امرزو  -

 مکدر اسشي که نگذره هم ازخودش نفر هي شهيم چطور.. اومد ميحسود

  ازش؟ نشه

 

:گفت و ديچک مامان ازچشم يدرشت اشک قطره  

 

 خانواده؟ هي اعتماد به بزنه پا پشت لحظه هي تو آدم هي شهيم چطور  -

 رو دخترت و يباش مادر شهيم چطور بپرس...مادر بپرس خودت از نميا

..تهش که يکي دست يبد  
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 بودم من تهش...مامان نبود يچيه تهش»ميبگو مامان به داشتم دوست

 سپر نهيس ريام باز و گذشتم خودم از خودم دل و شما يآبرو واسه که

 شده اشک صداها. بودند شده خفه ام نهيس در صداها اما« .کرد

 شد بلند احسان. شرحه شرحه ديشا و قطره قطره. دنديبار يم ازچشمانم

 و گذاشت او ي سرشانه يرو را دستش و ستاديا مامان يصندل کنار و

:گفت  

 

 به يدار ايعرش جون به. کرد سپر نهيس نکرده گناه واسه ريام تهش  -

.رو ريام يزنيم چوب نکرده گناه  

 

 و کس هر دم؟يکش يچ من يدون يم مگه؟ روزه دو روز هي واسه  -

 بهم ديرس يچ هر به دستش يهرکس. کرد بارم حرف هي نشست ناکس

 دختر. فهيطا ديسف يشونيپ گاو شدم و برگشته دخترم جهاز... کرد پرت

 يکن فکر که يزيچ هر انگ. بستن طوبره به نکرده گناه به رو گلم دسته

..زدن بهش  
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 دهن رميگ يم گِل داره جا من چشم رو اسمني...نده ادامه داداش زن  -

...بگه دخترم به نازکتر گل از که يکس هر  

 

 يکي يکي خبرها. نموندن شما و من منتظر بز؛يفر آقا گن يم دارن  -

..داشت ييآبرو يب ترس اسمني که من يوا يا که رسه يم گوشم به  

 را ميغذا بشقاب و کردم هيگر صدا با و زدم هق. زد جلو من از مياشکها

 يم زانيعز چشم شيپ داشتم من. گذاشتم زيم يرو را سرم زده کنار

. کردم خفه ام نهيس در را ام هيگر يصدا. مُردم  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٤٥پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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:گفت يآرام به عمو زن  

 

 دلت ينيچ زنه يم بند اديب رميام. جان ژاله بشم شکستت دل قربون  -

.رو  

 

 مگه نبود؟ نيماش اون تو ريام خود مگه فرح؟ اسي فقط دردم مگه  -

  نبود؟ مهم ريام جون

 شوهرم برادر ي بچه من يبرا ريام يدون يم که تو دونن ينم هيبق

 برام جونش که شهينم ليدل اما.هستم و بودم دلخور دستش از آره...نبود

..ديچ رو جهاز نيا خودش ريام فرح.. نباشه مهم  
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 يچ شما د؟يچ رو اسي ي خونه ريام که يشب از ديدون يم يچ شما  -

 که بارون ريز بود ابونيخ و  جاده کدوم در به در صبح تا که ديدون يم

..ديکش مارستانيب به کارش که ريام از ديدون يم يچ...ليس ريز نه،  

 

:ديچيپ گوشم يتو بابا يصدا و بود کرده يچيق را مامان کالم احسان  

 

؟...يخبر يب تو يکرد ولمون چرا يدونست يم که تو  -  

 

 يفکرآبرو به و مرديم درد از بگم. بگم بهتون ريام يچ از من آخه  -

 خانواده آرامش فکر به اما زد يم پرپر يشونيپر از بگم بود؟ خانواده

 ريام اسم دنيشن يآمادگ هم االن نيهم ديکن قبول نيخوا ينم چرا...بود

..موقع اون به برسه چه ديندار اسي اسم کنار رو  

 

..براش باشه دهيسُر دلت و يباش يکي برادر شهينم. ميندار نه  -  

 

.بود داده قرار مخاطب را احسان دلخورانه مامان  
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 اسي برادر خواد يم که ديپرس ريام از يک. ديکن تمومش خدا رو تو  -

 يمدع همه االن و کنار ديديکش همتون د؟يديپرس کدومتون نه؟ اي باشه

 خلوتتون يتو. خودم با برم يم امشب رو ايعرش و اسي من،. ديوالعموم

 فکر منصفانه. ديکن فکر قضاوتهاتون به خودتون به کم هي تونيتنها يتو

...ديکن  

 

 يرو را دستم. بود کرده گم را راهش نفسم من و زديم حرف احسان

 احساس و سرعشق بر داشتند و بودند نشسته ام خانواده. گذاشتم ام نهيس

 عار يب چه من و گفتند يم ام رفته يآبرو از. کردند يم مجادله من

 يب ي همه با و کردم جمع را توانم تمام. رفت يم و آمد يم نفسم

 پنهاه ريام به تا گرفتم شيپ در را اتاقم راه آرام. شدم بلند ميجا از ميتوان

 دور کامل هنوز. بود ميروزها آن آرامش تنها شيصدا که يريام به ببرم

:نشست جانم در عمو يصدا که بودم نشده  

 

!کن صبر عموجان  -  
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 به حالت همان در زده نفس. نداشتم دنيچرخ توان. ستميبا توانستم ينم

 مرا و شد حلقه دورم دستانش. شد کميعمونزد که ستادميا يکندن جان

 هم او و گرفتم قرار آغوشش در کالم بدون. فشرد اش نهيس به محکم

. داديم را يآشنا يبو عجب که کرد يم دعوت يآرامش به مرا کالم يب

:گفت آرام عمو آخر ي لحظه در که ماندم آغوشش در آنقدر  

 

.ام حانهير زيچ همه شهيم درست  -  

 

 يطوفان من در کند يم صدا مادرجون نام با مرا يوقت دانست ينم عمو

 لبخند. گرفت يم قرار مواج ييايدر و شود يم خاموش کبارهي به بيمه

 بعد قهيدق چند. رفتم اتاقم سمت به و دميپاش عمو صورت به يمهربان

 و بود ستادهيا اتاق در منتظر دست به فيک و دهيپوش کاپشن ايعرش

.بود کشانده سکوت يايدن به هم را او سکوتم روز 15. کرد يم نگاهم  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٤٦پارت#  
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  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 ديرس در ي آستانه به احسان. هيگر ريز زد کهوي و شد اديز چشمانش نم

:خورد يم تکان آرام آرام شيها شانه که کرد نگاه ايعرش به و  

 

...هيگر تو؟ يکن يم کار يچ يدار اِ  -  

 

 يرو را سرش و چسباند احسان کمر دور را دستش و ديچرخ ايعرش

:گفت زنان هق و گذاشت او شکم  

 

...کنن يم هيگر همه...زنه ينم حرف يآج... ستين ريام داداش  -  
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:گفت و کرد بغلش و ديکش او يموها يرو را دستش احسان  

 

؟يکن يم هيگر يخوديب يزايچ نيا واسه  -  

 

 صورت ش،ياشکها. کرد هيگر يشتريب شدت با و نگفت يچيه ايعرش

 کشاند اتاق داخل به و ديکش را دستش احسان. کرد يم سيخ هم را من

:گفت و نشاندش تخت رو من کنار و  

 حل فردا تا يکن يم هيگر بابتشون يدار که يزايچ نيا ي همه  -

 به تو بعد.. خندن يم همه. زنهيم حرف يآج. اديم ريام داداش. شهيم

؟يکرد هيگر چرا که يخند يم خودت  

 رهيخ احسان چشمان در و کرد پاک را صورتش دست پشت با ايعرش

:شد  

 

.ميريم خونه نيا از فردا ما چون کردم، هيگر چرا که خندم ينم نه  -  
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 ي همه روزها آن هم سر پشت حوادث اصال. بود شده بزرگ هم ايعرش

 با و ميکرد باز چشم کهوي که آنقدر. بود کرده بزرگ ينحو به را ما

 ي جلمه. نبود شيجا سر آن در کداممان چيه که ميشد رو به رو يايدن

 دينپا ريد سکوت نيا اما زد احسان لبان بر سکوت مهر ايعرش نيسنگ

 که همانطور احسان. کرد ييخودنما قدرت با احسان ليموبا که چرا

:داد پاسخ هم را همراهش يگوش کرد يم نوازش را ايعرش  

 

!يپر جانم  -  

 

 نوازشش آغوشم يتو. کشاندمش آغوش به و گرفتم را ايعرش دست

:زديم حرف يپر با داشت احسان. دميبوس را اش قهيشق و کردم  

 

  ياوک شنوم يم که اونو نه... خرابم نه  -

!باشه... کنه يم يتاب يب ايعرش... فرداست نه...خوبه هم اسي... شميم  

 

:گفت و گرفت ايعرش سمت به را يگوش و گفت را نيا  
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!بزن حرف داداش زن با ايب داداش يعرش  -  

 

 رو و داد جواب يچشمک به را لبخندم. کشاند يم خنده به مرا طنتشيش

:گفت يعرش به  

 

!کن بوسش دوتا ريبگ ايب  -  

 

 احسان. ديخند غش غش و گرفت اش خنده او طنتيش به هم ايعرش

:گفت يگوش يتو نداده دستش به را يگوش  

 

...ارين در يباز سيخس بده ماچ نيا به گهيد  -  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1124 

 خط ور آن يپر دانم ينم. شد مشغول يپر با ايعرش و دميخند هرسه

 را سرش احسان. بود گرفته را دلش خنده از ايعرش که گفت يم چه

:گفت و آورد گوشم  کينزد  

 

؟يدوخت لباس  -  

 

:گفت کرده ترش کنم يم نگاهش مات ديد يوقت  

 

حل؟ راه شد هم گرفتن ياللمون آخه. اعتصابت نيا با سرت تو خاک  -  

 

:داد ادامه او که دميخند زير و گرفتم گاز را لبم  

 

... شهينم نه نگو يخواستگار برم خوام يم  -  

  ي قفسه وبه قلبش يرو گذاشت را دستش
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:گفت و داد تمير اش نهيس  

 

 نگو خونشون در برم خوام يم... شهينم نه نگو عاشقشه من قلب نيا  -

..شهينم نه  

 

 شيبازو به يمحکم مشت کنم کنترل را خودم توانستم ينم واقعا گريد

:گفت خودش که زدم  

 

 به يدار يفدا بگم من بذار...موال به يدار يفدا يبگ يخوا يم  -

...موال  

 

 اون تا کردم هماهنگ 3 ساعت يروبرا يباربر...اديم ظهر فردا ريام

.ديبر ذارمينم تخت التيخ. امده موقع  

 

:دميرابوس اش گونه و شدم کشينزد  
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 باهاش يپر راجب که بهت نگفت. شده جنس بد يليخ ژاله نيا  -

زدم؟ حرف  

 

:گفت و داد تکان تاسف به يسر د؛يد را ماتم نگاه باز يوقت  

 

..اسمني سرت تو خاک واقعا  -  

 

:گفت يگوش يتو احسان و داد دستش به را يگوش ايعرش  

 

..يداد بوس نگم يکس به يديم قول بدم بوس هي  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٤٧پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 و گذاشت يگوش يرو را لبش. ديخند يم هر هر و گفت يم خودش

:گفت و ديبوس محکم  

 

.رفت يداد و بوس نداره دهيفا رفتن در  -  

 

 که رسم يم جهينت نيا به شتريب کنم يم فکر روزها آن غم به چقدر هر

 آن دنبال بود گفته سروش که يآرامش. بودم آرامش دنبال در به در من

 که يجا به برد ريام اتاق به را ايعرش و من احسان شب آن. ديدو خواهم

 ريام که چرا بود ماني سه هر يبرا ايدن يجا نيتر امن خودش قول به

 پنهان را خودم ريام يپتو انيم يوقت شب. داد يم ما يبرا را جانش
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 که يقرار دادم يم را عاشقانه قرار کي ي وعده خودم به بودم کرده

.گرداند يم بر من به را قرارم  

 

 

 

يرعليام  

 به يدتريشد ازين و داشتم دوش به يديشد ازين. نامرتب و بودم خسته 

 من و بود 11 ساعت بود گذاشته قهيوث و بود آمده احسان. اسي دنيد

 از احسان و انداختم داخل را در ديکل. بودم ستادهيا ماني خانه يرو روبه

:گفت پشت  

 

عمو؟ ي خونه يريم اول   -  

 

:گفتم و دادم تکان ينف عالمت به يسر  
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ست؟ين ما ي خونه که اسي.. رميبگ دوش هي برم ديبا اول نه  -  

 

.نييپا رفت زود صبح نه  -  

 

 اميم گهيد ساعت مين تا من کن گرم رو سرشون عمو خونه برو تو  -

.نييپا  

 

.باشه  -  

 

 و فيرد که شد کسيف يها کارتن يرو و ديچرخ نگيپارک در نگاهم

:بودند شده دهيچ يا گوشه مرتب  

 

ن؟يچ نايا  -  

 

!کن ولشون ستنين يمهم زيچ  -  
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آوردن؟ ياسن؟کي ليوسا  -  

 

...کن ول رو نايا ريام  -  

 

 ميس به زده عمو االن که آوردن رو نايهم ه؟يچ کن ول رو نايرايام  -

!بره؟ ينکرد ردشون چرا آخر  

 

...هيچ و چرا به کن شروع بعد يبرس بذار  -  

 

.. من با هيبق بره بفرست رو نايا عصر تا  -  

 

.کنم يم ياوک باشه  -  

 

:گفتم احسان به رو تيقاطع با و برگشتم  
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!ستنين نجايا نايا امشب  -  

 

:داد تکان هوا در يدست  

 

خب يليخ....خب يليخ  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٤٨پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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 کارتن دنيد و آسانسور در شدن باز با و رفت عمو ي خانه به احسان

 راه گفت يم که يحال. داد دست من به يبيغر حال پله راه داخل يها

 ماني خانه درب مقابل. دارم شيپ در يالعبور صعب ديشا و سخت

 با که يافکار تمام. ميبگو مامان به چه که کردم فکر نيا به و ستادميا

 ذهنم و مغز به ي ندهيفزا سرعت با. کردم يم يدور آنها از تمام قدرت

 مانده زنگ يرو دستم. کردم مکث در پشت نهيثا چند. بود آورده هجوم

 يمادر. بودم مادرم ي شرمنده من. نداشتم را دادنش فشار توان و بود

 ي نهيآ من امرزو و بود داده ادي را خانواده به عشق من به عمر کي که

 زنگ دادن فشار از شک به دو... او يها آموزه تمام از بودم يينما تمام

 شد باعث لحظه نياول در در، پشت ام يناگهان دنيد. شد باز در که بودم

:گفتم و برداشتم جلو يقدم. بکشد ينيه مامان که  

 

!بگردم دورت نترس  -  
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 شيزانو انگار کهوي و گذاشت قلبش يرو دست او و گرفتم را ربغلشيز

 شيبازو دور دستم قدرت. داد دست از را ستادنشيا توان کند يخال

:گفتم آرام و شد شتريب  

 

مامان؟ شده يچ  -  

 

 وانهيد احسانِ اشک، و اشک و اشک بعد و آمد رونيب صدا با نفسش

 بوسه را شيموها يرو و گرفتم آغوشم در. بود نداده خبر او به را آمدنم

. کردم باران  

 

  که هم شما ام شرمنده ينطوريهم من  -

.کنم نگاه چشمات يتو يرو چه با گهيد من يکن يم ينطوريا  

 

:گفت و گذاشت صورتم يرو را دستش  
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 يپا به رو مادر هي يتاب يب اومده قلبم قرار. مادر بشم تصدقت  -

.خودت به نکن وصلش. سيبنو روزگار ينامهربون  

 

:گفتم و دميبوس را ودستانش نشستم کاناپه يرو مامان با  

 

...که بشه قرص دلم تا ببخشم تو اول  -  

 

:زد لب و گذاشت لبم يرو را انگشتش. بشود کامل حرفم نگذاشت  

 

 باشه مبارک شدنت عاشق داره؟ دنيبخش مگه يعاشق روببخشم يچ  -

.مادر  

 

 و دميبوس را مامان يشانيپ و پرواز يبرا گرفت جان لبم يرو لبخند

:گفتم  
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 يمادر وقت که کن خوشگل هم شما رميبگ دوش هي من تا پس  -

..کردنه  

 

 اتاقم سمت به من و گرفت شالش پر با را چشمش پشت اشک و ديخند

 بود گفته احسان. شدم ولو تخت يرو بستم را در نکهيا محض به. رفتم

 ريس دل و دميبو خوب. کرده مهر را تنش عطر تختم يرو اسمني شب

 را اسي ناب عطر. دميبوس را بود شيرو او يموها از ي دانه که يمتکا

 وبه کردم نگاه نهيآ يتو را خودم. آمدم رونيب و گرفتم دوش. داديم

 و دل يپا با گذاشته اتاق نيا در پشت را اشتباهاتم تمام دادم قول خودم

 را زيم يرو عطر و دميپوش ياسپرت لباس. کنم پرواز اسي سمت به جانم

 و زد را اتاق در مامان. سپردم آن به را خودم سخاوتمندانه و برداشتم

:گفت  

 

مامان؟ يا آماده  -  

 

  الماس_ي_دونه#
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٢٤٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 

 

 يدلچسب ي خنده بايز لباس آن در دنشيد با و دميچرخ در سمت به

 يا قهوه يدامن با بود کرده تن به يرنگ يريش راهنيپ. نشست لبم يرو

 يروسر قاب در گردش صورت. يا قهوه کرم ساتن يروسر و رنگ

. بود کوچک ي جعبه کي دستش يتو. بود شهيهم از تر يخواستن

 يتو ي جعبه انيم دلم اما بود مامان رنگ خوش چشمان به نگاهم

:دستش  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1137 

 

.يشد شوهر مادر قشنگ به به  -  

 

.ازتون بد چشم بشه دور. يشد يقلندر. مادر باشه بهت ماشاهلل  -  

 

:گفتم و زدم لبخند.شد گرم اش مادرانه يها فيتعر از دلم  

 

..کن باز نوشابه گهيد کم هي  -  

 

:گفت تر شفاف وچشمانش شد تر پهن لبخندش  

 

 ياومد گفتم زدم زنگ. نبود خوب حالش رونيب بود رفته امروز بزيفر  -

 نيماش تو نييپا گفت زد زنگ هم االن. اومده بند زبونش يخوش از

.باال اديب ميبگ بهش ما تا منتظر  
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دستت؟ تو هيچ اون  -  

 

 داشت گفتن يبرا حرفها نگاهش در که يحسرت با و کرد باز را جعبه در

:گفت  

 

 من سر انداخت شدم عروسش من يوقت مادرجونه، يعروس شال نيا  -

 حاال... يبش ريبخ عاقبت تا سرت بنداز هم تو بوده،  ومني خوش گفت و

.بشه ريبخ عاقبت من مثل اونم تا اسي واسه برمش يم  

 

 و کرد من به رو و نشست چشمانش در ياشک گفت که را نيا مامان

:گفت و گرفت مقابلم را جعبه  

 

 نيا هم االن. بود تيعروس دنيد آرزوش مادرجون.. مادر رشيبگ  -

... رو اعتبارت خره يم مادرجونه ي نامه امان  
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 اش يشانيپ و گردنش دور انداختم دست و گرفت مامان دست از را جعبه

 داشتم يبرم که پله هر من اما بود فاصله اسي تا طبقه کي. دميبوس را

 دورتر و دورتر اسي و شده اضافه گريد ي پله کي کردم يم احساس

 شيتشو از نگاهش دنميد با. بود ستادهيا عمو واحد مقابل بابا. شود يم

 رفع يحساب و گرفت آغوشش در مرا مردانه و داد رييتغ يدلتنگ به

:گفت و کرد يدلتنگ  

 

..پدرسوخته دهيرس اسي به خودت از جلوتر عطرت  -  

 

:گفتم و دميبوس را بابا ي سرشانه و گرفت راه ام يشانيپ يرو شرم  

 

..بابا کن دعا  -  

 

..ام يرعليام همرات به يعل برو  -  

 

:آمد يم داخل از احسان يصدا. زدم را در زنگ و گفتم يعل اي  
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!ينشد که کَر ،يشد الل کن باز رو در اسي  -  

 

:گفت لب ريز بابا و ديخند مامان  

 

...!هاا کن نگاه رو سوخته پدر  -  

 

 لب ريز. شد باز در و خورد يتکان در ي رهيدستگ که دميخند هرسه

 پاشنه در "کامال در «لکم استجب يادعون »کردم زمزمه را ييدعا

 يبلند جبغ دنميد با. بود در پشت ايعرش تصورمان خالف بر و ديچرخ

:گفت و ديکش  

 

...داداششششششش  -  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1141 

 يم آغوش به که همانطور من و شد زانيآو گردنم از و ديپر ايعرش

 يکار مشغول کدام هر دميد را خانه داخل يها آدم واکنش دمشيکش

 دوتا عمو زن. کرد يم باز را پرده وداشت بود هيچهارپا يباال عمو. بودند

 يم باز را لوستر داشت احسان. زد يم چسب داشت و بود مقابلش جعبه

 همه. نشدم وارد و ستادميا در پشت. نبود دميد در اسمني.. اسمني و کرد

 چالش داشت يکس انگار. بودند ستادهيا شانيسرجا شده خشک دنميد با

 يصدا فقط که يسکوت سرم پشت از بابا يصدا. کرد يم اجرا مانکن

:شکست را شکستش يم ايعرش  

 

داداش؟ هست اجازه  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٥٠پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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 من و ديکش را دستم ايعرش. بود الزم اجازه شاني خانه به ورود يبرا

:گفت بابا به رو و آمد نييپا هيپا چهار از مکث با عمو. ستادميا همانجا  

 

...داداش زن ديبفرما.. داداش تو بفرما  -  

 

 امدهين حاال من و کرد يم قبل از سختتر را طيشرا مفردش يها جمله

 يرو ايعرش دست فشار. ماندن يبرا بودم آمده شدن، رانده يبرا بودم

 بابا و مامان. ستادنديا شانيسرجا تر محکم ميپاها و شد شتريب دستم

:زدم لب باالخره من و نخوردند تکان و ستانديا سرم پشست همانطور  
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..جان عمو اجازتون با  -  

 

:داد نشان يخود احسان برگرداند يگريد سمت به را صورتش  

 

!گهيد تو ديايب. ديشُد يکن پاره کهيت تعارف چه هوي  -  

 

:ستاديا پشتم قاطعانه بابا  

 

!پسرم خواست ورود اذن فرامز  -  

 

:زد لب کرده عمواخم  

 

 شکر. دينکن يکار چوب نيا از شتريب تو دييبفرما داداش دييبفرما  -

.آوردن فيتشر پسرتون روشن، چشمتون خدا،  
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 کينزد قدم به قدم که داشت وا نيا به مرا عمو يدلخور از سراسر لحن

 يرو را دستم دميرس عمو به. کنم رها را ايعرش دست و شوم عمو

:گفتم و گذاشتم اش سرشانه  

 

  پسرشون؟  -

 

. نشست يشتريب قدرت با يدلخور نگاهش در ديچرخ سمتم به سرش

 را دستم يتو ي جعبه. بود شده ختهيآم يدلتنگ يچاشن با که يدلخور

:گفتم و گرفتم عمو سمت به  

 نامه امان. است نامه امان خودش مادرجون شال مامان قول به  -

!د؟يبدون قابل اگه آوردم براتون  

 شده خم دارد برش تا رفت اش شانه يرو دستم سمت به که دستش

. بست درد با را چشمش و ديکش پس را دستش عمو و دميبوس را دستش

:گفتم و کردم صاف يصدا  

 

..عمو بمونم پسرتون اومدم  -  
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 فضا در دلکش و آرام اسي يصدا که چرا ماند نصفه دهانم يتو حرف

:ديچيپ  

 

..ررريام  -  

 

 سالن به تازه و بود خودش اتاق يتو انگار. ديچرخ سمتش به سرم

 يم اديفر را يدلتنگ و کرد يم داد يب را پرواز ليم چشمانش. بود دهيرس

 عمو زن. کردم دعوتش صبر به نگاهم با و دميپاش صورتش به لبخند. زد

 به دادم جا عمو دست انيم را جعبه. بود ستادهيا صورت به اخم همانطور

 صورتش رنگ. شد تند نفسش. ستادميا کنارش. رفتم عمو زن سمت

:گفتم و گرفتم شالش پر به را دستم. بود دهيپر  

 

نشده؟ وقتش...عمو زن واسم يکن يمادر يخوا ينم  -  

 

:گفت  دلخورانه و تند  
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 ..نبود نيا روزش و حال خودم ي بچه بودم بلد. ستمين بلد يمادر من  -

  الماس_ي_دونه#

٢٥١پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 

 

 نشان يتند واکنش بود دلخور که بار هر. بود نيهم شهيهم عمو زن 

:گفتم و دميبوس را شالش ي گوشه...نبود خبرا نيا از اما دلش ته. داديم  
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نه؟يبش دلتون به که بگم يشکل چه رو ديببخش  -  

 

:بدهم ادامه من گذاشت و کرد سکوت  

 

 اي بزنه، تر قشنگ تا کنارش برم ساده،يوا اونورتر قدم ده قلبم ضربان  -

..شماست با اش اجازه نزنه؟ يا گهيد وقت چيه که کنم رهاش  

 

...شيکشت يم يداشت که تو  -  

 

..بشه شيزيچ ذاشتمينم مردميم  -  

 

:گفت دلخوارنه و زد ام سرشانه به ي ضربه عمو زن  
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 يم سرت ييبال اگه ؟يکرد يم کار يچ خودت واسه ؟يچ خودت  -

 هي که داد يم ريام هي بهم ديببخش هي بود؟ ديببخش هي جوابم ؟يچ اومد

 دهنم يتو بزنم بگو که داد يم اگه هست؟ که باشه راحت الميخ عمر

 به يدوخت رو چشمت يالک روز و شب که ژاله سرت تو عالم خاک که

...اديم گهيد امرزو که در،  

 و گرفتمش آغوشم در و شدم ايدن اليخ يب د،يچک که چشمش اشک

:گفتم  

 

!هيبارون چشماتون همتون شما که ريام نباشه  -  

:زد هق و شد حلقه کمرم دور دستش  

 

 يم سرت ييبال اگه ؟يزن يم هيحرف چه ؟... نباشه ريام.. !شو خفه  -

؟...فروختم يم عالم به رو يک فخر گهيد کردم؟ يم کار يچ من اومد  

 

 قلبش از زبانش اگر يحت بود تر صاف نهيآ از قلبش. بود نيهم عمو زن

 نداشت دوست که بود دهيفهم قبل سالها را نيا مامان. کرد يم يتخط
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 همه از جلوتر را عمو زن ييتنها مامان. ديبگو او به نازکتر گل از يکس

:گفتم و دميبوس را عمو زن يموها يرو. بود دهيد ما ي  

 

عمو؟ زن يديم مونيآشت قهره باهام اسي  -  

 ريز آرام و شدم داريخر را اش مادرانه ناز ومن زد هق آغوشم يتو

:گفتم گوشش  

 هم يکل يچيه که نداد رو جوابم زدم زنگ بهش تخس ي دختره  -

شده؟ تنگ براش دلم که بگم يک به برم.... داد دقم  

 

!کن بغلش برو ريام رهيميم داره ام بچه  -  

 

منو؟ نکشن ؟!آدم همه نيا يجلو نجايا  -  

 

 تا ميرفت يم ديبا حتما... يکن يم باز خودت رو ها کارتن نيا ي همه  -

....!يشوريم خودت هم رو وارهايد ياومد ريد همه نيا که حاال ؟ييايب  
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!خوبه؟ شورم يم خودم هم رو ها فرش  -  

 

 هيگال تمام داشت دوست شود جدا آغوشم از نداشت دوست عمو زن

:تمام و ديبگو جا همان را ايدن يها  

 

!يديم خودت هم رو همه جواب.. يديم خودت هم رو بهمن جواب  -  

 

...بخند شما من با همه جواب  -  

 

:گفت و شد شل کمر دور از دستش  

 

!يدلتنگ از مُرد اسمي برو  -  
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 داشت که مامان يصدا. دميچرخ اسي سمت به و کردم رها را عمو زن

 يچشم جفت کي خيم چشمانم و دميشن يم را زد يم حرف عمو زن با

 که يچشمان. کشاند يم اهايرو يايدن به مرا جنگلش يسبز که بود شده

 و آغوشش به را دلم زدم گره. زد يم دل و ديرقص يم و ديلغز يم

 دستش و کردم باز را اتاق نياول در. ام ييايدن يکجا در کردم فراموش

.بود او و بودم من که يميحر به کشاندمش و دميکش را  

 

 دمشيبوس. او يلبخندها و بود من اشک. او يها هيوگر بوم من آغوش

 اشک او. دميخر جان به را عطرش که ميبگو اگر است کم بار هزار

 يزيچ چيه. دميرس عشق به کرده سحر را شب او يهوا در من و ختير

 در يدلتنگ اشک و بود مانيلبها يرو يخاموش مهر. گفتم ينم

 را ام يشانيپ. بود بدهکار ما به را آرامش ايدن کي آغوشمان... چشمانمان

:زد لب مهربان و آرام. گذاشتم اش يشانيپ يرو  

 

؟...شد تموم يعني  -  

 

  باشد، رفتهيپذ مرا مادرش شد ينم باورش
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:دميبوس را لبش ي گوشه  

 

!زميعز شد تموم  -  

 

:ديبوس را جا همان و گذاشت ام نهيس يرو را سرش  

 

.رونيب ميبر خواد ينم دلم  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٥٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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:گفتم و دميخند  

 

بشه؟ مونيپش عمو يخوا يم  -  

 

!شهينم  -  

 

:کرد گرمم دل جمله نيا از نانشياطم  

 

؟يالغرشد انقدر چرا  -  

 

؟يشد تپل يليخ تو که نه  -  
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بپوشم؟ عروس لباس خوام يم مگه من  -  

 

:گفت و شد سرخ شيها لپ  

 

رون؟يب اميب چطور خجالت از من ريام يوا  -  

 

..اتاق تو ياومد ينم اصال که يبود يخجالت اگه تو  -  

 

بغلت؟ دميپر يم همونجا يداشت توقع نه  -  

 

؟!يبود دهينپر اصال "قبال که ستين  -  

 

!اون منم ،ينبود نيا تو "قبال  -  

 

:گفت و ديکوب اتاق در به احسان بزنم يحرف آمدم تا  
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!ديترک رتمونيغ داداش رونيب بکش  -  

 

!تو ايب  -  

 

:گفت کرده اخم و شد اتاق وارد  

 

!بودم تو دستور منتظر تو اميب خواستم ينم تو جون نه  -  

 

 حدقه از احسان چشمان. گذاشت ام نهيس يرو را سرش قرار يب اسي

:شد خارج  

 

..کمشيش تو رفته.. نميبب نوريا ايب گمشو  -  

 

:گرفت سر از را اش يلودگ او و دميکوب احسان يبازو به يمشت  
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 پشت از ما واسه بغلت پره يم يفرت طرف واال، يدار هم شانس  -

..يحضور برسه چه دهينم ماچ هم يگوش  

 

:گفت و ديکش را شيبازو احسان و ديخند زير اسي  

 

!!نايبب رو ديسف چشم  -  

 

:گفتم و کردم حلقه اسي دور شتريب را دستم  

 

!تو ييايب ينداشت جنبه رونيب گمشو  -  

 

..بکش شونه و شاخ بعد بشه خشک دتييتا مهر بذار داداش  -  

 

:گفت احسان و ديخند اسمني  
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اللِ؟ هنوز  -  

 

!ادب يب شعور يب يخودت الل  -  

 

!قهيدق دو نيهم تو داد خوردت به کفتر تخم ادب با شعورِ با  -  

 

:گفتم و دادم سر يبلند ي خنده  

 

... حسود  -  

 

 يدولپ نجايا مونده کم کنه ينم حساب چيه به منو يوقت گهيد بله  -

!شهيم دراز زبونت هم تو بخورت  

 

:گفت و نشست شيبازو يرو اسمني دست  
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!؟يکن يم وصل رو تختم احسان  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٥٣پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

:چرخاند کاسه يتو را اش شده گرد چشمان احسان  

 

....خواب اتاق ببرش بعد برسه بذار  -  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1159 

:را اش نهيس کرد باران مشت و رفت رونيب بغل از اسي  

 

.يليخ ،يشعور يب يليخ  -  

 

 و گرفتم را اسي دست بازگشته ام خانواده به لبخند که نيا از سرخوش

:گفتم  

 

...کنم يم وصلش برات خودم  -  

 

 خونه نيا تو پا کنم يم خورد رو پاهات قلم ومدهين يخواستگار تو  -

..يبذار  

 

؟ينش رگ به رگ  -  
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 اتاق از رونيب به سه هر و شد ما يطنتهايش تمام ختام حسن بابا يصدا

.ميشد احضار  

 کرده رها را ها کارتن عمو زن داشت يگريد رنگ همه نگاه سالن يتو 

 و کرد يم باز را مبلها رو سلفون مامان. بود وهيم و يچا فکر به و بود

 هم کنار در اسي و من حضور. زدند يم حرف داشتند آرام آرام بابا و عمو

:گفت لب به لبخند بابا. بچرخد ما سمت به ها سر ي همه شد باعث  

 

..ها بچه نينيبش قهيدق هي  -  

 

 عمو زن يحت ام ينشست من نينش يها کاناپه يرو بابا دستور به همه

 کرد صاف را شيصدا بابا. نشست ما کنار و برداشت ييرايپذ از دست هم

:گفت و  

 

رجان؟يام هيچ تون برنامه  -  
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 و دميد يم وضوح به را دستش لرزش. بود نشسته من کنار اسمني

. داشتم حضور شرم اما بفشارم را دستش که شد يم شک به دو دستم

:گفتم من و افتاد نييپا اسمني سر همزمان و آوردم باال آرام را سرم  

 

...مينزد يحرف هم راجب هنوز ما  -  

 

 و شد يگار پاس شاني همه نيب نگاهها و کرد نگاه را عمو متعجب بابا

 متعجب عمو زن. بود شده تر اديز اسمني دست لرزش. ديرس من به

:ديپرس  

 

!م؟ينزد حرف باهم که يچ يعني  -  

 

:کرد مداخله احسان  

 

!ديکن يم اشتباه موردشون در ديدار گفتم که من  -  
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:شد خم جلو به يکم و گرفت مبل از را اش هيعموتک  

 

؟يزد بهم رو مراسم يبزن حرف ريام با نکهيا بدون شما بابا اسمني  -  

 

 حرکت باال سمت به ترس با سرش و شد شتريب اسمني دست لرزش

 فشار آرام و گرفتم دستم يتو را دستش شده همه حضور اليخ يب. کرد

:گفتم عمو به رو و دادم  

 

 خودمون راجب اسي و من. بمونه گذشته تو گذشته ديبد اجازه  -

.. حادثه اون از بعد نه حادثه قبل نه مينزد حرف يکالم  

 

مامان؟ يکرد يم کار يچ ريکو تو روز دو پس  -  
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 شتريب اسمني دست لرزش. داديم قرار مخاطب مرا که بود مامان يصدا

:چرخاندم سمتش به را سرم شد، يم شتريب و  

 

...اسي  -  

 

 تحت آنقدر اسمني. ختير اشک صدا يب و آرام او اما زدم شيصدا فقط

 در يجواب و سوال و بحث نيکوچکتر دنيشن توان يحت که بود فشار

 و بکشد رونيب دستم از را دستش کرد تالش. نداشت را خودمان مورد

 زن. گفت يم يزيچ يکس هر... گرفتم دست در را دستش تر محکم من

:گفت نگران عمو  

 

مامان؟؟ شده يچ اسمني  -  

 

:گفتم همه به رو و برد را طاقتم شيها اشک دنيد  
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 ما باشه خوب حالش هم اسمي که بهتر فرصت هي تو ديبد اجازه اگه  -

.ميزن يم حرف مفصل راجبش بعد ميروبزن حرفهامون  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٥٤پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

:داد را جوابم يآرام به مامان  

 

!"حتما نه که چرا  -  
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 دور انداختم دست. کرد يم ام وانهيد اسمني يها سرشانه لرزش

 مهر را اش يشانيپ ام سرشانه يرو کردم کسيف را سرش و گردنش

:گفتم کرده  

 

!کن هيگر کنه يم آرومت اگه هيگر  -  

 

:داد قرار مخاطب را اسي عمو  

 

؟يکن يم هيگر چرا شده؟ يچ بابا اسمني  -  

:خنده يشوخ به زد احسان  

 

!ديند بهش ريگ شما کنه بغلش ريام نکهيا واسه  -  

:رفت تشر احسان به مامان  

 

!احسان نشو لوس  -  
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 قرار مخاطب مرا عمو زن و ديکش رونيب بغلم يتو از را خودش اسمني

:داد  

 

شده؟ چش مادر ريام  -  

 

 انگار کند يم هيگر چرا اسمني بدانم داشتند توقع من از همه يطور کي

. بودم اسي درون من که  

 

!شده دلخور ديکرد قضاوتش همه نيا گهيد دلخوره  -  

 

:ديپرس بابا  

 

عمو؟ آره  -  
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:گفت و ديکش صورتش يرو را دستش پشت اسمني  

 

 بابا صبح رو تختم.. اديم خوابم يليخ االن..بگم يچ االن دونم ينم  -

.بخوابم خوام يم کنه ش نصب گفتم احسان به کرده باز  

 

:گفت اسمني به رو ژاله عمو زن  

 

!شهيم باز هم دلت...ايب بزن دور هي برو ريام با  -  

 

:گفت و داد تکان نيطرف به را سرش اسمني  

 

!بخوابم خوام يم فقط مامان نه  -  

 

 احسان هم رو تخت..ادهيز صدا سر نجايا.. بخواب عمو خونه باال برو  -

...کنه يم وصل شب تا  
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 به رو. باشد شده مواخذه بار هزار اشتباهش بابت که يکودک مثل اسمني

:ديپرس و کرد پدرش  

 

؟يشينم ناراحت شما بابا؟ برم  -  

 

:گفت و داد تکان سر عمو  

 

؟يکن يم هيگر چرا  -  

 

.نشناسنت مادرت پدر داره درد يليخ که نيا واسه  -  

 

:داد ادامه يآرام به اسمني و کرد پر را سالن يبد سکوت حجم  

 

..يشناس ينم رو دخترت که بدِ يليخ بابا، بدِ  يليخ  -  
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:گفت و داد رييتغ را جو احسان  

 

 مغزت به يخواب يب..گذشته خوابت ساعت از برو پاشو. اسي پاشو  -

.آورده فشار  

 

:گرفت دست به را دانيم مامان  

 

 مفصال بعد ميبرس خدمت هفته آخر ما ديبد اجازه شما فرامرز آقا  -

!ميزن يم حرف زيچ همه راجب  

 

:کرد اسمني به رو مامان و داد تکان دييتا ي نشانه به يسر عمو  

 

..بخواب ما ي خونه بر...برم قربونت برو...جان اسمني برو  -  
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 بروم همراهش کرد عمواشاره زن. رفت در سمت به و شد بلند اسمني

 به رو گرفته نفس يکم بعد و باال برود اسمني دادم حيترج من اما

:گفتم کرده ام خانواده  

 

 ما به کم هي. کرده تحمل رو ياديز يروح فشار وقت چند نيا اسمني  -

...کنم يم رودرست زيچ همه من..ديبد زمان  

 

.کرده تشياذ وقته چند نيا ييتنها..بزن حرف باهاش برو  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٥٥پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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 که يا خانه. شدم يراه ماني خانه سمت به عمو زن ي جمله نيا با

 به و رفتم باال سرعت به را ها پله. ديکش يم انتظارمرا آن در اسمني

. بود دهيکش دراز کاناپه يرو سالن يتو اسمني. دميرس ماني خانه

:گفتم و نشستم کنارش  

زم؟يعز يخوب -  

 در و برنداشت را دستش. بود کرده خم صورتش يتو آرنج از را دستش

:گفت حالت همان  

 

..اديم خوابم يليخ ريام ام خسته يليخ  -  

 

...بخواب راحت من اتاق تو برو ايب  -  
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!خوبه جا نيهم  -  

 

 هي منم بخواب من اتاق يتو برو...کاناپه يرو يريگ يم درد کمر  -

..اميب بدم انجامش برم دارم کار کوچلو  

 

:شد زيخ مين نکرد مقاومت  

 

نباشه؟ بد  -  

 

!خوابه يم من اتاق يتو که بارشه نياول انگار نگو، چرت برو ايب  -  

 

 تخت يرو که نيهم. کشاندمش اتاق سمت به و گرفتم را دستش مچ

:گفتم و کردم مرتب را شيرو يپتو. ديکش دراز  

 

.بخواب آرامش با و کن پاک يا گهيد زيچ هر از رو ذهنت  -  
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!باشه  -  

 

. داشتم دوستش شهيهم از شتريب. کرد يم نيتمک مظلومانه نطوريا يوقت

 و گذاشتم اش گونه يرو را دستم. دميبوس را اش يشانيپ و شدم خم

:گفتم و دادم يآرام نوازش  

 

؟!بمونم کنارت يخوا يم  -  

 

:گفت و ديبوس را دستم کف  

 

!يکنارم شهيهم تو  -  

 

 باال را شوفاژ يدما و شدم بلند. داد مالش را دلم نشيريش اعتراف نيا

 ي فاصله به. بود سرد شدت به هم هوا و بود ييسرما اسمني  بردم
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 کوتاهش يموها. بود برده خوابش اسمني کوچک کار نيهم دادن انجام

 را جا همان و دميکش شيموها يرو يدست. بود شده رها متکا يرو

 که داد يم را ياديز يروزها دينو منظمش يها نفس يصدا. دميبوس

 سراغ به و کندم دل اسي از يسخت به. ميباش هم کنار ميتوانست يم

.رفتم افتاده عقب يکارها  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٥٦پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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 بودند نشسته نگيپارک در که بود يزشت يها کارتن يجا به جا نشياول

 را جانم من که يا خانواده آرامش. بودند رفته نشانه را خانواده آرامش و

 سمت به يکار مکرر ساعت چند از خسته. دادم يم شاني خنده يبرا

 منتظرم و نشسته لب به لبخند حاال اسي نکهيا ديام به شدم يراه خانه

 از اسمني و بود شب 8 ساعت بود تصورم يورا دميد که يزيچ اما است

 کشينزد. بود افتاده تخت يرو دمر. بود دهيخواب ظهر از بعد 1 ساعت

:دميکش شيموها انيم يدست. شدم  

 

..آلو خواب پاشو... اسي  -  

 

 من از را صورتش. فشرد بغلش در شتريب را متکا و خورد تکان آرام

:گفت و شد يگريد يپهلو وبه گرفت  

 

...نيکن ولم اديم خوابم  -  
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!شامه وقت االن ه؟يچ اديم خوابم ،ينخورد نهارهم  -  

 

:کرد متعجبم شتريب و شتريب آلودش خواب يصدا  

 

..نکن خراب رو خوابم رونيب برو گفتم  -  

 

!نم؟يبب پاشو اسمن،ي  -  

 

..ادينم پاشم  -  

 

!نمتيبب شو بلند ه؟يچ ادينم پاشم  -  

 

:گفت و کرد نگاه چشمانم در خسته و سرخ يچشمان با شد بلند  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1177 

 نيا به و اتاقم سقف به زدم زل صبح تا شب هر. دمينخواب ماه کي  -

 شب هر. ييکجا ستين معلوم  و يستين باال اون گهيد تو که کردم فکر

 هر زيم يرو جعبه هي و دارم نشده بسته يزندگ هي من کردم فکر نيا به

 صاحبش به برگرده ديبا که جعبه هي. کنه يم يکج دهن من به لحظه

 گهيد گفت اون که اونطور اگه کنم يم فکر دارم ماهه هي. .. من چون

  ؟يچ نمينب رو آرامش يرو

 

 نفس با را چشمانش نم. دادم فشار آرام و گرفتم دستم به را دستش

:گفت  زد پس يقيعم  

 

 نکردم، يکار.. بدهکارم اش خانواده و اون به يخواه معذرت هي من  -

  نرفتم، يجا

 

...سراغش ميبر باهم تا ييايب تو منتظرموندم  
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..نزن حرف گهيد سروش از اسي  -  

 

 حالش من ؟..خودش حال به کنم ولش يچطور نزدم؟ حرف يچطور  -

 رو اعتمادش من. دميد رو عملم جهينت رفتم بعدش و کردم خراب رو

... ريام ونميمد بهش من خودش؟ حال به کنم ولش چطور.. کردم خراب

...االن يکنارم يگفت  

 

:دميکش آغوش به را سرش  

 

.يکن فکر گهيد يکس به ندارم طاقت فقط. کنارتم هم االن  -  

 

..ريام کن کمک بهم  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٥٧پارت#  
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  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 طاقت. دميبوس را شيموها يرو. چالند سخت را دلم ملتمسش يصدا

:نداشتم را اسمني يقرار يب  

 

 آروم ينطوريا...سراغش ميريم هم با...يبگ تو که يچ هر. باشه  -

؟يشيم  

 

 چيه به گهيد شدم داريب يوقت که بخوابم انقدر. بخوابم خوام يم االن  -

 يزندگ چيه گهيد شميم داريب يوقت که بخوابم انقدر. نکنم فکر يزيچ

 ي قفسه تو يدرد چيه ،يوجدان عذاب چيه...نباشه وسط نيا يناتموم
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 سر شهيهم مثل دونم يم..  چيه تو از ريغ و يباش تو. نباشه ام نهيس

... بخوابم بذار برو هم االن.. جمعِ الميخ پس ،يرعليام يمون يم قولهات  

 

!يريم ضعف  -  

 

!رم ينم  -  

 

:داد ادامه و داد تکان نيطرف به سرتقانه را سرش  

 

 خوابم االن نيهم فقط. يهست تو چون آرومم االن شه،ينم ام يچيه  -

..اديم  

 

:چانديپ يپتو يتو را خودش دوباره و گفت را نيا  
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 از من که نکن فکر نيا به هم بعد چونيبپ تو اون رو خودت قشنگ  -

؟!بخوابم پتو نيا با تو بدون يچطور فردا  

 

:داد مالش را دلم پتو ريز از شيصدا  

 

؟يباش کرده يخواستگار ادينم ادمي  -  

 

:بود نيريش بيعج طنتشيش. ديپر باال ميابرو يتا  

 

شد؟ عوض ات ذائقه که؟ اومد يم خوابت  -  

 

...بکن رو تالشت تو اما اديم خوابم هنوزم  -  

 

:دادنش قلقلک به کردم شروع  
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..گم يم نکن.. ريام نکن  -  

 

 اش يدور توان گريد من کرد ينم فکر نيا به و ديخند يم غش غش

 اتاق به را احسان اش خنده يصدا که دادم قلقلکش آنقدر. نداشتم را

.کشاند  

 

..نيحال چه در دنيفهم هم کفر ممالک کل تر واشي داداش  -  

 

:گفتم و دميخند صدا با  

 

!بهتر  -  

 

:کرد طنتيش باز و ديکش دراز اسمني کنار تخت يرو  

 

..افتهيب آب دلت  -  
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:گفت و کرد بغل را اسمني پتو يرو از  

 

!ينرم بالشت چه  -  

 

 را اش گونه احسان و ديخند هرهر اسمني و زدم شيبازو به يمشت

:گفت و ديبوس  

 

هاا؟ شکفته گلت از گل  -  

 

.رفت خوابم به ديزد گند.. اومد يم خوابم نيگمش نيبر  -  

 

:گفت و کرد کسيف اش سرشانه يرو را سرش احسان  

 

!رهيبم يحسود از بذار بخواب نجايهم  -  
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!احسان آقا رسه يم هم ما نوبت  -  

 

:گفت و انداخت باال يابرو احسان  

 

!عشقه رو االن بشه؟ تو نوبت تا کو  اوووو  -  

 

:کرد زمزمه و بست آرام را چشمانش اسمني  

 

.بخوابم بذار نخور تکون ييخدا  -  

 

:کرد طنتيش باز احسان  

 

!اديم خوابم من  -  
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:گفت و کرد باز را چشمانش از يکي کهوي و بست را چشمانش  

 

...!يريبم يحسود از بذار کن نگاه قشنگ  -  

 

 دنيد. بود خواستم يم ايدن از آنچه تمام زانيعز يا خنده. دميخند

. اسي صورت يرو بخش آرامش لبخند. احسان يها طنتيش نيهم

 شانيتماشا غرق. خواستم يم ايدن از من که بود يزيچ تمام ها نيهم

:ختير نمک باز احسان که بودم  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٥٨پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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!گهيد برو ؟يديم ادامه ات شکنجه به يدار همچنان  -  

 

 به. شد خارج اش نهيس از مقطع مقطع نفسش و ديخند زير زير اسمني

 به»  نوشتم آن يرو و دميکش رونيب يکاغذ و رفتم رميتحر زيم سمت

 وسعت به آمد ديپد يشعر بعد و «اوست دار وام لبخندها که يخدا نام

..ها اسي تمام  

 

کند يم داد يب ام نهيس انيم يدرد  

کند يم اديفر لحظه هر را، تيدور که يدرد  

يتو بسته يدرها يسو آن  

آلود مه يها خواب يسو آن  
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يناگهان يها شيتشو يسو آن  

بسته سر يها زخم يسو آن  

زده  خي لبخندها  تمام پشت  

زند يم اديفر را تو که يها يتنگ دل پشت  

ها سکون پشت  

  غرورها پشت

تو ،يتو  

  اسمني يآر

تو ،ييتو ميترسها تمام پشت  

بزن لبخند  

بزن برهم را تلخ يدور نيا  

اسمني يآر  

..بزن لبخند  

است مرحم جور کي تو يلبخندها  

است شکفتن نيع تو يلبخندها  
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يزن يم که لبخند  

شود يم قشنگ ايدن  

شود يم آغاز قاصدک يرقاص  

  يزنيم که لبخند

شوم يم کوه من مشت چه اگر ايدن  

يزنيم که لبخند   

زنديم باران  

زنديم برجان را شکوفه نقش  

يزنيم که لبخند  

شود يم آغاز کمان نيرنگ  

شود يم زبانيم دلم، را تو مهر  

 

 

اسمني  
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 يرو از يبزرگ بار کردم يم احساس من و بود آمده ريام. بود خوب حالم

 دهيچ سرعت به شيها تيحما و ريام کمک به خانه. شده برداشته دوشم

 به و ستادهيا نهيآ مقابل. بود نمانده يباق يکار چيه "بايتقر و بود شده

   نگاه خودم

 يميمال شيآرا. بود سال ي شنبه پنج نيآخر در قرارمان نياول. کردم

 يم ذوق من و ديرس يم کش به زحمت به ميموها قد. بود صورتم يرو

 تنم شلوار مانتو به ينگاه. ساده ظاهر به موضوع نيهم يبرا کردم

 که يروش يآب شال بود تنم يا سرمه يمانتو و نيج شلوار. انداختم

 عطر خودم به باز و کردم سَر را داشت نميج شلوار با يبيعج يهارمون

 يم مرا که بود بار نياول يربرايام انگار. بودم گرفته وسواس. دميپاش

.ديد  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٥٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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 زدم رونيب اتاق از جانيه با آمد در صدا به که ليموبا زنگ تک يصدا

:گفتم مامان به و  

 

؟!خوبم من مامان  -  

 

:ديخند صدا با و گذاشت زيم يرو را اش يچا وانيل مامان  

 

!بچه برو ايب  -  

 

!خوبم؟ خدا رو تو مامان  -  
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حاال؟ تا دتيند مگه  -  

 

!نکن تمياذ مامان اِ  -  

 

 گرفت هوا يرو و چسباند هم به را دستش شصت و اشاره انگشت مامان

:گفت و  

 

!يا العاده فوق  -  

 

:رساندم آغوشش به را خودم و گرفتم يشتاب  

 

!موال به يدار يفدا  -  

 

:گفت و نشست کمرم يرو مامان دست  
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!ديبر بعد دارم کار باهاش باال اديب بگو ريام به  -  

:کردم نگاه را مامان نگران  

 

!اديب بگو بهش ندارم يخاص کار نترس  -  

 

 آنور از خوردن بوق محض به گرفتم را ريام شماره و برداشتم را لميموبا

:گفت خط  

 

!نسخم گهيد ايب  -  

 

!داره کارت مامان باال ايب  -  

 

!ميشد احضار.. خزر حضرت اي  -  
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. دميدو اتاقم سمت به دوباره من و کرد قطع را يگوش و گفت را نيا

:شد بلند مامان يصدا  

 

.دارم کارتون باش نجايا هم تو ايب پستو تو نرو  -  

«ستين يزيچ باش آروم »کرد زمزمه آرام و گذاشتم قلبم يرو را دستم  

 

. شد وارد ريام. رفتم رونيب اتاقم از آرام شد بلند که واحد زنگ يصدا

 با. بود دهيپوش ياسک قهي يا سرمه بافت و روشن يآب نيج شلوار

 مامان با يپرس احوال حال در. ميبود شده ست. گرفت ام خنده دنشيد

 در گردش به سمتم به سرش. کردم سالم آرام و شدم کشينزد که بود

:زد پلک آرام و شد چشمانم چفت نگاهش و آمد  

 

؟يخوب. سالم  -  

 

!خوبم  -  
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 وجودم در خوب حس عالمه کي. فشرد دستش انيم يآرام به را دستم

:گفت مامان به رو حال همان در و نکرد رها را دستم ريام. گرفت انيجر  

 

!خدمتم؟ در عمو زن جانم  -  

 

:گفت و ديپاش صورتش يرو يلبخند مامان  

 

 هي رو حرفهاتون امروز بگم خواستم فقط رميگ ينم رو وقتت يليخ  -

.ديکن دست  

 

:گفت و داد تکان دييتا ي نشانه به را سرش و زد يحيمل لبخند ريام  

 

!چشم  -  

 

!باشه بهش حواست فقط نداره سپردن تو به اسمني. بال يب چشمت  -  
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  الماس_ي_دونه#

٢٦٠پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

  

 

 

 

 

 يرو را راستش دست ريام و گرفت جا لبم يرو يجان مين لبخند

:گفت باز و گذاشت چشمانش  

 

!چشمم يرو  -  
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:گفت و من به کرد رو مامان  

 

.. بذار کنار دلت و خودت با رو تعارف اسمني  -  

 نيا »خواندم را نيا اش جمله ادامه در من و نداد ادامه را اش جمله

 مثل ريام که انداختم نييپا را سرم شرمنده.«ستين اشتباه يجا يسر

:ستاديا پشتم شهيهم  

 

.دينباش نگران عمو زن هست دلش تعارفات به حواسم  -  

 

 و کرد رها را دستم ريام. زد اديفر را اش يدرون ينگران مامان چشمان

:گفت و گرفت دست به را مامان دست  

 

.ديکن اعتماد بهمون. دينباش يچيه نگران  -  

 

!پناهتون و پشت خدا ديبر  -  
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 مهمان را خودم و کرد ياشک را چشمانم مامان ي جمله کي نيهم

 صورتم کل يرو ريام زيآم طنتيش نگاه آسانسور يتو. کردم آغوشش

 بسته يشاس يرو ريام دست کي که ميدزد چشم و ديچرخ يم

 کرد حبس آسانسرو يپشت واريد و خودش نيب مرا رفت در نگهداشتن

:کرد زمزمه وآرام  

 

... يخند يم زير زير...  يکن يم خوشگل  -  

...يکن يم هم ايح بدتر ازهمه  

 

:کرد شکار را آسانسور کف چشمانم و دميخند آرام  

 

 يم يک شهيم معلوم اوردمتين گهيد و بردمت که دفعه نيا بخند،  -

..!نه يک خنده  

 

:گفتم و گذاشتم اش نهيس يرو را دستم  
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..عطرت با يگرفت دوش...تر عقب برو  -  

 

:صورتم يتو کرد خم بود ممکن که يجا تا را سرش  

 

؟يکن يم کار يچ عقب نرم  -  

 

 نکنم نگاه چشمانش يتو دادم حيترج و کردم حلقه گردنش دور را دستم

:کرد گل طنتشيش...باشد اش شانه يرو سرم و  

 

.يبکن کار نيا از که عطرم با رميبگ دوش شهيهم... خوب چه  -  

 

:زدم اش نهيس به يآرام مشت  

 

..يرعليام  -  
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:گفت و شد آسانسور درب شدن باز مانع باز ريام و دميرس همکف به  

 

است؟ينجوريا گهيد نکردم يخواستگار ازت من که  -  

 

نه؟يا از ريغ مگه  -  

 

؟يشد زونيآو چرا نکرده يخواستگار ازت که يکس گردن از شما  -  

 

هست؟ يمشکل! بشم زونيآو گردنش از دارم دوست قمهيرف  -  

 

...بود قتيرف همون يراستا در يگفت که يرعليام نيا... آهان  -  

 

 يم نگاه بد منو يليخ پسره نيا يرعليام تازه...يکرد فکر يچ پس  -

!کنه  
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..کنه نگاه بد خواد يم دلش خودشه مال.. کنه يم خوب  -  

 

!يرعليام  -  

 

!رهيبگ هم گازت ديبا تازه  -  

 

:گفتم و دميخند  

 

...اديم يکي االن کاراست؟ نيا يجا نجايا ونهيد  -  

 

..بهتر چه اديب  -  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1201 

 را دستم ريام. آمد آسانسور رونيب از يصدا که بود نشده کامل اش جمله

 آسانسور رونيب ها هيهمسا از يکيور ميشد خارج آسانسور از و ديکش

:گفت و زد او به يچشمک ريام. بود ستادهيا  

 

گه؟يد حله موضع اون جان آرش  -  

 

:گفت و داد تکان يسر هم او  

 

!حله  -  

 

:گفت و زد هم من به يچشمک که. کردم نگاه يسوال را ريام  

 

.ميبساز رو ساز خاطره شب هي که ميبر  -  

 

.ميبر  -  
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الماس_ي_دونه#  

  ٢٦١پارت#

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 شدت به نيماش داخل يهوا. ميبود نشسته نيماش يتو هم با دو هر

 که يخوش حال از سرخوش. بود دهيبلع را فضا کل ريام عطر. بود معطر

 خودم به و فرستادم يدور يجا به را ام نهيس درون يها غم تمام داشتم

 داده اميپ سروش به که رفت ادمي يحت. دادم وعده را عاشقانه شب کي

 و «ازت خوام يم معذرت من نبود يکي ما ييايدن »بودم نوشته و بودم

 جواب در که رفت ادمي. بودم فرستاده را رونهيو آغوش آهنگ شيبرا
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 هر ي اجازه و کرد بالک مرا او حالش شدن بهتر يبرا من تالش تمام

 شدن بالک نيا از بدم حال ي همه من. گرفت من از را يحيتوض گونه

 کي يبرا يعل ريام و خودم به و فرستادم مغزم از يکيتار ي گوشه به را

 اش شده پخش عطر از يآرام کام. دادم يدلدادگ فرصت شده که هم بار

 اش ياتيح انيشر. گرفت يجان ام دلداده قلب. گرفتم نيماش يفضا در

 و بود نشسته فرمان رپشتيام. ديتپ کيتمير و بايز وقلبم افتاد تکاپو به

 اما مصمم رخ مين. بود دنده به يگريد و نيماش فرمان به دستش کي

 آنقدر. است نيريش و بايز شدن چکيپ که داد مالش را دلم مهربانش

. بود خاطر آسوده و داد هيتک او چون يمرد به ايدن ته تا شود يم که بايز

:برد قلبم و عقل از هوش دلکشش يصدا  

 

؟!اليع ميبر کجا خب  -  

 

 شيباز عشق يسونام به را دلم که يپرمعنا اما ساده کلمه کي اليع

 ادي من به را دميجد گاهيجا يسادگ به کلمه نيهم در ريام. کرد دعوت

 يب شرم. کرد خودش آن از را لبم يمنحن ينيريش لبخند. بود کرده يآور

.کرد يکوبيپا بدنم ياعضا تک تک در و آمد محابا  
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...شده انار دونه هيشب خدا رو تو کن نگاش آخ آخ  -  

 

 شيپا ران يرو گذاشت و گرفت دست يتو را چپم دستم و گفت را نيا

:داد ادامه و  

 

؟..نتتينب من جز يکس که ببرمت، کجا اليع ينگفت  -  

 

 پشت بعد و فشرد دستش يتو را دستم. رفت تاخت به او و دميخند

 را ام چانه ريز کوتاه و عيسر و کرد خم سمتم به را سرش. ديرابوس دستم

:کرد يدلبر او و شد بسته چشمانم. ديبوس  

 

 هم باز... ارهيب رو تو مثل ايدن اگه "عمرا يلعنت جذاب ،يخجالت دختر  -

... ميهم معشوق و عاشق ميقد مثل  
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 زده ريام و بودم دهيرس بودن چکيپ به ويال همان از و شعر نيهم از من

 دستم پشت باره چند و دوباره ريام آمد کش که سکوتم. هدف وسط بود

:گفت و ديبوس را  

 

. هستم يبگ شما يور هر قشنگم اليع.. خدمتم در من صورت هر در  -

 يبگ شما که جا هر تا ميچرخ يم باشه الزم وقت هر تا ميندار هم ميتا

!ميبر  

 

..ميبر يگ يم خودت که جا هر  -  

 

:گفت و داد باال يابرو يتا  

 

  ؟...اليع يک يعني خودم  -

...شوهردلبند..همسرجان...يرعليام...ريام  

:دميخند دندانما طنتشيش به  
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!جان يرعليام ميبر يبگ شما که هرجا  -  

 

 دسترس در که بگو رو يکي... ستين دسترس در االن که يرعليام  -

!باشه  

 

!!رررررريام  -  

 

:زد چشمک و داد تکان نيطرف به گوشيباز را سرش  

 

!!نجايا ميندار ريام ه؟يک ريام  -  

 

!!يبدجنس يليخ  -  

 

الماس_ي_دونه#  
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  ٢٦٢پارت#

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 

 

بدجنسم؟ چرا ال؟يع چرا  -  

 

:گفتم و چرخاندم شهيش سمت به را سرم  

 

!داره؟ هم رو کرده يخواستگار يليخ  -  
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!اليع بکنم رو پوستش برم ؟.. ريام نکرده يخواستگار  -  

 

 و ديبوس را ام گونه و کرد خم را سرش دوباره که دميخند يم زير زير

:گفت  

 

..قشنگم خانوم ببرمت يور کدوم ينگرفت ميتصم خب  -  

 

 يم خدا به و شدم يم کنده نيزم از من گفت يم که ي کلمه هر با

:بود کرده يکي را ريام و من طالع که ييخدا. دميرس  

 

!نکن تمياذ خدا رو تو ريام  -  

 

:گفت و گرفت ضرب نيماش فرمان يرو دستش. ديخند صدا با  
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 يمشت يجا هي ميبر بعد.. ديخر ميبر اول... نميچ يم برنامه من خب  -

 هوي که شب فردا تا ما ي خونه ميبر هم تهش مياريب در عزا از يدل هي

خوبه؟. بمون شميپ خودم شيپ ارمتيم  

 

!زميعز خوبه  -  

 

:نشست اش يشانيپ يرو رج به رج شيها اخم  

 

..باشم زتيعز فقط ندارم دوست من  -  

 

 داد تکان نيطرف به کوتاه را سرش بار کي عيسر اما بود دلخور شيصدا

:گفت و زد چشمک و  

 

.ميبر باشه کن ولش  -  
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 يا ذره خواستم ينم. دميچرخ سمتش به و گرفتم دستم به را دستش

 و دميبوس را اش گونه خودش، مثل کوتاه و عيسر. باشد مکدر حالش

:گفتم  

 

گه؟يد نکن اخم رميام  -  

 

:گفت و ديجه باال به خندان شيابروها جفت  

 

!شد حاال  -  

 

:گفت و زدم شيبازو به يآرام مشت  

 

!؟يبدجنس يليخ واقعا  -  
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 که يديخر مرکز. ميبود گردش حال در يديخر مرکز در بعد ساعت ربع

 هم يليخ. بود برده آنجا به مرا چه يبرا "اصال دانستم ينم من

 بعدش و ميشد زمرد يگالر وارد. ببرم سر به يخبر يب عالم در نگذاشت

:گفت من روبه ريام  

 

 نمونه خواست دلت که وقت هر تا..نکن فکر زمانش به اصال اليع  -

 جا هي برمت يم فردا سرت، يفدا ومدين خوشت هم اگه نيبب رو هاشون

 وقت چيه حلقه نيا کن فکر نيا به و کن انتخاب يزيچ هي اما گهيد

 کن انتخابش آرامش با پس. اديب در دستت از ستين قرار وقت چيه

!باشه  

 

 کلمه همان بودم مانده الشيع کلمه همان در من اما زد يم حرف ريام

 کنار. است کرده فرق آسمان تا نيزم  گاهشيجا ريام گف يم که يا

 زيم يرو نمونه پالت چند همراه به کاتالوگ چند فروشنده و مينشست هم

:گفت آرام ريوام گذاشت  
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!دياريب هم رو ستتون يها نمونه شما کنن يم انتخاب همسرم تا  -  

 

 خروار خروار و داد يم مالش را دلم ديجد يها واژه نيا اليهمسرم،ع

 قلبم. بود دهيرس يهمسر به نمانيريش رفاقت. شديم آب دلم يتو قند

 در او کنار من ديتپ يم جانيه با و بود افتاده تکاپو به نهيس يتو

 کي يبرا ريام گفت يم که يآرامش. بودم توامان يآرامش و جانيرهيگ

 مرد نيا گفت يم که يجانيه و است يکاف کردن يزندگ عشق با عمر

 مثل آن در من که دارد ي ناشناخته ييايدن من به بودنش کينزد همه با

.کنم کشفش ذره ذره ديبا و هستم بيعجا نيسرزم در سيآل  

 

الماس_ي_دونه#  

٢٦٣پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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!خب؟ نکن عجله  -  

 

:رفت ضعف داشتنش يبرا دلم آمد گوش خيب از که شيصدا  

 

؟يکرد يم انتخاب ديبا خودت تو که رو نيا  -  

.کردش يم انتخاب خودش ديبا او و بود نشان انگشتر  

 

 يم ميتصم ييدوتا بعد به نيا از ميندار خودت و خودم گهيد نه  -

ال؟يع باشه. دميم انجام رو کارها همه ييدوتا و ميريگ  

 

!اليع يگ يم دهيم دست بهم يحس هي ريام يوا  -  

 

بِد؟ اي خوبِ  -  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1214 

:گفتم و آوردم جلو و برداشتم را يفيظر نينگ تک انگشتر  

 

؟!ميبردار رو نيهم...نيا خوشگله چه  -  

:گفت و آورد جلو را اش يمچ ساعت  

 

؟يکرد انتخاب يزود نيهم به نشده هم قهيدق 5 اسي  -  

 

:گفتم و کردم نگاه چشمانش در زده ذوق  

 

!خوام يم رو نيهم. خوشگله يليخ نيا ريام  -  

:گفت و گرفت دستم از را انگشتر  

 

..زميعز کن دقت شتريب  -  

 

:گفت و گرفت مقابلم و کرد جدا پالت از يگريد انگشتر  
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!مينيبب انگشتت بنداز نميا  -  

 

 با فروشنده. بود ياول همان دنبال چشمم اما گرفتم دستش از انگشتررا

 که ي شده جدا انگشتر دنيد با و آمد سراغمان به دشانيجد ييکارها

:گفت بود گرفته قرار تک  

 

 يگالر کار نيتر پرفروش و نيدتريجد. ديکرد انتخاب که يکار اون  -

. شده عرضه بازار به تازه که ماست  

 

:گفت و رفت نشانه يکاتالوگ سمت به را انگشتش  

 

...طرحِ نيهم هم دادم بهتون که يديجد کاتالوگ جلد طرح  -  

 

:گفتم و کردم نگاه ريام چشمان در مشتاق  
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..بود خوب انتخابم يديد  -  

 

:گفت گوشم دم آرام  

 

؟يبش مونيپش اگه حالت به يوا  -  

 

!شمينم  -  

 

 را همان و آمد کوتاه آخر دست که گفتم را کلمه نيا مظلومانه آنقدر

 به که من خالف بر ميکرد انتخاب هم را يگريد سِت باهم. دميخر

 يجور. داد يم خرج به وسواس يليخ ريام کردم يم انتخاب سرعت

 احساس که داديم نشان خرج به دقت و کرد يم نييپا و باال را پالتها

 شد باعث که ياحساس گرفت يم انيجر جانم در بودن چکيپ از ييبايز

 بود ي حلقه انتخاب مشغول که طور همان و رميبگ يآرام به را دستش

:ميبگو گوشش کنار آرام  
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!دارم دوست  -  

 

:دادم ادامه من و ستاديا حرکت از دستش و ستاديا شيسرجا ثابت سرش  

 

.استيدن حس نيبهتر بهت دادن هيتک و بودن تو کنار  -  

 

 آدمش بيس و زد پلک آرام. خورد ينم تکان و بود سمتم به رخش مين

:خورد يتکان  

 

  جهان تمام از نيهم آرامشم ريدرگ تو کنار  -

...هيکاف جهان تمام از نيهم کشم يم نفس کنارت که نيهم. هيکاف  

 

:زد لب و آمد کش لبش يرو لبخند  
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!اليع يدار يفدا  -  

 

 و کرد نوازش يآرام به را دستم پشت و نکرد بسنده جمله نيهم به

:گفت  

 

...کنم يم هيتصو جا هي رو اتيدلبر نيا. است بسته بالم و دست  -  

   

 ريام. ميزد رونيب يگالر در از و ميشد فارغ که ها حلقه ديخر از باالخره

:گفت و انداخت ساعتش به ينگاه  

 

 انجام را يمهم ديخر نيهمچ هي کم مدت نيا تو شهينم باورم اسي  -

 ينم پاساژ تا سه منو تا يروسر هي دنيخر واسه که تو اونم ميباش داده

...يکرد ينم ول يگردوند  

 

الماس_ي_دونه#  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1219 

٢٦٤پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 

.داديم حال يپاساژگرد ها موقع اون آخه  -  

 

:گفت و داد ياندک فشار و نشست انگشتانم انيم دستش ي پنجه  

 

 حال گهيد زيچ هي هم ما به داد يم حال خودت به تنها تنها نکن فکر  -

.جون اليع داد،يم  
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..داده يم حال گهيد يزايچ بهت که يداشت فيتشر پررو يليخ شما  -  

 

!حيصح  -  

 

..حيصح ينگفت وقت يليخ ريام  -  

 

:گفت و گرفت خودش به ي متفکرانه ژست  

 

!حيصح  -  

 

 تمام با را خودش صورتم يرو لبخند و زدم يم قدم اش شانه به شانه

 يرستوران باغ به شام يبرا ريام با يوقت شب آن. داد يم نشان وجود

 کي ريام کردم فکر نيا به بود نبرده آنجا به مرا ريام حال به تا که ميرفت

 ريام. بود تناقض در يرعليام با شدت به که يبعد کي دارد هم گريد بعد
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 قربان دائم داشت دوست "مثال. بود خودخواه دشيجد نقش در اندازه يب

:گفت و کرد انيب نيماش در صراحت به را نيا بروم اش صدقه  

 

؟...هاا يرفت يم ام صدقه قربون شتريب قبلناً اليع  -  

 

 که يعشق و محبت دارد ردوستيام داد يم نشان اش جمله کي نيهم

 يجار هم کالمم در است مشهود رفتارم در نکهيا بر عالوه دارم او به

 ديپرس يسوال ريام ميرفت يم راه رستوران ها زهير سنگ يرو يوقت. باشد

:بود او ياصل هدف که کشاند يسمت به کل  به را بحثمان ريمس که  

 

؟يديرس چکيپ به يک از  -  

 

:بود شده مغزم خوره بود مدتها که دادم جواب يسوال با را سوالش  

 

؟يديرس يک از تو  -  
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:گفت و انداخت ام سرشانه دور را دستش  

 

...يماه تو و بودم آب من يوقت از  -  

 

 به. ميکرد يط را بودند کرده پر شمشادها را اطرافش که يچيمار ريمس

 يم پرتاب آسمان به سخاوتمندانه را آب که يها فواره. ميديرس آبنما

. بودند آمده در رقص به آب يتکاپو انيم که ييها ييماه کردند  

 

... يشد بزرگ کوچلو يماه  -  

 

.شدم غرق نگاهش درياي انيم و کردم نگاه زاللش چشمان به  

 

..يشد عاشق  -  
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..نداشتم را اش جمله ادامه تاب گريد  

 

رررريام  -  

 

 من. ساخت گام هم خودش مرابا و فشرد تر محکم را م دست ي پنجه

 دست يتو ي مرده يماه بعد و کردم فکر بودن ريام تنگ يماه به

 چشمانم. بودم قاتلش من که يماه. گرفت جان چشمم مقابل سروش

...يمقطع يفراموش کي. خواست يفراموش دلم و شد بسته اراده يب  

 

. باهات کنم صحبت مهم يليخ موضع تا چند راجب ديبا من اسي  -

...مهمتره همه از شيکي  

 

 حضور شدن پررنگ تياهم به يموضوع چيه گفت يم ام بسته چشمان

.ستين ام يزندگ در او  

 

.ريام ستين خودت مهمتراز يچيه  -  
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.اسمني گرده يم بر خودم به ها موضوع نيا  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٦٥پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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 به شانه ريام. مينشست يکوچک تخت يرو و ميديرس ريمس يانتها به

 زديم موج نگاهش در که يعشق و آرامش همان با و نشست ام شانه

:گفت  

 

!کنه يخال رو خونه آرش گفتم  -  

 ريام و زدم يبند مين لبخند. شدم آرش به زدنش چشمک متوجه حاال

:گفت و گرفت سمتم به را من  

 

؟يندار يمشکل موضوع نيا با که تو  -  

.گشت غذاها ستيل انيم چشمم و کردم باز را مِنو  

 

باشم؟ داشته خوام يم يمشکل چه نه  -  

 

 وقت خودت به کم هي رينگ ميتصم زيچ همه راجب زود انقدر اسي  -

 يتو مادرهامون پدر خونه بد اي خوب يدون يم خوب هم خودت.. بده

 نداشته دوست تيزندگ اول تو ممکنه. آمده و پررفت ساختمونه اون
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 از تر فاصله با کم هي بخواد دلت ممکنه..يباش چشم تو ها انقدر يباش

... يباش شوهرت ي خانواده  

 

..ساالد هي با گوشت لهيف  -  

 

:گفتم و کردم نگاه ريام به و گفتم را ام يانتخاب يغذا  

 

..اونجا يبر هم ازدواجت از بعد که يساخت رو خونه اون تو خوب ريام  -  

 

 ميبر رهن ميبد رو خونه ميتون يم ما. ستين يمهم موضع نيا االن  -

 يجا هي ميبفروش ميتون يم يحت اي. نميبش تر نييپا ابابونيخ تا چند

 تو اگه اسي نيبب.. مونهيزندگ آرامش االن مهم. ميبخر خونه گهيد

 ما. ذارميم احترام نظرت به من يباش خونه اون يتو يباش نداشته دوست

.ميبد انجام ميتون يم مينباش که هم خونه اون تو رو مونيفرزند فيوظا  
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 هم يکل که ندارم يمشکل موضوع نيا با تنها نه واقعا من ريام  -

..ميافتاد هم شام نهار روز هر کن فکر کنم، يم استقبال  

 

 

 دور انداخت را دستش. داد او رابه سفارشات و زد صدا را گارسون ديخند

. کرد کينزد خودش به شتريب مرا و کمر  

 

 شام و نهار روز هر که خواد يم دلم من اليع جاست نيهم نکته  -

 که رو مامانم پخت دست...  رو مامانم نه بخورم رو الميع پخت دست

..!خوردم ساله يس  

 

:گفتم و دادم باال يابرو يتا  

 

د؟يدار ليم يچ شما گهيد..بله.. بله  -  
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 احسان مثل يسرخر بدون باشم داشته يخصوص ميحر هي که نيا  -

..زنم و باشم من فقط که  

.دميخند نماتر دندان بار نيا  

 

.باشم گفته مهيسرجهاز داداشم ميبر جا هر  -  

 

 ياُردنگ با تا شونيزندگ خونه سر برن بهتر. خوردن شکر داداشتون  -

..رونيب نکردم پرتشون  

 

!؟"واقعا اديم دلت  -  

 

!اديم دلم واقعا  -  

 

:خوردم جا که گفت را جمله نيا يجد انقدر  
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..يرعليام  -  

 

 يب شروط از بشنوم ازدواج يبرا رو شروطت همه تا نجاميا من اسي  -

.بزنم حرف برات هم خودمم مهم اندازه  

 

:گفتم و کردم لوچ را چشمانم  

 

 و نهار شرط نيدوم.. يکن نگاه چپ داداشم به يندار حق شرط نياول  -

 تيرضا مامانت پخت دست به هم گهيد سال يس ميندار شام

..پاته ينخور پاته يبخور اته خاله کشک آش شرط نيسوم..بده  

 

 و خط خوش آش نيا خوردن واسه کردم اشتها چقدرم من که آخ  -

..خال  

 

..اشتها خوش يآقا شنوم يم رو شما شروط خب  -  
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!وقت چيه. خوام ينم بچه من  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٦٦پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

:شد رهيخ صورتم به بعد و گفت را نيا يضربت و يشالق  

 

!بود يخوب يشوخ  -  

 

.ندارم و نداشتم دوست بچه وقت چيه من. ام يجد "کامال  -  

 

بودم؟ دهينفهم حاال تا من چرا پس  -  
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  فقط تو يبود دهيند رو ريام تو چون  -

 

..ايعرش واسه رهيم در جونش که يديد رو يرعليام  

 

؟يندار دوست بچه چرا وقت اون  -  

 

 دوم.. مهمتره برام زيچ همه از تو سالمت نکهيا اول...ليدل چند به  -

 من نکهيا سوم.. شم کيشر ياحد چيه با رو تو خواد ينم دلم من نکهيا

 هفت واسه شماها نيهم بکنم گهيد آدم هي ريدرگ رو ذهنم تونم ينم

..ندارم رو بچه اعصاب نکهيا چهارم.. ديبس جدم  

 

 يکيبا من کردن ميتقس و من سالمت به يربط چه شدن دار بچه  -

..ياريم بهانه يالک چرا داره؟ گهيد  
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:گفت يجد يليخ و دينخند اما بخند بودم منتظر  

 

 فراموش رو يکرد که يکار هنوز من رفته؟ ادتي خونت انعقاد  -

 تورفته يپهلو يتو شهيش هي کنم حل ذهنم يتو تونم ينم هنوز. نکردم

. بکشم انتظار عمل اتاق در پشت تونم ينم يليدل چيه به گهيد.. باشه

.بزنم رو شدن پدر ديق اگه يحت  

 

 و داشت دوست خودش از شتريب مرا يرعليام. گرفت دلم چرا دانم ينم

.دارم دوست اندازه نيا به را او هم من ايآ که گرفت يم را دلم يکم نيا  

 

...کن فکر يجد يليخ موضوع نيا به اسي  -  

 

 يرو فشار همه اون خواستم ينم زم،يعز خوام يم معذرت من  -

.اديب همتون  

 

:گفت باالفاصله که داد مالش را دلش نمياندوهگ لحن  
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.شد عوض نظرم ديشا نيبب رو شوهرت دم شتريب کم هي حاال  -  

 

:گفت و دميبوس را شيبازو و کردم خم را سرم  

 

..يمهربون انقدر که من بشم قربونت  -  

 

!شدم يم ديام نا کم کم داشتم. يبلد بابا نه  -  

 

..کار بلده بابا.... وارد بابا  -  

 

:گفت و ديخند صدا با بار نيا  

 

 و حامد به کنم واگذار رو فروشگاه که دارم ميتصم من اسي يراست  -

ه؟يچ تو نظر رميبگ رو شرکت  
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؟يديکش زحمت يليخ فروشگاه واسه که تو  -  

 

 کم هي نيا از بعد. رهيگ يم من از ياديز زمان فروشگاه باالخره خب  -

 بد و خوبه ييتنها به هم شرکت درآمد. بذارم وقت شما يبرا شتريب ديبا

.کردم براش هم يفکرها هي تازه..ستين  

 

  ست؟ين سختت يکيشر حامد با که ساله يليخ تو خب  -

 

 که بزنه مفت زر بند هي که نيا به. کردم عادت بهش خب چرا  -

.شميم تنگ دل قشنگ  

 

..يکن محدود رو خودت خاطرمن به همه نيا نداره يلزوم ريام  -  

 

:گفت و ديکش ام گونه يرو را دستش پشت زد پلک  
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!داره  -  

 

:گفت ريام و ميشد مشغول و آوردند را غذاها  

 

!رهيبگ گوشت پره دو...يشد آب يليخ اسي  -  

 

..گرفتنم از داد انصراف ريام ريبگ منو ايب گوشت پره دو  -  

 

.گرفت سمتم به و زد سرچنگال را ازگوشت ي تکه  

 

 حل رو يچ همه يباز مسخره با تونه يم يکرد فکر. نميبب بخور  -

.بشه مادر خواد يم داره که هم يا هيبن نيا با تازه...کنه  

 

:گفتم و زدم گاز را چنگال سر گوشت  
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 مادر اليخ حاال حاال من بشم؟ مادر يفرت خوام يم من گفته يک  -

 چش يگوگل دختر هي دلش که هيک باالخره گفتم يکل اما ندارم شدن

..نخواد من مثل قشنگ  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٦٧پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

:گفت و برد فرو دهانش در کرد غذا از پر را قاشقش  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1237 

 اديب گهيد يکي کنم کار يچ دونم ينم رو تو دونه هي نيهم واال من،  -

 خون من ببره هيريبگ رو دستش اديب شرف يب هي بعد. کنم کار يچ ياون

 بچه هم گهيد سال هزار ؟.. نه اي و برد رو دخترم که بخوره رو خونم

.خوام ينم  

 

..محترم آدم هي ديشا شرف؟ يب چرا حاال  -  

 

.کرد شوهر که محترم محترم؟  -  

 

... يبش بابا خواد ينم.. يوا يوا يوا  -  

 

..بترشه ديبا يباش پدرش تو که يدختر بدبخت  

 

.بده جون هم دشيترش واسه که شهيم دايپ من مثل يخر نترس  -  
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گه؟يد دهيترش ؛يعوض بدجنس  -  

 

!کوچلو ينين  -  

 

!نزن حرف دهيترش هي با هم گهيد گمشو برو  -  

 

:گرفت مقابلم را اش اشاره انگشت  

 

 هم شب هر..ستين يخبر نهايا و مهر و قهر. وجه چيه به ميندار قهر  -

 نزن دست من به خوابم يم کاناپه رو قهرم من.. يخواب يم خودم دل ور

. ميندار اتيچرند نيا از گمشو برو  

 

ه؟يرياس مگه بابا برو  -  
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 اديب کرد اشتباه که يکس هر به دميم يخواه عذر فرصت هم روز سه  -

.خودشه چشم از ديد يچ هر ومدين اگه روز سه از بعد کنه يعذرخواه  

 

.کنم ينم يخواه عذر من سال هزار  -  

 

 هم دروغ. دميم ادتي رو يعذرخواه خودم. کن اشتباه يدار جرات تو  -

..ميبگ رو راستش ديبا طيشرا هر در ميندار  

 

 ينم اشتباهم اما دارم که کردن اشتباه جرات من.. اديب باد بذار برو  -

..ستمين بلد کردن اشتباه "اساسا من چون. کنم  

 

 روشون يبدجور من که نکش وسط رو هات عمه يپا من جان  -

ستم؟ين بلد اشتباه من. دارم تعصب  

 

:داد ادامه و کرد درشت را چشمانش  
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 اول تو... ديخند روز سه باهاش شه يم قشنگ...  بود يخوب جوک  -

!خوشگلم يآورد در پا و دست بعد يبود اشتباه  

 

 رد جواب که بهت نمکدان از شده يمتوار ي گلوله...دميخند هار هار  -

...آورده در پا و دست بعد بوده ياشتباه اول يک که يشيم متوجه دادم  

:بايز دلبرو زد، چشمک  

 

 متوهم ؟يبد رد جواب يبخوا که کردم يخواستگار ازت من مگه  -

!!ها يشد  

 

:گفتم و زدم شيبازو به يمشت. بود انداخته دستم شرف يب  

 

!بدم نشون بهت يتوهم  -  

:گفت و گرفت سمتم به و زد سرچنگال يگوشت هيتک دوباره  
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 يمردن ينجوريهم... ادعا همه نيا و استخون پاره دو نميبب بخور  -

؟يکن يزندگ توهمت با ابد تا ديبا يبمون  

 

:گفتم و دادم تکان يسر يحرص  

 

!يشعور يب يليخ  -  

 

:گفت و داد تکان دييتا ي نشانه به را سرش  

 

!هستم کثافتم ستين يزيچ که نيا  -  

 

:برگرداندم را صورتم و شدم نهيس به دست  
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 ادتي دوباره کوچلو يماه.. ميندار قهر گفتم بهت شيپ قهيدق دو  -

 رفت؟

 

  الماس_ي_دونه#

٢٦٨پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

:گفتم و کرد گل طنتميش کهوي بودم، حالت همان در که همچنان  

 

 چه زنم ينم هم حرف نکرده هم يخواستگار ازم که يکس با من  -

!!قهر به برسه  
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:گفت و ديخند زير زير  

 

!حيصح  -  

 

 کي ريام اما شدم ميغذا ادامه خوردن مشغول. کردم نازک يچشم پشت

 سفارش يچا ريام شد تمام شام يوقت. کرد يم يپران مزه انيم در خط

:گفت و کرد من به رو بعد و داد  

 

 هي بزنم حرف باهات ديبا هم مهم يليخ موضع هي راجب اسمني  -

..بگم بهت چطور دونم ينم که يموضوع  

 

:گفتم يتند  

 

..نگو اصال رو شيبگ يچطور يدون ينم هم خودت که يزيچ  -  
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:گفت و فرستاد رونيب را نفسش و زد پلک آرام  

 

!مهمه يليخ  -  

 

:شدم يجد هم من. بود شده يجد يکم  

 

!بشه خراب خوبمون حال نيا ترسم يم من ريام  -  

 

!زميعز شهينم  -  

 

!جوشه يم سرکه و ريس مثل دلم چرا دونم ينم  -  

 

:کرد نوازش آرام آرام و گرفت دستش يتو را دستم. زد يبند مين لبخند  
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!جوشه؟ يم سرکه و ريس مثل دلت که مُردم من مگه  -  

 

!نکنه خدا  -  

 

 که يحس کرد يم القا من به را يمطبوع يحس دستم رور دستش نوازش

:بود داشتنش يتمنا سرآغاز  

 

!باشه داشته يا گذشته هي ممکنه يآدم هر که يدون يم اسي  -  

 

 بستن فرصت يحت که بود کينزد آنقدر. نبود دور يليخ من ي گذشته

.نداشتم را کتابش  

 

.شنينم تموم قلبت يتو انگار وقت چيه که گذشته يسر هي  -  

 

:نشست ام سرشانه دور چپش دست و داد هيتک اش شانه به را سرم  
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 خودمون با رو اثراتش که ميما نيا. شهيم تموم يروز هي يزيچ هر  -

 گذشته ميريبگ ادي و دور مشونيزيبر که رميبگ ادي اگه. ميکن يم حمل

...رهيگ ينم قرار اون ريتاث تحت ندمونيآ گهيد مونه يم گذشته تو  

 

 يها عقده. بود شده ييگشا عقده وقت. کردم يم يبال سبک احساس

:بودند شده تلنبار دلم يتو و بود شده گره که  

 

 خونشون يبرا خواست يم. يفروش پرده برد منو روز هي سروش مادر  -

 اونجا. داد يم يزندگ درس من به داشت واقع در اما کنه انتخاب پرده

 ميتون ينم ما و بمونه تونه يم سال يسالها اشتباه هي اثر داد ادي بهم

 رو ما ي ندهيآ ما ي گذشته.. ريام مونه يم گذشته تو گذشته ميبگ گهيد

 رياس هم ديشا سازهيم رو ندمونيآ باور و تيذهن  ما ي گذشته. سازه يم

.ميبش کارما  

 

  الماس_ي_دونه#
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٢٦٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#

  ممنوع_يکپ#

 

 

 

 

 مهر شيها نفس با را جا همان و چرخاند ام قهيشق سمت به را سرش

:کرد  

 

چکم؟يپ يدار اعتماد بهم چقدر -  

 

:گرفتم تنش عطر از يقيعم دم  
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 خودم از که انقدر..زهيبر بهم رو من تمام تونه يم کلمه نيا...چکميپ -

..شدن چکيپ يبرا بگذرم  

 

 يبرا که کردم ياشتباه هي من بگم بهت که يدار اعتماد بهم انقدر -

 شدن چکيپ يبرا يحاضر بازم اونوقت. دميم تاوان دارم نکردنش تکرار

...يبگذر من اشتباه از  

 

 از گهيد و نده تاوان يچيه بابت گهيد. بگم که دارم اعتماد بهت انقدر -

...ستين بلد اشتباه من ريام چون..نگو بهم يچيه اشتباهت و گذشته  

 

:گفت و ديبوس را راستم دست سرانگشتان  

 

؟يچ باشه بلد اشتباه اگه -  

 

:دادم را جوابش قطعانه  
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 بگو يريام از من به.. ستين بلد اشتباه من ريام نکن خسته رو خودت -

 از ام خسته. بشنوم يا گهيد زيچ چيه خوام ينم نشسته، کنارم االن که

.خواد يم يشاد دلم فقط االن بوده غم ايدن هي تهش که يها دنيشن  

 

 چيه بود گوشت بغل عمر هي که ريام با نشسته کنارت االن که يريام -

 عوض ايدن با رو دستت کف عطر يحت ريام اون رويام نيا. نداره يفرق

 نداره رو نيا توان يا ذره يخاک ي کره نيا يتو کس چيه. کنه ينم

.رهيبگ برام رو تو يجا که  

 

  کف کردم احساس که انداخت يروز ادي مرا

:ديبو را دستم  

 

!يپر به ندادمت که شد خوب چه -  

 

:شد نييپا و باال يآرام به ش نهيس ي قفسه و ديخند  
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...يبود مشتاق کار نيا واسه هم چقدر -  

 

:زدم شيپهلو به يآرام ي سقلمه  

 

!يکن مرتب رو تختم ينش مجبور بپزش. اومد يم بدت تو ستين -  

 

 يم وقت اون يکن مرتب رو تختم دوباره يشد مجبور که فردا از -

!نبوده يک بوده مشتاق يک و داره کره چقدر ماست من هي يفهمم  

 

!نزن صابون رو دلت شدن سهيک من يها ماست -  

 

؟يزن ينم نکيع چرا اسي -  
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 يصحرا به يبزن يتون يم تو فقط خوب حس عالمه هي وسط يعني -

 ايب نداشتم حوصله منم شرکت يتو مونده جا بود؟ کجا نکيع.. کربال

..دارم برش  

 

 تو نظر از که ييزايچ ي همه به توجه نه،يا من با يزندگ يبَعد اصل -

 شرکت تو مونده جا چون ماه شيش که ينکيع نيهم مثل تهياهم يب

.شينزد  

 

.کنم يم بخواد دلم که يکار هر من -  

 

!کنم يم نگات مستميوا منم... آهان -  

 

 دميچرخ سمتش به بودم آغوش در که همانطور و کردم لوچ را چشمانم

:گفتم و  

..ديد ميخواه -  
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!بخون يکُر بعد رونيب يبر بغلم تو از بذار حداقل -  

 

 رونيب آغوشش از را خودم و گرفت جان شدت به ذهنم يتو هامر ادي

:گفتم و گرفتم باال را ام اشاره انگشت. دميکش  

 

زدي؟ شيآت منو نيماش -  

 

   الماس_ي_دونه#

٢٧٠پارت#  

  يمانيسل_بايز#

  ممنوع_يکپ#

 

 

 

:ديخند زير زير  
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.کشمت يم که خدا به -  

 

:گفت و کرد اشاره آغوشش به و کرد باز را دستانش  

 

..يخطرتر کم سرجات برگرد -  

 

 خطر يفهم يم خورده کز پاچه کله يشد زدم، آتش که رو موهات -

؟يچ يعني  

 

!خرم يم هم هامر برات بغلم ايب -  

 

 به يزد گند.. شيبخر يتون ينم هم گهيد سال ده ات، عمه جون -

..رفت مونيزندگ  

:زد چشمک  
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....حساسم روش بدجور وسط، نکش رو ات عمه يپا -  

 

 برم "اصال ريکو کوه، جنگل، برم کنم آفرود خواستم يم تازه من -

...مسابقه  

 

 گرفت را دستم خودش کنم ينم يتوجه شيشنهاديپ يجا به ديد يوقت

:گفت و حالت همان به گرداند برم و  

 

 برم قربونت گهيد نه! شه؟يم هامر برات يبزن شيآت رو موهام -

..سقف هي ريز يبر خورده کز ي پاچه کله هي با يمجبور  

 

!افتميب پس مونده کم رفتن سقف هي ريز جانيه از که خدا رو تو نگو -  

 

:گفت و کرد مرتبشان شالم ريز و کرد نوازش را ميموها  
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 قول بهت نميا. که نشده نمونم؟ روش بدم يقول هي بهت من شده -

!خرم يم هامر برات بازم دادم  

 

؟!خوره يم دردم چه به گهيد سال ده -  

 

 به اته، چلچه اوج قشنگ سالت چهار و يس شده تازه گهيد سال ده -

 در قشنگ عقلت گهيد سال ده.. يخند يم هم ريس دل هي االنت يکارا

 و يتر بلد کار..  يدون يم شتريب رو يزندگ قدر گهيد سال ده..اومده

چسبه يم شتريب بهت هم يزندگ يواردتر  

 

 تياهم گهيد سال ده من خاطر به فقط که شد باورم يريبم تو آره -

..ستين پولش بحث هم "اصال! کرد دايپ  

 

..اديب در شتريب عقلت تو شهيم باعث يپول يب ر،يخ سبب شود عدو -  
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.دم ينم بهت هم دالر هي واهلل..ها ينکن باز حساب من يپولها يرو -  

 

 بهم بار هي...توئه از بهتر باشم بدهکار ابونيب گرگ به شم فدات نه -

 بهم ريام يگفت هم تهش يگرفت رو برابرش سه يداد قرض پول

..بسه يبرد رو آبروم و بدهکاره  

 

 قرارداد و بودم داده پول او به ام ينوجوان در که يزمان به کرد يم اشاره

 ومن بود کرده ريتاخ پول پرداخت در يکم ريام ميبود بسته باهم يتجار

 اگر که بودم گفته همه به هم باز و بودم گرفته او از سودش با را پول

...او ي جُربزه نه است من پول برکت خاطر به گرفت ريام کار  

 

 يم يدوزار يدانشجو همون تو که نبود من پول اگه.. ييپررو يليخ -

!يموند  

:گفت و شد گرد چشمانش  
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 پول من به ونيمل هي همش رون؛يب ايب توهم از خدا رو تو اسمني -

 خوش دلش کن کيشر هم رو بچه نيا گفت جون مادر اونم يداد

 اقتيل يکرد ثابت هم تهش يگرفت پس برابر سه که رو پولت.. بشه

..يندار رو يشراکت چيه  

 

 هي بعدش ؟يداد پس رو پولم رتريد ماه سه نيهم خاطر واسه آهان -

...بود صديس و کي هي و نبود ونيليم  

 

:گفت و ديخند صدا با  

 

 پاست، سر شرکت االن که بود تو پول همون خاطر به "اصال باشه -

 خوبه؟

 

...بود خاطر نيهم به که معلومه -  

 

:دادم ادامه و انداختم باال يا شانه  
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!داره برکت خودم مثل من، پولِ -  

 

؟يدار پول چقدر تيارز حساب تو حاال خانم برکت -  

 

 شهيهم ريام و داشتم يم نگه ميارز حساب در را ميها پول شهيهم من

:کرد يم مسخره موضوع نيا خاطر به مرا  

 

!کن مسخره منو گهيد بار هي يدار جرات ريام -  

 

!اليع بشم کيشر باهات خوام يم بود؟ کجا مسخره -  

 

!ندارم تو مثل يباز دوزه دو قول بد آدم با يشراکت چيه من -  

 

:ديبوس کوتاه را ام گونه و شد خم  
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!رنجته؟ دست حاصل همش که ستين -  

 

 از رو پنبه نيا..يبد پول بهم فرت و فرت ينش نيفرد يخواست يم -

!دمينم هم دالر هي بهت من ريام اريب در گوشت  

 

!تو جون خوام يم برکتش واسه -  

 

:گفتم و کردم باران مشت را شيبازو  

 

!کنه بلند روت دست عام مالء در آدم يکن يم مجبور -  

 

 حاال . بود شده ريتکث جانم در مدتها تا شيخندها که ديخند آنقدر ريام

 روزها آن در من کاش کنم يم آرزو کنم يم فکر روزها آن به دارم که
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 گريد بعدش و شدم يم تمام لحظه همان در و شب همان در. ماندم يم

.نبود ياسي  

 

   الماس_ي_دونه#

٢٧١پارت#  

  يمانيسل_بايز#

  ممنوع_يکپ#

 

 

 

 

 

يرعليام  
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 حامد نبودم در. بود مرتب زيچ همه. انداختم يحسابها صورت به ينگاه

 رفت ينم شيکارها درز يال مو و بود کرده جور و جمع را خودش خوب

 و گذاشت زيم يرو را يچا وانيل. نبود راه به رو يليخ خودش اما

:زد آتش يگاريس و کاناپه يرو نشست هم خودش  

 

؟يساکت چرا  -  

 

 گارشيس به يگريد پوک و اندخت باال يا شانه و داد باال يابرو يتا

:گفت و زد  

 

!گهيد يزد رو يزدن يحرفها بگم؟ يچ  -  

. بدهم انيپا شراکتمان به خواهم يم بودم گفته نکهيا از بود دلخور هنوز

:گفتم و کردم رها مقابلم برگه يرو را خودکارم  

 

 خونه تو رو زنم شب ازدهي تا تونم ينم شميم متاهل دارم من حامد  -

 من هم بعدش. نداره يراديا کنم محدود رو کارم مدت هي. بذارم تنها
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 خونه سر رفتم يوقت که کردم ياوک رو زيچ همه کندم جون همه نيا

.ميزندگ يبرا بذارم وقت ذره هي بتونم باشه پر دستم ميزندگ  

 

..داداش درسته کارت شما  -  

 

!بابا نخور گُه  -  

 

:گفت و کرد خاموش يگاريس جا يتو را گارشيس و زد يخند پوز  

 

!کنم امضا اميب بگو يگرفت وقت محضر وقت هر رميم دارم من  -  

 

 يب بودند گذاشته تنها عالم ي همه را حامد. کرد رفتن عزم شد بلند

 و دادم يصندل يپشت به را ام هيتک. گذاشتم يم شيتنها من بود يمعرفت

:گفتم  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1263 

؟يکرد ترش نداده پا بهت يخر کدوم...سرجات نيبش  -  

 

 زيم يرو محکم را دستش و برداشت سمتم به يبلند قدم و شد يعصب

:گفت و ديکوب  

 

 يپا ريز نمينش وقت هي برو يبکش راتو...لجن يِعوض ناموسِ يب من  -

.نشه خراب روت من يبارگ زن وقت هي برو بکش راتو.. تيزندگ  

 

 به. بزند را دلش حرف تا يکرد يم اش يعصب ديبا بود، نيهم حامد

 يم يعصب ديبا اي. يبشنو حرف او از کالم دوتا بود محال خود يخود

 يدوم که چرا دادم هيترج يدوم به را اولش حالت من که مست اي شد

:نبودم اهلش من که داشت يعواقب  

 

 بهت من بذار حاال رهيدا رو يختير رو مزخرفت يفکرها شد؟ تموم  -

.. رنجه زود و ياحساسات باوره، زود کمه، سالش و سن اسمني. بگم

 تا يطور چه بخورش، خواد يم اروي سوپرمارکت رهيم خودم با خوشگله
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 يزن هي بشه بره يم زمان ؟..کار سر اميب بذارم تنهاش شب دوازه ازدهي

 پر انقدر رو اشيدن که منه ي فهيوظ االن کرد باز حساب روش بشه که

 خوره يم سُر دستم از قرمزه يماه..باشه نداشته يخلع چيه که کنم

.نباشه بهش حواسم  

 

... قشنگ اونم... يدار زن تو فقط يدرآورد رو اش گُه  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٧٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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:گفت و داد تکان هوا يتو يدست يعصب  

 

...درک به. بسُره بذار بسُره خواد يم که يماه  -  

 

 لبم يرو يمعنا يب خنده. گرفت ام خنده اش يعصب حرکات به اراده يب

:گفت و کرد تر يعصب را حامد که گرفت نقش  

 

!يزن يم حرف من زن راجب يوقت بکش آب رو دهنت  -  

 

..يباش ش اندازه بگو يزيچ هي  -  

 

 باال يابرو. کرد يم تر يعصب را او که يلبخند همان با و شدم بلند

:گفتم و انداختم  
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..زد حرف آدم مثل باهات بشه که يستين آدم يديد  -  

 

..فالنم به برو هم تو رفتن همه  -  

:گفتم و خواباندم فکش يتو يمحکم مشت  

 

 يشد آدم کردم فکر باش منو...بزن غلط لجنت يتو برو گمشو  -

...دستت يتو بذارم رو ناموسم دست خواستم  

 

:بود نيسنگ دستش کثافت. نگذاشت جواب يب را مشتم  

 

؟!يريبگ لقمه من واسه يباش يک خر تو  -  

:من يکي و زديم او يکي  

 

 ينيبب چپ يکن نگاش چپ اسي جان به. شرکت اديم داره امروز  -

..شکنم يم رو گردنت  
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!؟يباش يک سگ  -  

 

 يم خوب من که زن کي را حامد يتنها. زند يم الف دانستم يم

 نيا به هم الشيخ در گريد که آنقدر. کند پر توانست يم شناختمش

 درمان را ازدواج نيريمتحج تمام مثل که نيا نه. برنگردد لجنزار

 و گوشت با را نيا من. بود کرده فرق حامد نه! نه بدانم، او يزنبارگ

 کثافت دور مدتهاست که بودم دهيفهم.  کردم يم درک استخوانم

 سرش سابقش؛ همسر سحر، ازدواج با دانستم يم. دهيکش خط را شيکار

 ي خانه که بود شده يکفتر فقط حاال که بود خورده سنگ به يجور

.شود آن بوم جلد تا خواست يم  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٧٣پارت#  

  يمانيسل_بايز#

  ممنوع_يکپ#
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 فالن حامد بگه اديب و نهيبش چشمش يتو اشک حامد حالت به يوا  -

!زنم يم دارت ماتحت از خودم وقت اون خورده، رو گُه  

 

!ترس از ختير پرم و کُرک  -  

 

 اميپ هي بود  ياوک. رونيب يريم و يکن ينم نگاش شتريب قهيدق دو  -

..يديم بهم  

 

!زرشک  -  
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 دو کرد يم فکر ديد يم را ما يهرکس ميافتاد کاناپه يرو الش و آش

 ميبود نيهم حامد و من اما اند کرده جنگ هم با تخس ساله ده کودک

..رفت يم در رفاقتمان يبرا جانمان مانيتفاوتها ي همه با  

 

..  يبتمرگ نجايا ازدهي تا يخور يم گه هم تو سقف هي ريز يرفت  -

..من هفته هي ايب تو هفته هي ميکن يم يفتيش  

 

 به هيشب يا حلقه چشمانش در که کردم نگاه يحامد به و گفتم را نيا

 اشتباه. کند اعتماد هم او به يکس کرد ينم باور که يحامد. بود اشک

 به را رحتمش در خدا مگر اما درست، بود رفته خطا درست، بود کرده

 اما ستمين خدا ما که درست حاال م؟يببند ما که بود بسته گناهکارانش

 تا ميا دوباره شروع کي و بخشش کي ي تشنه گناهکاران ما از يبعض

 يليخ را عطش نيا من بود عطشان حامد. ميکن شروع قدرت با دوباره

 زد يم را نيا الف داشت فقط که يحامد. دميد يم حامد در بود وقت

 يزنها از را آغوشش که بود وقت يليخ حامد. است يکس کنار شب هر

.بود کرده يخال الحال معلوم  
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 يکبود يپ پا اسمني و ميبود نشسته کنفرانس سالن يتو روز آن عصر 

:بود شده چشمم ريز کمرنگ  

 

!شده دعوات يول کن انکار تو يه حاال  -  

 

. نديبنش ميپا يرو کردم مجبورش آورده در دستانم قالب به را کمرش

:شدم موفق من اما بود سختش  

 

؟يکن يم کار يچ باشم کرده دعوا  -  

 

 و گذاشت چشمم يکبود يرو را انگشتش و داد باال را شيابروها جفت

:گفت  

 

!ذارمتيم داغ قاشق که ينکن دعوا گهيد. بد پسره اَخه دعوا گم يم  -  
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:گفتم و دميبوس را دستش کف  

 

..باقلوا يشد هووي االن اي يبود يخوردن انقدر شهيهم  -  

 

:گفت و داد تکان نيطرف به را اش اشاره انگشت نباريا  

 

 نيانسول ما باال زنهيم خونت قند زم،يعز ستين خوب واست باقلوا  -

.ميبزن بهت يديع شب ميندار  

 

 جا همان بهشت عطر دمشيبو سخت و بردم فرو اش نهيس انيم را سرم

:گفت و ديکش عقب را خودش. اسمني ي نهيس انيم يجا بود  

 

!يخطرناک که خدا به  -  

 

:گفت و کرد لوچ را چشمانش او و دميخند صدا با  
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..گهيد شده گلو تو بپر يهلو. يبخند دميبا  -  

 

 دو و ديکش ينيه و گرفت اش خنده بود داده که يسوت به هم خودتش

:گفت و گذاشت صورتش يرو را دستش  

 

 رو همه نجايا ديع به مونده روز هي. يزير يم رو آدم يايح قشنگ  -

بشه؟ يچ که يکرد جمع  

 

 ي گهيد کس الم،يع و منم که فعال کردم جمع رو همه گفته يک  -

!ستين  

 

 طرف آن و طرف نيا هي و برداشت صورتش يرو از شتاب با را دستانش

:گفت و کرد نگاه  
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؟يکرد درست خودت واسه يخال خونه....  يه  -  

 

 قدرت که جهان در بود يزن تنها اسمني برگرد برو يب. بودم عاشقش

:گفتم و کردم حلش آغوشم در واهمه يب. داشت را کردنم سحر  

 

؟..اديم بدت هم تو که ستين  -  

 

:گفت و برداشت عقب به يقدم و ديکش رونيب آغوشم يتو از را خودش  

 

!ها زنم يم غيج يبزن من به دست  -  

 

:گفتم و رفتم جلو به يقدم و شدم بلند  

 

!شترهيب فشيک که يبزن غيج  -  
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  الماس_ي_دونه#

٢٧٤پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 

:برداشت عقب به يگريد قدم و شد گرد چشمانش   

 

..کن تيرعا رو يقانون ي فاصله  -  

 

:گفتم و گذاشتم گوشم ي الله پشت را دستم  
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  کنم؟ تيرعا رو يچ  -

 

:ديکش يکوتاه غيج  

 

.. يرعليام  -  

 

. بود واريد سرش پشت که رفت عقب آنقدر  

:گفتم و زدم باال را راهنميپ نيسرآست  

 

گه؟يد سازه ينم من به باقلوا يگفت  -  

 

:زدم چشمک انداخت، گل شيلپها و شد سرخ  

 

نه؟ اي سازه يم بهم نميبب کنم تستش بذار  -  
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:زد ام نهيس به يمشت  

 

..برسون منم سالم يديد تستر  -  

 

:گفتم و شدم خم صورتش يتو و دميخند  

 

!تستر سالم  -  

. بود من مال اسمني. کردم حبس کامم در را شيها نفس گفته را نيا

 ياتفاق از ناباور. بود داريخر را عشقش من جانِ. شد يم که هم ايدن ايدن

 کام. شدم تر صيحر من و زد ميبازو به يجان يب مشت بود افتاده که

:گفت زده دل او و کرد کوتاه اش رفته يها نفس يصدا را ام يطوالن  

 

!تستر؟ يگفت من به  -  
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 آنجا از بهتر يبهشت. بردم فرو گردنش و گوش ي الله انيم را سرم

:نداشتم سراغ  

 

 خود خود تو تستر؟ تو گفته يک.. يمن ،عمريمن عشق..يمن سهم تو  -

!!!!!يمن قلب  

.داد هولم عقب به و گذاشت ام نهيس يرو را دستش دو  

 

!بمونم تنها تو با من گهيد محال...رفت شدم خر  -  

 

 يرو را دستم. بردم يم لذت شتريب من کرد يم يهمراه کمتر او چه هر

:زدم لب ازين پر و گذاشتم اش يزخم يپهلو  

 

شه؟ يم نم،يبب رو نجايا خوام يم من اسمني  -  

 

:زد لب ناباور  
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؟يچ گهيد  -  

 

:کردم نگاهش ملتمسانه  

 

هوا؟ تو يرفت يزد يمابک يآبک..تو يخورد يچ  -  

 

:گفتم و دميخند  

 

!ندازه يم لنگ ششيپ يآبک صدتا که زدم يزيچ هي شيپ قهيدق هي  -  

 

!!پررو  -  

 

:گفت و برداشت شيپهلو يرو از را دستم و گفت را نيا  
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  داره خواستگار ليتحو سال از بعد شب فردا  -

 

!ها بدم رد جواب بهش نکن يکار هي اديم برام  

 

!!فقط بار هي  -  

 

:گفت يحرص  

 

؟ينيبب قشنگ شم لخت يخوا يم  -  

 

:کردم طنتيش  

 

!ها حالله نظر هي  -  

 

  الماس_ي_دونه#
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٢٧٥پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 نيا از گهيد تا پررو ي پسره کنه يم رو پوستت گم يم داداشم به  -

!ينکن ها هوس  

 

 حامد و احسان. شد مانيها طنتيش انيپا دَر يصدا که دميخند صدا با

 کنار اسمني که مينشست کنفرانس زيم دور يهمگ. وستنيپ جمعمان به

 نشان و خط من به نگاهش با يرکيز ريز حامد و گرفت يجا من

 آنجا از. داد يم نشان تفاوت يب را خودش و داشت چهره به اخم.ديکش

 و بود ليتعط "عمال شرکت و ليتحو سال به بود مانده روز کي که

 کرده را کارها ي همه و بودم آمده زودتر خودم. نبود ييرايپذ يبرا يکس
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 ينيس يتو از يبيس دانست ينم را شدنمان جمع ليدل که احسان بودم

:ديپرس و برداشت  

 

م؟يشد جمع جا نيا يچ واسه  -  

 

:گفتم و دادم تکان يسر  

 

!ميکن صحبت دروس ي پروژه راجب ميشد جمع نجايا خوب  -  

 

 متفکرانه ژست و انداخت باال يابرو يتا کرد ينم نگاهم نکهيا با حامد

. گرفت شکل لبم يرو يبند مين لبخند دنشيد با. گرفت خودش به يا

:کردم اشاره اسمني به و انداختمين تا تک از را خودم  

 

!اريب رو يخاکستر زونکن اون لطفا اسي  -  
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 داد دستم به و برداشت را زونکن مقابلش ي قفسه از و شد بلند اسمني

:کرد يپران مزه احسان  

 

خانوممم؟ عمه ي پروژه يعني دروس ي پروژه  -  

 

:دادم احسان طنتيش دل به دل من و ديخند زير اسمني  

 

!مخلفاتش و عمه ي پروژه يعني  -  

 

 داشتم دوست که يسمت به را بحث ريمس. بود کرده اخم همچنان حامد

:کشاندم  

 

. رسه يم گهيد قهيدق چند تا شياول که ميدار نجايا مهمون دوتا امروز  -

.شهيم ملحق بهمون گهيد ساعت مين شيدوم اما  
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 يکم بکنم يکار چه خواهم يم ديپرس ينم نکهيا و حامد سکوت

 ام يگوش به ينگاه. است آمده مصالحه يبرا حامد که کرد يم دلگرمم

 پشت گفت نايت که کردم برقرار را تماس. بود خطش پشت نايت که کردم

:گفتم رفتم يم فونيآ سمت به که همانطور و شدم بلند ومن است در  

 

!گهيد روز هي واسه بذار رو تيپرون مزه احسان اومد مهمونمون  -  

 

 به االن دميخواب نمک آب تو شب من. يداد يم خبر قبل از خب  -

.ستين من دست گهيد که نيا. شهيم خارج نمک تنم از عرق يجا  

 

 باز را در و شدم خارج اتاق از و دادم تکان يسر و دميخند اش يلودگ به

 يپالتو. آمد باال را ها پله آرام آرام. شدم نايت آمدن منتظر همانجا و کردم

 با تضاد در که داشت سر به يرنگ کرم شال و بود دهيپوش يمشک کوتاه

 لبخند صورتش به. آمد يم چشم به چندان دو اش يکالغ پر يموها

:گفتم يپرس احوال و سالم از بعد و دميپاش  
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!خوبه بودن ميتا آن  -  

 

!يمرس  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٧٧پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 و کردم تشيهدا کنفراس اتاق سمت به گذاشتم کمرش پشت را دستم

:گفتم  

 

!دارم مانيا هات ييتوانا به من نباش يچيه نگران  -  

 

!دارم اعتماد تو به منم  -  
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:گفتم و زدم چشمک  

 

!خوبه  -  

 

 يم اتاق به پا نايت از بعد که يحال در و کردم باز را کنفراس اتاق در

:گفتم گذاشتم  

 

!ما مهمون از نميا  -  

 

 نمک باز احسان و آمد نايت سمت به و کرد سالم و زد لبخند اسمني

:کرد يپاش  

 

!نجا؟يا اومد دروس ي پروژه اِ  -  

 

:گفتم گوشش ريز و شدم خم  
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!ينکن عرق که نفعته به  -  

 

 به اما اوردين باال را سرش. شد حامد خيم چشمم من و ديخند قاه قاه

 نيب ذره ريز را رفتارش من و کرد يپرس احوال و سالم نايت با يآرام

 به توجه با نشستنمان مدل. ميشد ريگ جا مانيزهايم پشت  يهمگ. بردم

. نشست حامد مقابل درست نايت که بود يطرز به بود گرد زيم نکهيا

:گفتم و کردم صاف يصدا  

 

..شدن اضافه ما يکار ميت به امروز از گانيشا خانم  -  

 

؟يگ يم رو نايت ه؟يک گانيشا  -  

 

 برد باال را دستش دو که زدم صدا را نامش و رفتم تشر احسان به برنده

:گفت و  
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.ميتسل من  -  

 

:گفتم و دادم تکان تاسف ي نشانه به يسر  

 

 دهيم انجام رو چوب چهار در و محدود يکارها يسر هي ما شرکت  -

 ميعظ ي توسعه هي باشه موافق هم جان حامد اگه گرفتم ميتص من که

 و کار به دادن وسعت يبرا غاتيتبل بخش کردن اضافه. بدم کارها به

 بنگاه اعتماد جلب باعث کار بهتر يمعرف با که متخصص ميت هي جاديا

 خرد صورت به نهيزم نيا يتو ميبتون ما و بشه ياداقتص کيکوچ يها

 به هم کالن بخش در ميبتون ندهيآ در انشااهلل تا ميبد وسعت رو کارمون

 و بانکها و بزرگ موسسات و ها هتل نيزايد و يطراح مثل. ميکاربپرداز

.. به بدمش خوام يم رو بخش نيا تيريمد. فروشگاهها يحت  

 

:دادم ادامه کرده مکث  

 

.کنن يهمکار ما با بدن افتخار اگه البته. خانم نايت  -  
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:گفت و کرد ينگاه اسمني  

 

!هيا هوشمندانه انتخاب  -  

 

 بشقابش در بود کنده پوست کامل که را بشيس احسان و کرد تشکر نايت

:گفت و کرد قاچ  

 

 انتخاب رو نيتدو  کنم فکر هم ارشد واسه و خونده يعکاس نايت  -

درسته؟ کرده  

 

:گفت و ديکش شالش به يدست نايت  

 

!؟ييدا پسر شده تموم ارشدم گهيد ترم دو  -  
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!زه؟ير خاله يکرد رشد يتوک! بابا؟ نه  -  

 

:دادم هشدار احسان به من و ديخند نايت  

 

نه؟ يبر بود قرار شما احسان  -  

 

:گفت و داد هيتک عقب به لعکسير  

 

.حال و عشق برم چوندميپ رو زن بابا نه  -  

 

:کردم استفاده فرصت نيا از ومن نخندد نتوانست حامد نباريا  

 

؟يموافق هيچ نظرت جان حامد خب  -  

 

  الماس_ي_دونه#
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٢٧٨پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 را دستش يتو خودکار و گرفت خودش به را انيکارفرما ژست حامد

 قرار مخاطب ميمستق را نايت من به کردن نگاه بدون و چرخاند دور کي

:داد  

 

د؟يدار نهيزم نيا يتو يکار ي رزومه  -  

 

:گفت حامد روبه معقرانه بعد و کرد من به ينگاه نايت  
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 که بگم دونم يم الزم اما خدمتتون دادم "قبال رو ميکار ي رزومه  -

 اونجا که سال دو. هستم نيرُزال شرکت پرسنل عضو هم االن نيهم من

 طرح ساتنا يکمپان يبرا هم محدود طور به اون بر عالوه دارم تيفعال

.زنم يم يغاتيتبل يها  

 

:گفت و ديپر باال شيابرو جفت کهوي. کرد نگاه متفکرانه حامد  

 

د؟يهست يانيکاو سپهر پرسنل عضو شما  -  

 

:زد لب و داد يتکان دييتا ي نشانه به را سرش نايت  

 

!هستم شونيا کارمند يرسم طور به االن من. بله  -  

:ديپرس متعجبانه حامد  
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 ديايب ديخوا يم نيرزال مثل يا کشته کار شرکت هي از شما بعد  -

!ست؟ين يمنطق ريغ کم هي نجا؟يا  

 

 نايت. برسند توافق به هم با خودشان گذاشتم و دادم هيتک ام يصندل به

:گفت و زد عقب را صورتش کنار ي شده رها يمو طره  

 

 حقوق تعارف بدون. اديم نظر به يمنطق ريغ کار يليخ امر ظاهر در  -

 امن يکار طيمح خوب، يکارفرما. است العاده فوق شرکت اون ي ايمزا

 يجا ميت اون يتو من.. اما گرفت دهيناد شهينم که ستيفاکتورها

 پله هي و بردارم جلو به گام کي من طيشرا نيبهتر در. ندارم شرفتيپ

 با مدام و شنيم دتيد آپ مدام اونجا يکار ميت نچو کنم يترق

 يب ميت اون غاتيتبل ربخشيمد شنيم آشنا ايدن روز يها متد نيدتريجد

 و آوردم دست به اديز اتيتجرب شونيا کنار من يا کارکشته آدم اندازه

 کل کي از يبخش من اونجا. کنم کار مستقل طور به بتونم که دوارميام

 کار يتر عيوس بُعد در من قراره نجايا اما شتدا يقو تيريمد که بودم

. بکنم  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1293 

!شه؟يم تر عيوس نجايا اراتتونياخت دامنه ديبگ ديخوا يم  -  

 

 اما.داره همراه به هم رو يشتريب يها تيمسئول موضوع نيا قطعا بله  -

...تونم يم و شترهيب من يبرا تشيجذاب  

:ديدو کالمش انيم احسان  

 

! يکن يطراح ينمک پفک عکس تهش ته کردم يم فکر بابا وليا  -  

 

:کشاند خنده به هم را نايت و ديخند احسان يشوخ به اسمني  

 

!جان احسان ستين يراحت کار اصال ينمک پفک غيتبل  -  

 

....منکرش بر    -  

 

:کرد تر معتدل را فضا حامد يصدا  
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!گانيشا خانم دياومد خوش ما يکار ميت هي  -  

 

. گفت کيتبر اسمنيو کرد تشکر ايتن. کرد خوش جا لبم يرو لبخند

.بود نشسته همانجا اش فرستنده که آمد ياميپ ام يگوش به لحظه نيهم  

 

 و کنم نگاش ساعت دو قهيدق دو يجا به و رونيب برم نخوام اگه مثال »

«؟يبکن يخوا يم کار يچ قيرف گرم دمت بگم  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٧٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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:گفتم جمع روبه دادم سُر زيم يرو را يگوش زده لبخند  

 

!دارم يکار هي نايت با برم من ديبزن گپ هي شما تا ها بچه خب  -  

 

 نايت. فرستاد امکيپ باز ميبرا بود يگوش يتو سرش که يحال در حامد

:خواندم را امکميپ اول من و داد تکان يسر  

«نيبش. کردم غلط داداش »  

 

:گفتم نايت به رو و دادم تکان يسر و دميخند  

 

.ميزن يم حرف راجبش "بعدا حاال  -  

 

:آمد امکيپ ام يگوش به باز  
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 يبغل ،يماچ ،ي وهيم آب هي شيببر يخوا ينم دهيپر رنگش اسمني »

«ها داشت کار کنم فکر هم احسان ؟يبد بهش يزيچ  

 

:دميپرس اسي از و دادم تکان نيطرف به را سرم. کرد يم تمياذ شرف يب  

 

؟ينگفت همکار نيا راجب رو نظرت اسي  -  

 

:گفت کرد نگاهم خندان  

 

.. کار استارت واسه کنم امضا ديبا که دم يم يچکها روتو نظراتم من  -

.دعا التماس ديايب ديبا موقع اون  

 

:گفت ملتمسانه نايت  
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 رو شده نهيهز برآورد که مشخص يمال صورت  با طرح هي "اتفاقا  -

... فقط. کردم آماده  

:گفت من روبه و ديخند زير  

 

 االن تا يک آخه کنم؟ يهمکار خودت با اسي يجا به من شهينم  -

بتونم؟ من که رهيبگ پول اسي از تونسته  

 

:گفت خندان و برداشت مقابلش ظرف از يشکالت حامد  

 

 يم ساپورتتون دينباش نگران گانيشا خانم من با غاتيتبل ي نهيهز  -

.کنم  

 

:گفت سرخوشانه خبر يب جا همه از ينايت  

 

  ؟يجد  -
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 داد تکان يسر حال همان در اما نداشت را او به کردن نگاه جرات حامد

:گفت و  

 

!يجد  -  

 

 رو کار االن نيهم از ميتون يم. خوبه يليخ ينطوريا يريام يوا  -

.ميکن شروع  

 

:گفتم و چرخاندم دو آن نيب ينگاه  

 

  آقا با يغاتيتبل يکارها يبرا بعد به نيا از  -

 

 هم من به رو کار ي جهينت فقط باش هماهنگ بيج به دست حامد

!بده اطالع  
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:گفت رکانهيز احسان  

 

!روشن چشمم  -  

 

 فونيآ زنگ يصدا که ديچرخ احسان سمت به سرعت به حامد سر

 مطلوب اصال در پشت مهمان که چرا شد احسان يها نمک ختام حسن

.نبود او  

 

 ي همه صورت يرو تعجب از يگرد. شد اضافه جمعمان به که مانيپ

. آنجاست چه يبرا او که بودند نيا يپ در همه و نشست زيم دور افراد

 شرکت به را او چه يبرا بداند که بود نيا مشتاق هم خودش يحت

.بودم شده وارد مصالحه در از اما من. ام کرده دعوت  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٨٠پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 را ما مانيپ به ياعتماد يب صرف به عمه که را يمشارکت خواستم يم

 تازه يبو و رنگ در اما گردانم بر صاحبش به را بود کرده آن کيشر هم

 يپرسش نگاه. ميبود گذشته يمعمول تعارفات از و آورد يچا اسمني. تر

:گفتم و رفتم کمکش به من که بود انيجر در من و نايت نيب مانيپ  

 

...شهيم اضافه ما يکار کادر به نايت يزود به بخواد خدا اگه انشاهلل  -  

 

 نايت يرو را نگاهش شماتت اما نگفت يزيچ و انداخت باال يابرو يتا

 شيبرا ديشن يم را حرف نيا اول درجه در يکس هر. کردم يم حس

 شرکت در شيکار خوب تيموقع ديبا نايت چرا که داشت تعجب يجا
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 زمان دادم اجازه. شود ملحق ما يکار ميت به و اندازديب خطر به را نيرزال

 باب که کشاندم يجا به را بحث و کند مشخص را انتخاب نيا ليدل

.احسان خصوص به بود حضار تمام ليم  

 

 شراکت کي شنهاديپ تا نجايا کردم دعوت مانيپ از من قتشيحق  -

....بدم بهش رو ديجد  

 

 اعتماد با نايت. بود جالب ها عکشنير بودم گفته که ي جمله نيهم حد در

 مشت جا همان از يداد يم دانيم اگر احسان به. کرد يم نگاهم

 و کرد يم ام يهمراه بهت با اسمني. کاشت يم فکم يرو يمحکم

 همه اليخ يب حامد فقط وسط نيا و داد يم گوش متفکرانه مانيپ خود

 در نگذاشتم. کرد يم ريس شالش کنار نايت ي شده رها يموها يايدن در

:گفتم و زدم يکوتاه ي ضربه زيم يرو خودکار با و بماند يباق شيايدن  

 

؟يينجايا جان حامد  -  
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:کرد تيسرا شيلبها به نگاهش طنتيش  

 

!واال نه  -  

 

:گفتم من و دنديخند همه  

 

!دارم باهات يواجب کار نجايا که ايب ريبگ دربست هي  -  

 

:گفت و ديکش اش ينيب ريز يدست  

 

!بخواه جون شما  -  

 

:گفتم و دادم رييتغ مانيپ سمت به را صحبتم يرو  
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 هر که داره وجود يکار داد قرار نيچند حاضر حال در ما شرکت يتو  -

 فقط و شدن تموم ها يسر هي..کنن يم يط رو خودشونه ي پرسه کدوم

 هم يسر هي و سندن صدرو منتظر ها يسر هي.. مونده مالکا به ليتحو

..دروس پروژه مثل درست جوازن منتظر  

 

 به مرا سکوتش اما دهد نشان يواکنش اسم نيا دنيشن با بودم منتظر

. داشتم دوست را مانيپ ي هوشمندانه سکوت. داشت واد ادامه  

 

 من که شرکته نيا يها پروژه نيمهمتر از يکي دروس ي پروژه  -

 ياديز سود بر عالوه. کنم اعتماد يمانکاريپ هر و طراح هر به تونم ينم

 از من يبرا گانيشا ي خانواده اعتماد حس هست، پروژه نيا در که

....اما کردم صحبت ياديز يمانکارايپ با..برخوداره يشتريب تياهم  

 

 کردم نگاه احسان يعصب ي چهره به و کردم رها برگه يرو را خودکارم

:گفتم و  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1304 

... نکهيا تا نکردن جلب رو نظرم کدوم چيه قتشيحق  -  

 

:گفتم تامل يب من و کرد نگاهم تر قيدق بار نيا حامد  

 

 به واحدها ليتحو در تعارف يب. کرد جلب رو نظرم شما شرکت  -

 نيتر مدرن از استفاده و خوب اليمتر اما ديدار ياديز ريتاخ يمشتر

 بورس رو همچنان ديدار که يريتاخ به توجه با شده باعث طراحها

.ديباش  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٨١پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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 و بست نقش مانيپ يلبها يرو بود پوزخند به هيشب شتريب که يلبخند

:دادم ادامه من  

 

..يهمکار يبرا کنم دعوت شما از خوام يم من  -  

 

:شود کامل حرفم نگذاشت احسان  

 

کنه؟ درو گهيد کي ؛يبذار تو رو پول  -  

 

:دادم ادامه و خواستم زمان ازاحسان و بستم آرامش با را چشمانم  

 

 با من که شده واگذار من به مالک نفع به چهل شصت پروژه نيا  -

 به يکس هر که يشرط به کنه يم واگذرش مانکاريپ به درصد نيهم

...ذاره يم هيسرما شراکتش زانيم ي اندازه  
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 را سکوت نباريا حامد و گرفت رنگ يکم احسان يعصب ي چهره

:بود گرفته شيپ در سکوت همچنان مانيپ و شکست  

 

؟يد ينم انجام رو کار نيا خودت چرا خوب  -  

 

:گفتم و دميچرخ حامد روبه  

 

 سال در من. بود اديز يکاف اندازه به ما يکار حجم گذشته سال يتو  -

.. يمالز به يکي و يجنوب ي کره به يکي دارم مهم سفر دو هم يآت

 مهين يها پروژه. هستم ازدواجمم يکارها ريدرگ امسال اون بر عالوه

 ديبا رو ندهيآ سال يدون يم بهتر خودت که هم شما. هستن هم کاره

 معتبر شرکت هي به پروژه نيا يواگذار به  ميتصم نکهيا يشبا يچ دنبال

 نانياطم با کارهم شهيم حفظ يمال منافع نکهيا بر عالوه که گرفتم

. شهيم انجام يشتريب  

:ديپرس اسمني  
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ه؟يچ شما نظر جان مانيپ خب  -  

 

 به يکم و ديکش اش چانه به يدست مانيپ بود مانيپ يرو همه نگاه

:گفت و کرد نگاه من چشمان يتو صاف و شد خم جلو سمت  

 

؟..يشمور ينم رو دندونش رو کش شيپ اسب  -  

 

:رفت تاخت به مانيپ و خوردند کهي همه لحظه کي  

 

 من و يکن يم داد قرار لغو شما. ييدا پسر دارم بهتر شنهاديپ هي من  -

 گردن رو شده بزک ينيريش نيا صد تا صفر و اميکنارم مادرم با خودم

.رميگ يم  

 

 ينم مانيپ با داد قرارد عقد بار ريز عنوان چيه به عمه که دانستم يم

:گفتم قاطعانه ليدل نيهم به رود  
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.کن فکر گهيد يها نهيگز به محاله که داد قرار لغو  -  

 

 يرعليام رونيب يبکش ما يزندگ از رو پات که نکهيا يبعد ي نهيگز  -

. يکن فکر ازدواجت به و درخشان  

 

:گفت تعارف يب و گذاشت نايت دست يرو را دستش  

 

 هي زنهيم قدم توش که يجنگل.. خوبه جاش ما خرام خوش يآهو  -

 کوزه دم بذار رو ات ساله ستيب انداز چشم.يانيکاو سپهر قد ردارهيش

.. فکر نيا به و بخور رو آبش  

 

:ديدو حرفش انيم يعصب احسان  

 

..بنده گهيد يکي آخور به سرش که ياون  -  
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:گفتم و رفتم تشر احسان حرف انيم  

 

!احسان  -  

 

 يرو نايت نگران نگاه. شدن بلند به کرد وادار هم را نايت و شد بلند مانيپ

:گفتم يآرام به من و نشست چشمانم  

 

...دعوا نه مانيپ مذاکره يبرا مينجايا  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٨٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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 ستين مذاکره اسمش بچرخونم دهنم دور دور، دو رو لقمه مذاکره؟  -

 همه نفع به مصادر در ييطوال دي ماشاهلل شما که است مصادره اسمش

..يدار زيچ  

 قرمزم خط. رفت يم نشانه را اسمني صاف زدنش حرف نوع و اشاره رد

 نايت نگاه در زده  حلقه اشک که فيح صد و فيح اما بود کرده عبور را

:امدين کوتاه احسان اما بست را ميپا و دست و شده ريزنج  

 يتو تو زنه؟ يم حرف مصادره از داره يک روشه اسمش الشخور  -

 حرف مصادره از گهيد تو يبرد دست هم پدرت مرحوم نامه تيوص

...نزن  

:زد صدا را نامم ملتمسانه ايتن  

!ريام  -  

:گفت احسان روبه مانيپ  

 توش که دارم و داشتم رو جنمش منم کرد، تيوص داشت ما پدر  -

 يخونگ گرگ رو ناموست که بچسب رو نداشتت کاله تو ببرم دست

!نزنه  
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 يم ساکت ودهر ابد تا بود خودم حرف. بود انيم اسمني حرف. دادم رد

 تا. بود چکميپ حرف اما کند ييگشا عقده هم مانيپ گذاشتم يم و ماندم

 يرو دخترکان غيج و بود احسان مشت انيم مانيپ هيقي ميايب خودم به

 در اما آمد يم حساب به چه مانيپ گرانيد قاموس در دانم ينم.. هوا

 حساب به مهمان اش يدهن و چاک يب ي همه با مانيپ من قاموس

 باال خورد و زد. بدهم آنجا را هاش يهتاک پاسخ بود محال من و آمد يم

 کردند پا به خاک و گرد توانستند تا مانيپ و احسان شد پا به بلوا. گرفت

 مانيپ طرف يگاه و گرفت يم را احسان طرف يگاه حامد وسط آن و

 تنها. شدند يراه مانيپ و نايت وانده اشک يکل با يوقت.گرفت يم را

:گفتم ايتن گوش دم که بود نيا بکنم توانستم که يکار  

 يحاالم شد يخال دلش ته زد رو حرفهاش مثبته، قدم هي خودش نيا  -

..ها ينباش ناراحت تو کنه يم فکر شنهادميپ به نهيش  

:گفت انيگر ايتن  

!نجايا اومدم کشه يم منو  -  

 هم صبح تا اگه برادرته، مانيپ نترس برو هرته، شهر مگه کرده غلط  -

. ها يکن دفاع ما از مبادا بده فوش پاش به پا هم تو داد فوش بهمون

..ياون ميت يتو تو که کنه باور بذار  
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!هيوحش  -  

:گفتم و کردم قاب صورتش دور را دستم  

 اش جربزه هم بسازه داره رو پولش هم مانه،يپ با حق. ستين يوحش  -

.چسبوندم يم آمپر بودم منم نداره رنگ مامانت شيپ حناش منتها. رو  

؟..داره شکمش تو راست روده هي نيا که ستين  -  

 قند آب به من و شد بلند کرد يم صدا را نايت يعصب که مانيپ يصدا

 ديرس نايت به. بود کرده درست نايت يبرا که کردم نگاه حامد دست يتو

:گفت و  

!خانوم نايت کنم يم آرومش االن من ديبخور نويا شما  -  

 و شد بلند و داد تکان يسر نايت. بود آورده ريگ وقت شعور يب ي کهيمرت

 در دم تا حامد اما کرد يخداحافظ يلب ريز و آرام و رفت در سمت به

 دست نکند نايت خوراک را قند آب آن تا که شدم مطمئن من و رفت

.بود نخواهد بردار  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٨٣پارت#  
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  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

اسمني  

 

. بود صورتم يرو هم يميمال شيآرا و بودم دهيکش سشوار را ميموها

. ميبود کرده يسپر مادرجون مزار سر خانواده ي همه را ليتحو سال

 يدلخور و خورد و زد وجود با. بود چشم يتو بيعج اش يخال يجا

 مانيپ هرچند. بودند آمده هم عمه ي خانواده اما داشت وجود که ياديز

 به خودش بعد و ميبشو دور مزار از ما که کرد صبر و نشد ادهيپ نيماش از

 ييايهدا تمام يپر با قبلش روز صبح. رفت مادرجون مزار سر ييتنها

 کرده يخواه عذر مادرش و پدر از من و ميبود رابرده سروش ي خانواده

 داشته يصحبت هم سروش با تا بدهند اجازه که بودم خواسته و بودم

 او به نکهيا و سروش نبودِ. رفته سفر به سروش که گفتند آنها اما باشم

 يها ينگران يهنوزبرا که يدل با شد باعث نداشتم يگريد يدسترس

 کي يايمح زيچ همه. بدهم ريام ي خواسته به تن ديتپ يم سروش

 و نوشتم سروش به يا نامه لحظات نيواپس در من و بود دوباره شروع

 که ياو. برسانم او به را نامه نيا وقت اسرع در که دادم قول خودم به
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 از تن دو همراه به عمو ي خانواده. اهلل بسم من و بود شده جن حاال

 يم يرسم يخواستگار به نايم عمه و ام مائده عمه و ريام يها خاله

 يبرا اما بود تهيفرمال ما ي همه يبرا ديشا که يخواستگار. آمدند

 يکالباس لب رژ. آمد يم شمار به واجبات از پدرم و عمو ي خانواده

:گفت و شد کمينزد سر پشت از يپر که دميکش لبم يرو را يميمال  

!دهينم جواب  -  

 افتي داشت مانيپ با که ياساس خورد و زد از بعد گفت يم را احسان

 نفس. بود رفته و آمده ليتحو سال يبرا کوتاه فقط و شد ينم يم

:گفتم و دميکش يقيعم  

!بده جواب که ريبگ انقدر  -  

:گفت و کرد مرتب را اش فرشده يمو طره يپر  

!اديم مطمئنم  خورد کيت دادم اميپ بهش نه  -  

:گفتم و دادم باال يابرو يتا  

وزه؟ يگفت بهش يچ  -  

.باش نداشته يکار اونش به گهيد  -  

:گفتم و زدم شيبازو به يمشت  
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!!ها ميندرا يکار يمخف  -  

 کي »بود نوشته که آمد ريام جانب از ياميپ ام يگوش به لحظه همان

 دانميم ي انهيم نيچن يرقص...اري زلف دست کيو باده جامِ دست

«آرزوست  

 و زد مهيخ يگوش يرو يتند يپر. دميبوس و گذاشتم لبم يرو را يگوش

:گفت  

برات؟ بود نوشته يچ  -  

:گفتم و دميکش عقب را يگوش  

!بگم بهت منم تا بگو تو اول  -  

:گفت و کرد يشيا  

!دادم رو همون ي وعده بهش خواد؟ يم يچ احسان  -  

:گفتم خندان اما متعجب  

ماچ؟  -  

:گفت و ديبرچ را لبش  

!بشر نيا يمنکرات  -  
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  الماس_ي_دونه#

٢٨٤پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

!ام بچه خبره چه کرده فکر گهيد بده بهش ماچ هي زهرمار  -  

 

:گفت و ديپر باال شيابرو جفت  
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 بود نوشته يچ نميبب بگو تو حاال...اشتها کم من بگردم ات بچه دور  -

؟يکرد يم ماچ رو يگوش که  

 

:گفت و ديکش يا کالفه پوف او و دادم نشانش را يگوش ي صفحه  

 

 ريس تخت رو که اون به نه کنه يم ريس معنا عالم در که نيا به نه  -

!کنه يم  

 

:گفتم و دميخند صدا با  

 

!داره يسر بر خاک مسائل در ييطوال دي نميا نباش نگران  -  

 

:گفت خندان همانطور و گرفت شکل هم يپر لب يرو لبخند  

 

  هست زيچ همه به حواست دونم يم اسي  -
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آره؟ اد،يم عاقد امشب گفت مامانت اما  

:گفتم و زدم پلک  

 

!ميخون يم موقت عقد برونه، بله "رسما اما هيخواستگار اسمش  -  

 

:گفت و ديبوس را ام يشانيپ  

 

اومده؟ مگه شاتتونيآزما جواب  -  

 

  نيا دنيروم شيآزما جواب روز همون  -

 تو ياديز شما گفت هم بابا البته! رهيام اصرار ينيب يم که هم يعاقد

 گفت و شد يراض موقت عقد به صلوات و سالم هزاتا با ديهم کميش

!ديبش محرم به که بهتر  
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:گفت و ديخند صدا با و کند کنترل را اش خنده نتوانست گريد يپر  

 

!ديکن يکي رو جهاز و يسمونيس دهيترس بابات يطفل  -  

 

!زهرماررر  -  

 

!!هاا شده آب دلت تو قند  -  

 

:گفتم و دميکش يقيعم نفس  

 

 

!سروشِه شيپ فکرم مُدام  -  

 

:کرد ينيريش اخم  
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!بشه قسمتش خوب بخت هي انشااهلل هم سروش! نده يمنف يانرژ  -  

 

؟!نگرانشم يکن يم باور  -  

 

 به بده دل االن فقط. کردم يم شک ديبا بودنت اسي به بود نيا جز  -

!ريام  

 

:گفتم و زدم لبخند  

 

 فقط ميباش داشته مفصل مراسم نداره دوست ريام جون مادر خاطر به  -

 جون مادر فوت از مدت هي حداقل تا ميبش محرم هم به خواست

 ادمي که بارش هي همون ندارم دوست مراسم اصال خودم راستش...بگذره

 يراض همه. ستين من دست که همش اما. نهيشيم تنم به لرز افته يم

!کنه يم رو پوستم مامانم بشه تموم زيچ ههم وصدا سر يب بشن  
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 دختر اگر يپر. گرفت را مامان جانب باز و کرد نگاهم جانب به حق

:داشتند تفاهم هم با بس از بود بهتر يليخ شد يم مامان  

 

!داشته رو تيعروس آرزو عمر هي خب داره حق  -  

 

:گفتم و کردم دعوت آغوشش به را خودم  

 

!کن دعا برامون يپر  -  

 

!قشنگم عروس بشم فدات  -  

 

 در صدا به در زنگ که چرا دينکش درازا به آن از شتريب يپر با صبحتم

.آمد رميام و ديرس موعود ي لحظه باالخره آمد  

 

  الماس_ي_دونه#
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٢٨٥پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 

 

 

 همه يلبها يرو لبخند گل و بود نشسته مهمان خانه گوش تا گوش

 يچراغان چشمانش و بود دهيپوش يصدر دامن و کت مامان. بود نشسته

 و بودم نشسته عمو زن کنار من. کرد يم ييرايپذ همه از گلناز. بود

 هر و بود نشسته مامان کنار يپر. بود ريام بزرگ ي خاله گرميد طرف
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 نوک شلوار و کت ريام. کردند يم نگاهم  يداشتن ودوست مهربان دو

 کنار نيمت و موقعر. بود دهيرس خودش به يحساب و بود دهيپوش يمداد

 خانوم سمت به سرش "ابدا و بود نشسته اش يمادر بزرگ پدر و عمو

 و من ازدواج اال بود زيچ همه رامونيپ صحبتها. کرد ينم يسرکش ها

 دميترس يم بود شده علت بر ديمز احسان نبود و داشتم دلشوره. ريام

 را دستم عمو زن. نشود يسپر شد يم داده نشان که يخوب به زيچ همه

:گفت گوشم کنار آرام و گرفت  

 

!نکنه نگاهت داره حق ام بچه! يشد خوشگل يليخ  -  

 

:کردم تشکر يلب ريز و زدم يحيمل لبخند  

 

!عمو زن يمرس  -  

 

 شد پاره دلم بند من و چرخاند ريام و من سمت به را صحبت عنان عمو

 را شيحرفها "اصال ميگوشها.گرفت يتند تمير کهوي قلبم ضربان و
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 احسان. شود آرام قلبم تا گرفتم ازسر را گفتن ذکر لب ريز. ديشن ينم

 ريام مقابل. بود دهيرس خودش به هم يکل تصورم برخالف. آمد باالخره

 که رفتم آشپزخانه به. اورميب شربت شيبرا تا شدم بلند من و نشست

:گفت گلناز  

 

!برم يم براشون من جان اسمني  -  

 

!ببرم خودم بذار نه  -  

 

:گفت گزنده و تلخ که رفتم احسان سمت به و گرفتم گناز از را ينيس  

 

!خورم ينم  -  

 

:گفت محکم احسان که کردم گرد عقب و خوردم کهي  
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!دارم کارت من کنار نيبش ايب  -  

 

  که داشتند نظر ريز را حرکاتش بابا و مامان

:ختير همه دست يرو را يپاک آب احسان  

 

 خودم بدونم، ريبرادرام رو خودم نکهيا از شتريب چون نجاميا من  -

..نکهيا دونم يم اسي روبرادر  

 

:گفت و چرخاند بابا سمت به را سرش  

 

هست؟ اجازه  -  

 

:گفت و داد تکان يسر بابا  

 

!پسرم ياردارياخت  -  
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.. شيپا ران يرو گذاشت و گرفت را دستم واحسان دنديزخنديزرير همه

 احسان. شد يتداع ي خاطره و گرفت جان چشمم مقابل صحنه کي

:زد لب مادرش روبه  

 

..درخشان خانم ميديشن اديز رو پسرتون ريخ ذکر  -  

 

 خنده يحت و لرزش چيه بدون احسان و دنديخند يم "رسما همه گريد

:گفت کرد يم نوازش را دستم که همانطور کالمش در ي  

 

 دل بلده نميبب خوامم يم ترازوِ، ي کفه هي حسنات نيا تمام اما  -

 تکون زنش دل تو آب کنه رفتار و پاشه نهيبش چطور بلده نشکنه؟؟

 نخوره؟

 

:گفت احسان روبه و کرد جمع را اش عموخنده زن  
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!پسرم بپرس خودش از...  دانيم نيا و يگو نيا  -  

 

:وگفت چرخاند ريام سمت به را سرش فاتحانه احسان  

 

 کالم تا دو واسه يحت شما با و بشه بلند نجايا از که اسمني خان، ريام  -

 شما به صداش جنس! داره ربط شما به نگاهش رنگ. اديب زدن حرف

 يم رو شما فقط و فقط من بخوره تکون دلش تو آب اگه! داره ربط

...اهلل بسم يهست يزندگ يدونيم مرد اگه که نهيا.  شناسم  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٨٦پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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 محکم را دستم احسان و گرفت اش خنده احسان طنتيش از هم ريام

:رگفتيام و فشارداد  

 

!بخواد خدا اگه تهش تا هستم  -  

 

:گفت و چرخاند من سمت به را سرش احسان  

 

!داداشم؟ يها يدلدادگ عمر يه واسه يهست خوشگله يآبج  -  

 

 را دستم احسان. شد زوم من يرو ها نگاه و زد شبنم ام گونه يرو شرم

:کرانش يب عشق ييايدر به زدم دل من و داد فشار محکم  

 

!بخواد خدا اگه هستم  -  
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 و ديکش آغوش به را سرم نفراحسان نياول و شد بلند دنيکش کِل يصدا

:گفت  

 

!داداش زن نوکرتم  -  

 

 و کرد حل بغلش يتو مرا مامان. گفتند کيتبر کي به کي و آمدند همه

:گفت و ديبوس را ام گونه ياشک چشمان با آخر دست  

 

!زيعز روز نيا حق به مادر يبش بخت ديسپ  -  

 

 شب از را ييبايز نيس هفت ي سفره. کردم تشکر و دميبوس را صورتش

 و عمو ي اجازه با عاقد و مينشست آن صدر ريام و من ميبود دهيچ قبلش

:گفت گوشم کنار يزيچ هر از قبل ريام. کرد شروع بابا  
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 بده اجازه. ستين نيس هفت سفره از تر قشنگ يعقد سفره اسي  -

.برات کنم يم جبران بخونه رو دائمش  

 

:زدم لب و کردم نگاهش مردد  

 

  ؟ينطوريا آخه  -

 

 يها راقي با رنگ يريش کوتاه راهنيپ. کردم ميها لباس به يا اشاره

:گفت و کرد نگاهم دارانهيخر ريام. بود تنم يتو ياسي ي کارشده  

 

 تا دنبالش بپوش لباس هي. آسمون قد بزن تاج هي مونيعروس  -

 کهکشون

 

:داد ادامه و ديکش قيعم نقس  
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ستين دوزک بزک به ازين.. رو قلبم يترکوند چشات نيهم با تو  -  

 

:گفت بلند عاقد  

 

.ميالرح الرحمن اهلل بسم  -  

 

:کرد سوال دوباره ريام  

 

بخونه؟ دائم بگم  -  

!بابام؟  -  

 

!من با اون  -  

 

:گفت بلند ريام ديبگو يگريد کالم آمد عاقد تا  
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!ديبفرما اجازه آقا حاج  -  

 

:گفت سرعت به ريام. ديپر درجا مامان رنگ  

 

 ه،يمبارک روز و نو سال ي سفره بخونن؟ دائم ديديم اجازه جان عمو  -

!بخونن؟ دائم ديبد اجازه شما اگه  

 

 شده انجام عمل يتو بابا و گرفت برق نگاهش رنگ سرعت به مامان

 و انداخت سرم يرو را جون مادر شال و شد بلند عمو زن گرفت قرار

:گفت  

 

!فرامز آقا ديبد اجازه  -  

 

:گفت و کشاند خنده به را بابا عمو زن ناز از پر اما و ملتمسانه لحن  
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!داداش زن شماست دست هم ما ي اجازه  -  

 

 به قرآن يپر و ديکش يقيعم نفس ريام و شد تر بلند ها کِل يصدا

 که يتور يپر با بود نشسته ساکت لحظه آن تا که ينايت. داد دستم

 عمو يها يزنيرا با عاقد و گرفتند سرمان يرو را بود داده آنها به مامان

گرفت سر از را خطبه و برگشت بزرگ يدفتر وبا رفت نگيپارک به  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٨٧پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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:داستان اصل به ديرس و گفت را ها مقدمه  

 

 اسمني خانم سرکار مکرمه، ي محترمه ي زهيدوش خانم عروس  -

 که ديده يم وکالت بند به ايآ  درخشان فرامز آقا حاج فرزند درخشان

 و ديمج اهلل کالم جلد کي شمدان و نهيآ جام کي ي هيمهر با را شما

 يآقا جناب يشگيهم و دائم عقد به يآزاد بهار تمام ي سکه عدد 110

اورم؟يب در درخشان برزيفر آقا حاج فرزند درخشان يرعليام  

 

  ديلرز يم دستانم و ديکوب يم دهانم يتو قلبم

 

:گفت دلبرانه نايت  

 

!بزنن سر گال به رفتن که نهيا گلن خودشون خانم عروس  -  

 

 نايت باز و کرد تکرار را اش جمله دوم بار يبرا عاقد و دنديخند همه

:گفت  
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 يب. يريگ گالب واسه خواستن وعده زدن زنگ کاشون قمصر از واال  -

.کاشونه گالب الهام منشا شون بله زونير شکر عروسمون نکهيا از خبر  

 

:گفت گوشم ريز ريام و بود هوا يرو گريد حضار ي خنده يصدا  

 

!روشن؟ حامد چشم  -  

 

:گفتم و کردم نگاهش متعجب  

 

؟يچ -  

 

..ستاديوا قلبم بگو بله شما يچيه -  

 

:گفت و ديخند نايت طنتيش به عاقد  
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 آقا که بندن وکالت بنده به برگشتن کاشان از خانوم عروس اگه  -

..نمونه منتظر نيا از شتريب دامادمون  

 

 و شد بلند عمو زن. کرد تکرار را سوالش سوم بار يبرا و خواند را خطبه

:گفت يآرام به ريام و انداخت گردنم به را ييبايز گردنبند  

 

..گهيد بگو  -  

 

:گفتم آرام و کردم ريام به ينگاه  

 

.. بزرگترها ي همه و مادرم و پدر ي اجازه با  -  

:گفتم و کردم نگاه ريام چشمان در آرامش با و کردم مکث  

 

!بله  -  
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 از بخش آرام و نرم انيجر کي انگار و گرفت دستش يتو را دستم ريام

:گفت يلب ريز ريام. شد يجار قلبم تا ريام دست  

 

!شکرت ايخدا  -  

 

 تعلل بدون ريام بار نيا و کرد اجرا دوباره را مناسک نيا تمام عاقد

 يرو سالن و گفت بله محکم و بلند بود دستش انيم دستم که همانطور

 تازه رنگ عمو آغوش انيم نيا در و شد روانه کاتيتبر ليس. رفت هوا

:گفت گوشم کنار و گرفت ي  

 

!يبش خوشبخت خانوادمون، به ياومد خوش ام حانهير  -  

 

 احسان. زود چشمش ي گوشه از را ياشک قطره و ديبوس را ام يشانيپ

 هم با و کشاند وسط به را نايت و کرد روشن را ستميس و کرد طنتيش

 فوش مانيپ به هم يکل دلش يتو احسان که دانم يم. دادند قر يکل
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 دائم ونديپ سال روز نياول در که يصفا با اما جور و جمع  يمهمان.  داد

 که بود کرده خوش يا اندازه به را دلم حال زد رقم را ريام و  من انيم

 و شد اضافه هم ايعرش نا،يت و احسان جمع به. شود تمام نداشتم دوست

:گفت يلب ريرزيام  

 

..خدا رو تو نگا رو وروجک  -  

 

 من سمت به را دستش و ستاديا ما مقابل و داد کمرش به يقر احسان

:گفت و کرد بلند  

 

!گهيد وسط ديايب ديپاش  -  

 

:گفتم و دميخند طنتشيش به. کرد اخم ريام  

 

!کنم رد رو دستش تونم ينم من شرمنده  -  
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است؟ينجوريا  -  

 

:گفتم و گذاشتم احسان دست انيم را دستم و  دادم باال يابرو يتا  

 

.استينجوريا کرد شهيم چه گهيد  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٨٨پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 طنتيش دل به دل اما بود کرده خانه ميها گونه در که يشرم ي همه با

 شاباش ميعظ ليخ. ميبود مجلس وسط احسان و نايت با و دادم احسان
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 کمرم يگود انيم يدست که بود روان سرم يرو ها اسکانس و ها

:گفت و نشست  

 

!گهيد تنها تنها  -  

 

:زد پچ گوشم يتو ريام که دميخند زير و آمدم يابرو و چشم  

 

!من يخوراک ميبگرد تا بگرد  -  

 

:گفتم و دميکش دندان به را نميريز لب و ديپر چشمانم از برق  

 

!شدن؟ يخوارک تا کو اوو  -  

 

 و کردند يخال را ما دور نايت و احسان کم کم بود شده ما همگام هم ريام

 پوست در يشاد فرط از مامان. ميبود دانيم تاز کي تنها ريام من
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 و شدميم آب انمياطراف نگاه نيذرب ريز داشتم من. ديگنج ينم خودش

 انيم ريام ي حلقه که يوقت بود ييبايز يخوش سر. خواند يم خواننده

 يوقت. ميگذاشت هم دهان يتو عسل جمع حضور در و نشست دستانم

 زدند شيآت بر يدست و شدند دهيکش وسط به ها مهمان ي همه "بايتقر

:گفتم آرام. کشاند اتاقم سمت به و ديکش را دستم ريام  

 

!است خونه تو مهمون ونهيد  -  

 

!ميستين ما فهمن ينم گرمه سرشون  -  

 

 از تصورم. بود من از شتريب ريام زور اما کردم مقاومت و دميکش را دستم

 اما بود يکيرمانت فوق و يخاص اتفاق تمانيمحرم از بعد ييتنها نياول

 ينيه من و زد باال را راهنميپ نييپا ي گوشه ريام نهايا ي همه يجا

:گفتم و دميکش  

 

؟يکن يم کار يچ  -  
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:گفت و ديخند  

 

!خورمت ينم االن نترس  -  

 

 به و زد باال را راهنميپ داشتم من که يمقاومت ي همه با و گفت را نيا

 چشم سخت و دوخت چشم ميپهلو يرو ي هيبخ رد به و ديرس ميپهلو

 يسخت به نفسش و گذاشت ام برهنه يپهلو يرو را دستش. بست

. بود هيبخ و زخم يجا ميپهلو دست کف کي ي اندازه به. آمد رونيب

 يرو ريام. بود همچنان ردش اما بود شده کمرنگ که بود درست

 ميپهلو ي هيبخ يجا و گذاشت ميپهلو يرو را سرش و نشست شيزانو

 خاص رنگ شيصدا بار هر.زد صدا را نامم بار سه و ديبوس آرام را

:داشت را خودش  

 

اسمني.. اسمني.. اسمني  -  
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. عشق يسوم و داشت درد يدوم و داشت خشم گفت که ياسمني نياول

 از يقيعم دم و ديکش آغوش به را سرم و شد بلند و داد کف از طاقت

:گفت و گرفت ميموها نيب  

 

!کمه کنم شکر دادنت دوباره بابت رو خدا ابد تا اگه  -  

 

 ميندار تعارف. شد حلقه کمرش دور آرام دستم و شد گرم عشقش از دلم

. آرامش و جانيه شور سراسر يطعم. داشت يديجد طعم ريام آغوش

 اليخ يب داشتم دوست بود چه هر شود؟ يم عشق نامش پارادوکس نيا

 ديبوس را ميموها يرو ريام. بمانم همانجا و بشوم در رونيب يها مهمان

:زد لب آرام و  

 

!برات کنم يم جبران  -  

 

 و کردم نگاه چشمانش يتو و کردم بلند اش نهيس يرو از آرام را سرم

:گفتم  
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رو؟ يچ  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٨٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 شروع لحظه همان از ريام امان يب يها بوسه د،يبوس را ام نيب نوک

:شد  

 

..رو معرفتت همه نيا  -  

 

:گفتم و دميبوس را اش چانه و شدم بلند پا ي پنجه يرو و دميخند  
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!ارزه يم ايدن ي همه به يکنارم که نيهم  -  

 

:زد لب قرار يب و شد تنگ دورم دستش ي حلقه  

 

؟يريبگ رو دتيع يخوا ينم  -  

 

!ييکادو خودت تو  -  

 

!ميدار پرواز 11 ساعت يبدون که گفتم يخودان  -  

 

: گفتم و کردم نگاهش متعجب  

 

؟يکن يم يشوخ  -  
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:زد چشمک  

 

؟يشوخ و من  -  

 

!بذاره بابام کن فکر درصد هي  -  

 

!نذاره بابات کن فکر درصد هي هم تو  -  

 

 و گرفت قرار اش نهيس يرو دوباره وسرم شد چنگ کتش يرو دستم

:گفتم  

 

!زاتيسوپرا نيا با کنه رحم من به خدا  -  

 

:گفت و انداخت دستش يرو ساعت به ينگاه  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1347 

 و کن جمع رو لتيوسا بجنب يندار وقت شتريب ساعت دو االن از  -

.ببرمت چمدون و ساک بدون مجبورم گرنه  

 

!دنينم راهمون يهتل چيه تو که "عمرا  -  

 

!کن جمع رو لتيوسا باش نداشته يکار اونش به شما  -  

 

 مامان که يحال در بعد يساعت. کندم دل آغوشش از مکث با و دميخند

 که گفت يم و ختير يم نمک احسان و گرفت يم سرمان يباال قرآن

 سمت به و ميکرد يخداحافظ خانواده با بشود خودش قسمت انشااهلل

. بود عشق از ييايدن و ريام و بودم من حاال. ميشد يراه مهرآباد فرودگاه

 نشيريش طعم ابد تا که ي روزه هفت مسافرت. بود شيک مقصدمان

.ماند يباق روحم و جان يتو  

 همه با که بود انگشتم دور يانگشتر. بودم نشسته مايهواپ يصندل يرو

 را چشمانم آف کيت طول در. داد يم قلبم به يقيعم يگرم اش يسرد

:زد لب و ديبوس را ام يانگشتر انگشت ريام که بودم بسته  
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؟!باشه ارين درش وقت چيه  -  

 

 فکر ازشين از پر يصدا تن به و دميکش يآرام نفس. بود بسته چشمانم

:گفتم و کردم  

 

!باشه  -  

 

 را چشمانش هم او و داد هيتک يصندل يپشت به را سرش کردم احساس

. کرده را کار نيهم که دميد و کردم باز را چشمم ي گوشه. بست

:گفت آرام بود دستش انيم دستم که همچنان  

 

...يدار فرق برام شتيپ ساعت چهار با االن تو اسمني  -  

 

:گفتم و دميخند زير و دميپر حرفش وسط  
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!يندار من يبرا يفرق چيه تو  -  

 

 حرفم وسط که دميم حيتوض بهت رو تفاوت نيا ليتفض به شب  -

...يياين  

 

 از بعد ييتنها نياول به. افتي جهش صورتم سمت به سرعت به خون

 به جانيه با تؤامان يترس. بودم نکرده فکر "ابدا و "اصال تمانيمحرم

:داد ادامه تفاوت يب ريام و کرد حمله جانم  

 

 من خانوم اسمني گم يم افتاد انداختن گل به لپات که موقع اون بعد  -

؟يش يم يگل گل چرا گهيد نکردم يفرق برات که  

 

!کوفت  -  
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:داد فشار شتريب را دستم  

 

!اومدم هم مجهز  -  

 

:زدم لب و شد باز ممکن تينها تا چشمانم  

 

..يرعليام  -  

 

:گفت و گرفت جان نگاهم در و شد باز چشمانش هم او  

 

!نه؟ اي برات کردم فرق حاال  -  

 

 گذاشتم صورتم يرو را دستم دو. دميکش رونيب دستش انيم از را دستم

:گفتم و  
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!ييايح يب يليخ  -  

 

:گفت آرام و کرد گوشم کينزد را سرش  

 

 يخورد چيپ قلبم دور شهيهم از شتريب تو االن تا شيپ ساعت چهار از  -

.کنم حلت خودم يتو خواد يم دلم که نيريش و اديز انقدر. چکميپ  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٩٠پارت#  

مانييسل_بايز#  

ممنوع_يکپ#  
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 يحرارت پر و تند تمير ميها نفس و بود صورتم يرو همچنان دستم

 رخ و ديکش يم قد رفاقت عمر کي بار ريز از داشت ريام. بود گرفته

 به را سرم برداشتم صورتم يرو از يآرام به را دستم. کرد يم يينما

:گفتم آرام کنم نگاهش آنکه يب و دادم هيتک يصندل يپشت  

 

!ترسم يم من  -  

 

:گفت آرامشش همان با و ديخند آرام  

 

؟يترس ينم من از که انشااهلل  -  

 

!چرا  -  

 

:گفت و گرفت دستش به دوباره را دستم  
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 قُلُوبِهِمْ نَيْبَ أَلَّفْتَ مَا عاًيجَمِ الْأَرْضِ يفِ مَا أَنْفَقْتَ لَوْ قُلُوبِهِمْ نَيْبَ وَأَلَّفَ -

﴾(٦٣) هيآ األنفال سوره م يحَکِ ز  يعَزِ إِنَّهُ نَُهمْيْبَ أَلَّفَ اللَّهَ وَلَکِنَّ  

 

 خدا که يا وعده از نشيريش يآور ادي نيا به داشتم ازين نيهم به انگار

 نيهم با چشمانم مقصد خود تا و گرفت انيجر قلبم در آرامش. بود داده

. برد خوابم کوتاه و شد گرم آرامش  

 يرو چمدان. بست را در گذاشت هتل خدمه دست کف يدرشت انعام ريام

. آورد رونيب لباس دست کي خودش يبرا و گذاشت يتخت پا کنار پاف

 ستادهيا همچنان من. آورد در هم را پوشش ريز يحت و کند را راهنشيپ

:گفت و زد چشمک و ديچرخ سمتم به آرام کردم يم نگاهش  

 

؟يديند منو حاال تا  -  

 

 را اش عجله همه نيا. کرد يم شُره کلماتش تک تک انيم از طنتيش

 يمرزها داشت سرعت به ريام دميفهم ينم نمانيب جو رييتغ يبرا
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 رفتم تمانيسو يانتها کمد سمتم به دستپاچه. داد يم رييتغ را روابطمان

:گفتم و  

 

!اميب رميبگ دوش هي برم  -  

 

:گفت و گرفت را مچم راه انيم انداخت باال يابرو يتا  

 

تنها؟ تنها ؟يريبگ يبر دوش. نميبب سايوا  -  

 

 که يتالش همه با سرکشم چشمان. ديلرز يم انگشتانم سر وضوح به

 ريام دست. نشست چشمانش خندان مردمک يرو و کرد پاره بند کردم

 ميمانتو يها دکمه به و کند سرم از را شالم آرامش با نماند کار يب

 يحرارت انيم کردم احساس بعد و کرد باز هم را آنها حوصله با. ديرس

 کنار او. بستم چشم من و ديچسب کمرم يگود به از دستش. سوختم داغ

:زد لب گوشم  
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 به جا تنه هي رو ييبايز مرز تو. خداست يها نعمت از داشتن بايز زن  -

..يکرد جا  

 

 هندل را بود دهيرس قلبم به که يجانيه از حجم نيا توانستم ينم هنوز

 صد را جانميه گرفت يم راه سردم تن يرو که ريام داغ دست و کنم

 بدنم لرزش. بود نيزم يرو و بود شده کنده تنم از مانتو. کرد يم برابر

:داشت کردنشان کم در يسع شيها نوازش با ريام و بود شده اديز  

 

 ديجد ي رابطه نيا به دل تو تا ينخوا تو تا نباش يچيه نگران   -

.اليع خوام ينم ازت يچيه من يند  

 

 ينم نشست چشمانش مردمک انيم لرزان و زنان دو دو چشمانم

 دوست برعکس. کنم خراب را تيمحرم نيا از خوشش حال خواستم

 جسمم و دل دانگ شش سند خودش قول به و بدهم دلش به دل داشتم

 يب ريام نيا من. پروا يب نقدريا نه تر آرامش با يکم اما بزنم نامش به را

 اش نهيس کرد يباز تابم بند با دستش. بودم دهيند سال يسالها را پروا

:زدم لب آرام دميبوس را  
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!خوامت يم  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٩١پارت#  

مانييسل_بايز#  

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 شروع گردنم از اش بوسه. شد رها گوشم ي الله انيم داغش نفسش

 امان اما او و کردم حلقه کمرش دور را دستم. گرفت راه امان يب و شد

 را تابم بند. شد گم من يها زدن نفس نفس انيم شيطوالن کام نداد
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 گرفته بازيش نفسم بوسيد حرارت پر را همانجا و ُسراند ام سرشانه روي

: بود  

 

!!اميررر -  

 

 همزمان ام شانه سر روي گذاشت را اش چانه و کرد خم را سرش

 نشانه را بنم و بيخ صدايش تزلزل ، شد قالب تنم درو طرفين از دستش

:رفت  

 

! جانم -  

 

 تسليمش کشيد طول ثانيه صدم شدنمان تنيده هم در و گفتن جانم

 بي و داغ تن بود، پرورانده قلبش دورن سالها او که پيچکي مثل شدم،

: چالند باره هزار را دلم تابش  

 

!دارم دوست قشنگم پيچک ياسمن -  
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 نفس به ميزد گره را نفسش عطر وقتي آمد مي کم بازيگوشم نفسهاي

 تابوو ما اميرعلي آغوش در بودم من نبود رويا نبود خواب اين هايم،

.را رفاقت عمر يک بوديم کرده شکني  

 

!نذار تنها منو وقت چيه ديگه!  ميميرم تو بدون -  

:بوسيدم را ستبرش ي سينه  

 

! نيست سرش تو جزعشق چيزي عاشق يه -  

 

! نيست ضررش و سود فکر عاشق يه -  

 

 با ميشد رام نگاهم سبز چطورحريق گفت مي داشت جان اگر بوسه

 را شدن يکيآخر دست که شدم نفسش يگرما رام آنقدر. اش هربوسه

..او هم خواستم من هم  
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 کردم يم نگاه مامان اميپ به الوصف ديزا ياسترس با بعدش روز صبح

 آنچه به علم با بود زده رونيب يگوش يتو از چشم دوجفت که انگار

:بود دهيپرس بود گذشته ريام و من انيم  

 

؟يخوب  -  

 

 آنکه يب. بود انداخته جانم به ي دلشوره يپرسش ي کلمه کي نيهم

 در ريام. زدم عق و انداختم يبهداشت سيسرو يتو را خودم کنم فکر

 سيسرو سمت به برهنه يا تنه مين با بود آلو خواب شدت به که يحال

:ديپرس آلو خواب وهمانطور آمد يبهداشت  

 

؟يخوب اسي  -  

 

 مرتکب که يا بچه دختر مثل من و کرد تکرار را مامان سوال هم او

. شد يجار چشمانم از اشک و زدم هق باشد شده ينابخشودن گناه
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 گرد چشمان با که يريام آن متعاقب و شد بلند در ي رهيدستگ يصدا

 زار و بودم نشسته وان ي لبه. بود شده يبهداشت سيسرو وارد شده

:ديپرس نگران و ديرس ام سرشانه به ريام دست زدميم  

 

؟يدار درد هنوز برم؟ قربونت شده يزيچ  -  

 

 پخش شکمم ريز يتکان هر با که يدرد کردنم هيگر ليدل اما داشتم درد

 فکر حاال و داشتم مادرم با که بود ياديز ي فاصله بلکه نبود شد يم

 شب کي جنبه يحت من که کند يم سرزنشم بداند مامان اگر کردم يم

 بود ستادهيا سرپا که ريام کمر دور را دستم. نداشتم را ريام با ييتنها

:ديپرس ريام که ختمير اشک صدا يب باز و زدم حلقه  

 

؟ينداشت دوست  -  

 

 تکان نيطرف به را سرم باز بود دهيچسب شکمش به سرم که همانطور

:ديپرس وار نوازش و رفت ميموها سمت به دستش کي دادم  
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؟يشد تياذ  -  

 

 يصدا بار نيا ريام دادم تکان نيطرف به را سرم باز و زدم هق ارياخت يب

:گفت و رفت يم دلخور سمت به که  

 

؟ينداشت دوست منو  -  

 

:زدم لب آلود بغض همانطور  

 

!نگو چرت  -  

 

 وان داخل به مرا حرکت کي با و کرد رها را نوازش ميموها يرو دستش

 کرد يم خارج تنم از را لباسم که همانطور. کرد باز را آب ريش و ديکش

:گفت  
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!خواد يم رو تکرارش دلت پس  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٩٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 داديم تنم به که يمفرح يگرما و بود شده جمع وان يتو که يآب انيم

:گفتم من و ديکش آغوش به تر تنگ مرا  

 

!!ريام ميرفت تند يليخ  -  
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 آب يرو و کرد باز بود وان ي لبه که را يکوچک يشامپو. ديخند صدا با

:گفت و ختير  

 

؟يديرس مهم کشف نيا به يک  -  

 

:دادم هلش عقب به يکم و گذاشتم اش نهيس يرو را دستم  

 

!داده اميپ مامانم  -  

 

:شد گرد چشمانش  

-   

آورده؟ در رو اشکت که بوده ياميپ چه نيا  

 

!يخوب نوشته  -  
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:گفت و کرد نگاه ياندرسف عاقل  

 

!تره عاقالنه خواسته دلت دوباره که ميبزار نيا بر و فرض  -  

 

:گفتم و زدم اش نهيس به را ام يکف مشت  

 

!!ريام  -  

 

بوده؟ خبر چه بدونه کرده وصل نيدورب ما به مگه مامانت خوب دختر  -  

 

... مادره باالخره  -  

 

:انداخت ينيب به ينيچ  
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؟يشد من مال بفهمه مامانت نکهيا از تو؟ ينگران يچ از  -  

 

 آغوش در وان کوچک و تنگ يفضا در دو هر و بود آب پر وان حاال

:گفتم و زدم گوشم پشت را سميخ يموها. ميبود گريکدي  

 

!بود زود کن قبول ريام... فقط  ستمين نگران  -  

 

:گفت دلخوارنه و شد يجد  

 

.. بخواد دلم وقت هر من و يزنم  -  

 

. خب يليخ  -  

 

 را روزمان ترسم خواستم ينم گذاشتم اش نهيس يرو دوباره را سرم

:گفت حال همان در هم ريام کند، خراب  
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 خونه ميريم نشده هفته سر ميبرگشت نجايا از که يعروس نگران اگه  -

خوبه؟! خودمون  

 

!ناراحتم فقط. ستمين نگران من يرعليام  -  

 

:گفت و کرد باران بوسه را ميموها  

 

بود؟ يک زود يدون يم  -  

 

!نه  -  

 

 هي بهت ابونيخ تو که يکس هر از و بود سالت شونزده فقط يوقت  -

 رو خودم من و يکرد يم فيتعر من واسه ياومد يم زد يم چشمک

 گهيد يکس گوش و نشه خراب من به اعتمادت وقت هي که کشتم يم
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 دوتا با تونستم يم که بود وقت اون زود.. نباشه محرمت من جز به يا

 ي همه و ببرم رو دلت و عقل قلنبه محبت تا دو و عاشقانه ي جمله

 به واقع در و يعاشق بذارم رو اسمش و رميبگ ازت رو تينوجون يايدن

 من فقط و فقط يباش نداشته انتخاب فرصت که انقدر. کنم تجاوز روحت

 بهتر نيا از کردم يتيخر عجب يبگ شد سالت چهل هم يوقت ينيبب رو

  بکنم خودم مال رو اتيدن ستمتون يم وقت اون. بود ختهير عالمه هي

 جسمت روحت گذاشتم من. بزنم بهت نوک نخواسته و خواسته بعد

 يشد محرمم که يا لحظه از. يبرس عشق به و کنه تجربه رو يجون

!ستين و نبود زود يزيچ چيه گهيد  

 يدراز دست روحم کردن يزخم يبرا ريام بود محض قتيحق شيحرفها

 وقتش به تا ماند قميرف ريام اما داشت ياديز يها فرصت مياهايرو به

:باشد جانم  

 

!ريام بزنم حرف يکي با خواد يم دلم من  -  

 

:فشرد خودش به شتريب و کرد حلقه تنم دورم را دستش  
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!عمرم بزنم حرف من با  -  

 

..يشوهرم گهيد تو. گفت تو به رو زيچ همه که شهينم  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٩٣پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 يتو آب بخش فرح يگرما انيم و کرد بلند اش نهيس يرو از را سرم

:ديپرس و زد زل چشمانم  
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توام؟ يک من بگو گهيد بار هي  -  

 

:گفتم و دادم گردنم به يچيپ  

 

....يشوهرم  -  

 

 يوقت. کردم تجربه را يگريد يگرما و ماند نصف دهانم يتو حرف

:زد پچ گوشم يتو آمد کم نفسم  

 

! نهيا مجازاتت يزد حرف ناز با وقت هر بعد به نيا از  -  

 

:داد ادامه و کرد يکف را ام ينيب نوک  

 

!ميندار هم يتک حموم  -  
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 شوهرت به شود يم که دميرس جهينت نيا به من آب قطرات رقص انيم

 با که دارد را نيا توان او هم ينخواه تو اگر يحت چون گفت را زيچ همه

 فاصله همه نيا گفتم ريام به شده مجبور من و کند مجبورت شيدلبرها

.کند يم تياذ مرا را مادرم و من انيم  

 

 

 

 

يرعليام  

 

 راه ام ينيب ريز بود زده که يخنک و ميمال عطر با آغشته تنش عطر

 را ايدن حس نيتر بخش لذت داشتنش. دمشيبو تر قيعم من و گرفت

 و جيپ که داشتم را يکوهنورد احساس و داد يم ام مردانه يپ و رگ به

. است  دهيرس ظفر به و بود کرده يط اديز مرارت با را کوه سخت خم
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 به را عطرش سخت. چشمانش مثل درست بود زالل زيچ همه کنارش

:چالند را روحم شيصدا که دميکش مشام  

 

 قيعم نفس يافتاد ينم زحمت به زدم يم عطر شتريب پاف تا دو  -

.يبکش  

 

  رفتن فرو از و بود بسته چشمانم همچنان

.تخت يرو نشست که شدم متوجه تخت تشک  

 

عسل؟ خامه اي ديدار ليم مربا خواب،کره حضرت  -  

 

:گرفت سر از را شيدلبر او و زدم يبند مين لبخند  

 

 رميبگ دوش برم من. گرفتنش دوماد نيا با باشه روشن مامانم چشمِ  -

 يکن بغل متکا يدست دو همچنان شما ارميب صبحانه يالب از کنم رايو آرا
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 يبزن هم يلبخند مچهين ؟!ازدواج فرجام بود نيا يراست به ؟يبخواب و

 ديخورن را شوهر بيفر هاالعاشقونيا اي اال تنبلم؟ انقدر و دارميب يعني که

شکررررر ديبخور شکر  

 

 دنشيکش آغوش به يبرا شتريب و شتريب دلم من و کرد يم يزبان نيريش

 و نکرد بسنده زدن حرف به او شد تر پهن که لبخندم. رفت يم غنج

:گفت و ديبوس را لبم ي گوشه عيسر و کوتاه  

 هم مربا کره نيا اما ،يمست که دادم بهت عسل خامه دونم يم  -

..اري حضرت ها داره خوردن  

 

:گفتم و زدم لب مخمور کوتاهش ي بوسه از مست  

 

.بغلم يتو بپر سرجاش بذار رو مربا کره اون اليع  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٩٤پارت#  
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  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 

 

 را کوتاهش يموها. شد چفت هم به ميلبها دنشيد با و کردم باز چشم

 بود کرده تن به يدلبر قهي کوتاه راهنيپ و بود بسته يخرگوش زحمت به

 رژ. نگاهش سبز جنگل کنار بود نشسته خوش که يرنگ يشمي راهنيپ

 درجا. بود زده صورتش به هم مرا ينيتزئ نکيع و زده لب به يسرخ لب

:گفتم و نشستم تخت يتو صاف  
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؟يالب يرفت ينطوريا  -  

 

:گفت و انداخت خودش به ينگاه شد بلند  

 

برم؟ ينطوريا شهيم نظرت به  -  

 

 فرمش خوش و ديسف يها ران يرو راهنشيپ ينيچ دامن و زد يچرخ

:رفت ضعف دلم و آمد در رقص به  

 

!مگه؟ اروپاست  -  

 

:گفتم و کردم باز را آغوشم  

 

؟!نميبب نجايا بپر  -  
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:گفت و ديکش عقب را خودش طنتيش با  

 

.کنم تالش کم هي شهينم که يمفتک گهيد نه  -  

 

:گفتم من و رفت عقب عقب او زدم کنار را مالفه  

 

!ها؟ شميم خطرناک اميب من.. ييايب خودت که نعفته به اسي  -  

 

..من با اش هيبق ايب تو  -  

 

 سيسرو سمت به يکوتاه غيج با او و دميجه سمتش به تخت يرو از

.ابرها يرو من و بود آغوشم در او راه انيم رفت يبهداشت  

 

 *** 
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 با يهرزگاه و داشتيم بر ها شن يرو کوتاه و آرامش با را شيها قدم

 به تن لجيخ مواج يموجها انيم که کرد يم اشاره يکس به جانيه

:گفت يم و بود داده جيمه يورزش  

 

!گه؟يد ميبر ريام  -  

 

 کالفه. دميپاش يم صورتش به يميمال لبخند کردم يم نگاهش مهربان

:گفت يم و شد يم  

 

!م؟يباش ينطوريا قرار يک تا اوووووف  -  

 

:کردم نوازش را سرانگشتش  

 

!م؟يبخر يسوغات د؟يخر ميبر  -  
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:شد تر پهن ولبخندش زد برق چشمانش  

 

!ديخر واسه رهيم غش دلم من دونه يم ريام هي فقط  -  

 

:دادم فشار دستم در شتريب را دستش و زدم پلک  

 

!ميبر بزن پس  -  

 

 اغلب. ميکرد يم ديخر آرامش با ديخر مرکز در دو هر بعد يساعت

 او يبرا ها يسوغات سوم دو جرات به بود ايعرش يبرا هم مانيدهايخر

 و يدست عيصنا فروشگاه مقابل. دميبر يم لذت دمانيخر از دو هر و بود

 ديخر ييرايپذ ييبايز ست کي ماني خانه يبرا اسمني. ميستاديا يسنت

 يم نگاه يزيروم ينيتز ست به باعشق داشت که يوقت درست ناگهان و

 ييزيم يرو يجاخودکار ست مات نگاهش و شد ثابت اش خنده. کرد

 به. بود شده يکار کنده شيرو و داشت ييبايز يا روزهيف رنگ که شد

:گفتم و برگشتم سمتش  
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مش؟يبخر يخوا يم خوشگله يليخ  -  

 

:گفت و داد تکان يطرف به را سرش  

 

!نه..نه  -  

 

:دميپرس و گذاشتم اش سرشانه يرو را دستم  

 

؟يشد َپکر چرا شده؟ يچ  -  

 

:گفت و ديکش يقيعم نفس  

 

!ميبر  -  
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:وگفتم دميکش را مچش  

 

..!ها ميندار يمکيقا حرف بغض، اخم،..نميبب سايوا  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٩٥پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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:شد دهيتن هم در اش چهره مکيم  

 

...!ريام ميبر  -  

 

:زدم صدا را اسمش واج و هاج  

 

..!!اسمني  -  

 

!دميم قول ميزنيم حرف راجبش بعدا  -  

 

!قول؟  -  

 

!قول  -  
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 يبعد ي مغازه سمت به هم با و ماند يباق ست مين آن يرو چشمم

 نايت ادي به بالفاصله بعد و کردم يکوچک ديخر هم حامد يبرا ميرفت

:ديپرس اسي که دميخند و افتادم  

 

؟يخند يم يچ به  -  

 

!ميکن ديخر هم نايت واسه ميبر!يچيه  -  

 

:گفت و زد چشمک بعد و رفت فرو فکر به يکم اسي  

 

 عقد سفره سر يافتاد نايت ادي يديخند بعد يديخر حامد واسه االن  -

؟!نجايا خبره چه يه يه يه..روشن حامد چشم يگفت هم  

 

:زدم اش ينيب ريز يکوچک يفندوق  
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!يکن يروم فکرش تو که يهمون  -  

 

:شد متعجب اولش  

 

!! نه  -  

 

:گفت و کرد اخم بالفاصله  

 

!ستين خوب هم شيشوخ  -  

 

 را شيبازو و رفتم سمتش به. رفت و گرفت را راهش و گفت را نيا

:گفتم و چرخاندمش خودم سمت وبه گرفتم  

 

چرا؟؟  -  
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:گفت ودلخور يعصب  

 

 واسه رو نايت بعد و هيک و هيچ حامد يدون يم تو ؟يدون ينم تو يعني  -

گلوش؟ تو نپره ؟يريگ يم لقمه حامد  

 

چشه؟ حامد مگه  -  

 

 داد ادامه رشيمس به دوباره و گرفت را راهش و گفت را نيا يعصب

 را دستش يتاکس نياول مقابل اسي ميشد خارج ديخر مرکز از بايتقر

 سوار که يحال در کرد باز را نيماش در. کرد توقف نيماش و داد تکان

:گفت شديم  

 

 تو رفاقت خاطر به من که يکن حيتوج رو حامد نخواه خدا رو تو ريام  -

گرنه؟ و دارم هم رو کيعل سالم همون باهاش  

 

:گفتم و کردم نگاهش متعجب  
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!بده تاوان ابد تا که ستين قرار شده، جدا زنش از حامد اسمني  -  

 

!شدنشه جدا از مهمتر زنش از شيجدا علت. شده جدا زنش از.. هه  -  

 

!ميکن قضاوت رو االنش شهينم باعث حامد ي گذشته  -  

 

 تو حامد ي گذشته واقعا گذشته؟. ديزن يم گول رو خودتون خوب چه  -

مونده؟ اش گذشته  

 

 به بعد قهيدق چند کردم زيپره او با بحث ادامه از که بود يعصب انقدر

 در دادم حيترج کردم حساب را هيکرا. ميشد ادهيپ نيماش از ميديرس هتل

ميشد تمانيسو وارد نکنم بحث اسي با يالب  

 حامد مورد در اسي تيعصبان در. ميکرد رها نيزم يرو را مانيدهايخر 

 از قبل اسمني با کردم تالش بار نيچند که يخود دميد يم را خودم
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 دهيخر که يليوسا  شدم خم. بود نگذاشته او و بزنم حرف راجبش عقد

:دميپرس و گذاشتم تيسو يانتها کمد داخل و برداشتم را ميبود  

 

؟يخور يم آب  -  

 

 به و گرفت يم اش يگوش با را يکس شماره داشت که يحال در يعصب

:گفت و داد تکان يدست رفت يجلوم و عقب  

 

!خورم ينم نه  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٩٦پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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:کرد تکرار مدام بعد و گفت را نيا  

 

؟يگور کدوم...  احمق يگور کدوم  -  

 

:چرخاندمش خودم سمت به و گرفت را دستش مچ و رفتم سمتش به  

 

؟يريگ يم رو يک يدار  -  

 

!يپخت براش يآش چه که بگم بهش تا رو احمق ينايت  -  

 

 رو خودش بد و خوب داره شعور و عقل خودش نايت اسمن،ي نگو چرند  -

 حامد به درصد هي اگه يکرد فکر يچ من راجب تو بعد.. دهيم صيتشخ

..راهش سر ذاشتم يم رو نايت داشتم شک  
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  و کند سرش از را شالش و داد تکان يسر

:گفت نطوريهم هم را شيمانتو  

 

 زنش دوست نيبهتر با حامد نزن گول رو خودت خدا رو تو يرعليام  -

 چون کرد؟ فکر بهش که داره رو نيا ارزش آدم نيا کرد انتيخ بهش

 بدون رو بچه هي که بره ديبا ادموني په،يت خوش چون ، داره پول

..شيهرزگ يپ رفت و پدرگذاشت  

 

. رفت و برداشت رو بچه سحر ؟يکن يم قضاوت رو ها آدم راحت چه  -

 بچه و زن کردن دايپ واسه گذاشت پا ريز رو شهر دميد چشمم به من

 داده طالق زن فقط هم االن. نبود يزندن بند يزندگ اون ينيچ نشد اش،

!که نکرده جرم  

 

:ديکش رونيب دستم از را دستش مچ  
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 يم داره؟ بچه چرا گم يم اي داده؟ طالق زن چرا گم يم من مگه  -

..انتيخ کرده انتيخ گم  

 بار هر و گرفت يم را نايت ي شماره "مکررا که گفت يم يحال در را نيا

 پرت تخت يانتها به را يگوش آخر دست ماند يم پاسخ بدون تماسش

 بند من و داد فشار سخت و گرفت دستانش يتو را اش قهيشق و کرد

 کنار هيقض نيا با بود محال ديفهم يم را ايسون اگر اسي شد پاره دلم

:انداختم اش سرشانه دور را دستم و ام نشسته کنارش. ديايب  

 

...داره ياشتباه هي اش گذشته يتو يکس هر اسمني  -  

 

 زده رونيب حدقه از يچشمان با. بود شده برافروخته و سرخ صورتش

:کرد نگاهم  

 

 سحر دم و زنش يزندگ به زد گُه حامد نداشت، اشتباه حامد اشتباه؟  -

 هست ينيتضم چه االن..گردو پوست يتو گذاشت رو دستش که گرم
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 پوست رو بره پاش بار هي که يکس نکنه؟ رو کار همون نايت با دوباره که

...ريام لرزه يم عمر هي خربزه  

 

 روز همان را قرمزها خط تمام اسمني ديلرز يم شدت به دلم و دست

 ادامه کيستريه بلند و بزنم را حرف ادامه من نگذاشت يحت کرد روشن

:داد  

 

 يغلط نيهمچ هي که کدومشون هر ريام کنه ينم يفرق زن اي و مرد  -

 گند و گهيد يکي يزندگ تو برن خورن يم گُه....  خورن يم گُه کردن

 يتو زده خدا داره خانواده خوشگله، جونه، نايت.. اون يزندگ به بزنن

 تو باشه زده سرش يتو هم خدا که ميريگ بشه؟ حامد زن بره که سرش

!يکن يم لقمه حامد واسه رو نايت که يافانص يب چه  

 

 عقب. بود داده دست اسمني به که يکيستريه و يعصب حالت از درمانده

:کردم ينينش  
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نشده؟ يزيچ که هنوز خب يليخ  -  

 

 کاسه يتو يبذار رو نايت که يانداخت راه رو شينما اون نشده؟ يزيچ  -

؟!نشده يزيچ يگ يم بعد و حامد  

 

:شدم يعصب  

 

.کن عوض رو ات متحجرانه نگاه نيا اسمني  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٩٧پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

:داد ادامه پرخاشگرانه و شد بلند  
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 رو همون نيع سروش ؟يديد رو يزيروم ست اون متحجر؟ نگاه  -

. نکنم انتيخ سروش به نکهيا يبرا نجام؟يا چرا من يدون يم. داشت

 به لحظه هي لحظه هي فکرم يتو يحت تا کردم يباز جونم با من ريام

 اون از راهم که دميرس نيقي به ريد ميفهمد ريد. نکنم انتيخ سروش

 راست سروش. ندادم ادامه هم قهيدق هي يحت مديرس يوقت اما جداست

 سرسفرعقد و باال رفتم يم دميد ينم رو تو ها پله نييپا اگه من گه يم

 رسوند نيقي به منو يخوند که يشعر اون تو نگاه اما. تموم و شستم يم

 لحظه از نباشم خائن اما رميبم شدم حاضر. استيدن آخر نجايا اسمني که

 باز رو چشمم يوقت وي يس يآ همون تو اميدن يتو ياومد تو که ي

.. برو کن رها و من ستمين تو يايدن مال من گفتم سروش به کردم

 شيزندگ از لحظه همون من اما رفتنش برد زمان که بود يطور طيشرا

 دلگرم من با شيزندگ به که لبخند هي يحت جمله هي امکيپ هي. رفتم

 هم خودت که يتو ام،يدن يتو ياومد تو نکهيا از بعد. ندادم بهش بشه

 قرمز خط نيبزرگتر چون شناختم ينم و سروش گهيد من ،يدونست ينم

 تا که يکن يم دفاع يحامد از يستاديوا من يجلو تو حاال.. انتهيخ من

 داشتن؟ يبرنم شرکت سر از دست دختراش دوست هم شيپ وقت چند

آره؟ ر؟يام آره  
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...بدم حيتوض بهت بذار اسمني  -  

 

 هي گفتم بهت من ياومد که يروز از بدم حيتوض بهت من بذار تو نه  -

 ادشي که ،يليس هي ديشا و يعذرخواه هي. بدهکارم سروش به حيتوض

 نکرد يسرکش نگاهش يحت موندم صبح تا ش خونه تو که يشب اون نره

 بود قرار. کشم يم دکي رو وجدانش عذاب من و دهيم الکل يبو حاال

 حاال بره، شيپ عيسر انقد زيچ همه نبود قرار ميبزن حرف باهاش ميبر

 بهت محالِ گهيد يبزن قولت ريز اگه ريام اما ام يراض منم بهتر رفته،

 يلعنت شب اون.. يبود برام شهيهم که يريام همون يبش و کنم اعتماد

..خواستم تورو خدا از و بود دستم قرآن تاالر يتو  

 

:داد ادامه زنان هق و شيگلو يرو گذاشت را دستش  

 

 که يتو ،يزد گند تو اسمني که گرفته رو گلوم خيب وجدانش عذاب  -

 يخواست رو گهيد کس هي خدا از ينشست گهيد يکي عقد ي سفره سر
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 ،ينبود عموم پسر تو اگه مطمئنم هم االن. تيزندگ کل به يزد گند

 چون دادم ينم سروش با يزندگ به تن بازم من ينبود رميام تو اگه

 يم من و ينداشت من با ينسبت چيه اگه يحت حاال. يبود تو فکرم يتو

...يبر ادمي از دنتيند با بشم خوش دل تونستم  

 

 را اسي ي اندازه به حامد از خبر کي نيديشن و يزيروم ست کي دنيد

 را من و کرد يم هيگر و نشسته نيزم يرو هتل يتو که بود ختهير بهم

 او به ايسون از اما بدهم را ام ييدار تمام شده اگر رساند يم جهينت نيا به

 کنارش و رفتم سمتش به. شد يم نابود ايسون با اسمني مينگو يزيچ

:گفتم و کردم بغلش و نشستم نيزم يرو  

 

 ياِمش رو حامد خودم باشه ؟يکن يم ينطوريا چرا برم قربونت اسي  -

خوبه؟. کنم  يم  

 

 يم من ؟يکن يم ياِمش يگ يم من به که بشم زنش قراره من مگه  -

 کار يچ ديبا دونه يم خودش اون و گفت رو زيچ همه نايت به ديبا گم

!بده رو حامد نيا به اگه سرش تو خاک که کنه  
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:گفتم و تخت يرو ونشاندمش کردم بلندش نيزم يرو از  

 

!ترسم يم خودم از من يکن يم ديتهد تو که ينطوريا اسمني  -  

 

:داد تکان هوا يتو را دستش  

 

 فکر گهيد يکي به يحت برسونه گوشم به باد اگه چون يرعليام بترس  -

 يطور کنم يم ريتفس برات رو انتيخ يمعن قشنگ وقت اون يکرد هم

!يبسوز ابد تا که  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٩٨پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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:رفتم تشر دلخورانه و کردم اخم  

 

 انيپا يکش يم کجا تا رو خودت! زشته هم راجبش زدن حرف يحت  -

؟!ها يبزن حرفا نيا از نشنوم گهيد اسمن؟ي  

 

:گفت زنان هق و برد فرو گردنم يتو را سرش  

 

  ؟يبزن حرفا نيا از نشنوم منم  -
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 دينبا تو يزن تو گفتم بهت يزيچ هي خوردم يگوه هي مَردم من  -

؟!يبزن حرف ينطوريا  

 

:شد حلقه گردنم دور دستش  

 

!يبگ اومد دهنت تو يچ هر که شهينم نيا مجوز بودن مرد  -  

 

!!اسمني  -  

 

:زد زل چشمانم به افراشته يگردن با ميصدا تحکم به تفاوت يب  

 

 زود کنه يم درد سرم کردم هيگر انقدر هم االن گفتم رو حرفم من  -

!کن خوبم باش  
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 را يايسون شده طور هر گرفتم ميتصم و بود گرفته را جانم تمام دلهره

 مصالحه شده طور هر و کنم دايپ  بود، شده گور و گم بود مدتها که

.شد ينم سرش حرفها نيا اسي چون. ميکن  

 

!خانومم؟ شهيم خوب يچطور شما  -  

 

:گفت و شد رها گردنم انيم گرمش نفس  

 

بگم؟ بهت من نميا يرينگ قرار فشار تحت وقت هي  -  

 

...اون با برمت يم گفتم که من  -  

 

 او نکهيا قبول بود سخت ميبرا. اورميب را اسمش توانستم ينم يحت

 را شيموها يرو شد تر قيعم که نفسش. بوده اسي يزندگ در يروز

:دادم ادادمه يسخت به و کردم نوازش  
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  ؟يشيم آروم يبزن حرف باهاش  -

 

!وجدان عذاب.. ريام دارم وجدان عذاب  -  

 

 

 عذاب گهيد که نيا يکن انتيخ بهش ينخواست تو خودت قول به  -

!نداره وجدان  

 

. بدم حيتوض بهش نذاشت "اصال.. کنه ينم فکر ينطوريا اون اما آره  -

 منو که بودم شده ميقا کمد تو ترسم از من ريکو ميرفت که يشب اون

 زدم غيج ترس از من شکوند رو زيچ همه زد کرد يقاط اونم خب... نهينب

..اونجام ديفهم و  

 

:گفتم و کردم بلند ام شانه يرو از را سرش ناباور  
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!!اسمني  -  

 

 نه بود مست نه اما بود خورده يزهرمار. نبود خوب حالش  -

 هم بعدش بفهمه؟ که گفتم يم بهش يچ طيشرا اون تو من...اريهوش

... ياومد تو که  

 

:کردم نوازش يآرام به را اش گونه  

 

 ينم دندونم ريز رفته ات مزه اسمني خودمون خونه ميبر زود يليخ  -

!باشم دور ازت تونم  

 

 نباريا و گذاشت ام نهيس يرو دوباره را سرش و گفت يآرام ي باشه

:گفت محتاطانه  
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؟ييايب باهام يخوا يم هم تو  -  

 

:کردم نوازش را شيموها  

 

؟يدار دوست يچ تو  -  

 

 ياومد هم تو. کرد داشيپ بشه دانشگاه فقط کنم فکر... اما باهام ايب  -

باشه؟ باش نيماش تو رونيب  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٩٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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:خواست يم من از اسمني را عمرم يها باشه نيتر سخت  

 

 باشه يريگ ينم وجدان عذاب گهيد يشيم آروم ينطوريا اگه. باشه  -

.قبول  

 

؟يدار دوسم ريام  -  

 

!برات رميميم من دارم؟ دوست من. اسمني يخر يليخ  -  

 

:زد زل چشمانم در کيبار يچشمان با کرد، طنتيش و کرد بلند را سرش  

 

؟يک از  -  
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؟ياومد ايدن به يوقت از  -  

 

!؟يدار دوسم گهيد طور هي يک از گهيد نشو مزه يب  -  

 

 از من نداشت وجود ياسمني از قبل. کردم نگاه روشن چشمان يتو

:زدم عقب را شيمو ي طره. بود اسمني که بودم يوقت  

 

 يريام تو از قبل کنم يم فکر يهرچ من. نداشت وجود تو از قبل  -

.شناختم رو خودم من که يبود يوقت همون از تو نميب ينم  

 

 کي به کي مرتبش يها داندان. گرفت شکل لبانش يرو ييبايز لبخند

.شدم مهمان ناب ي بوسه به و کردن يينما رخ  

 دايپ را ايسون سنگ ريز از شده گفتم و دادم امکيپ حامد به شب همان

.کند  
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اسمني  

 و بودم دهيخواب ريام آغوش يتو تمام ي هفته کي. ميبود دهيرس خانه به

 مامان نکهيا از بعد. بود عمرم طول ييجدا نيسختتر ميبرا ييجدا نيا

 يسوغات کرد طنتيش يحساب احسان و کرد استقبال آمدنمان از يکل

 که نبود قرار گفت يم و بود معترض عمو زن. ميداد کي به کي را همه

 يخستگ بوده قرار بلکه ميبگذران گرانيد يبرا ديخر يبرا را وقتمان

:گفت يم و بود معترض احسان اما ميکن دَر را ياديز يمدتها  

 

رهن؟يپ دونه دوتا همش  -  

 

:کردم نگاهش يچپک  

 

...!ادهيز روت يليخ  -  
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!آوردم يزيچ واست عسلم ماه از اگه من  -  

 

:گفتم و کردم نازک يچشم پشت  

 

.!!ارهيم خودش يپر.. ياريب کادو برام تو منتظرم االن  -  

 

:وگفت افتاد خنده به من به تفاوت يب  

 

؟يندار يدوزار که شکر رو خدا  -  

 

:گفت و زد او به يمشت يگردن پس ريام  

...زينر کرم  -  

 

؟!داداش خان گذشت خوش عسل ماه  -  
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  کرد تکرار دوباره که را کلمه نيا «عسل ماه »

 

:گفتم و شدم سرخ  

 

؟..کدومه عسل ماه ييايح يب يليخ  -  

 

:گفت يآرام يصدا با بعد و ديخند هر هر  

 

 هم شميم عمو هم م،يعروس و عزا مرغ من آخ آخ.. نشم عمو حاال  -

!ييدا  

 

..شو خفه نکندم رو بالهات تا يعروس و عزا مرغ  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٠٠پارت#  
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  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 اتاقم سمت به و شدم بلند پاچه دست من و گفت احسان به ريام را نيا

 سر از دست هم نمک يب احسان بود هزار يرو قلبم ضربان. رفتم

 ها نيا از کدام کي بود يکاف. داشت ينم بر اش يمنشور يها يشوخ

 يم ميقا را خودم سوراخ هفت در ديبا من بعد دنيشن يم عمو اي بابا را

 که بود نشده آرام قلبم ضربان هنوز. دميکش يم خجالت که بس از کردم

:گفتم و کردم نگاهش نگران. آمد داخل ريام و شد باز يآرام به در  

 

ر؟؟يام  -  
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:گفت و شد حلقه کمرم دور دستش  

 

 گهيد نيا بگم همه به رونيب برم منو نکن خر تو؟ ينگران يچ از  -

!زنمه دنگ شيش  

 

:دميکش عقب را خودم  

 

!يدون نمک اون برادر که الحق  -  

 

!هيعروس و عزا مرغ داداشم. خب گهيم راست  -  

 

:گفتم يحرص من و ديخند هم خودش و گفت را نيا  

 

!اومده؟ خوشت چه  -  
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 يچيه نگران. ندازم يم راه يعروس ماه هي کرده يخال رو خونه آرش  -

!نباش  

 

؟يچ مادرجون  -  

 

:شدم دعوت آغوشش به دوباره  

 

 دور چکميپ از من ستين يراض هم مادرجون خود اما زوده دونم يم  -

!بمونم  

 

!بره يم رو آبرومون شده ليذل احسان مضطربم يليخ ريام يوا  -  

 

 من با رو تو يوقت بابات يکرد فکر تو. فندوقه مغزت واقعا اسمني  -

 خب حرمسرا؟ خواجه اي پدرمقدسم من کرد يم فکر شيک فرستاد يم

 منو انقدر و نباف هم به چرند پس..دونه يم خوب نويا اونم ،يزنم

 نيتر يمعمول راجب گرفتن شهيت و دادنه اَره نيا يجا به! نکن يعصب
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 چفت نهيزم نيا يتو انقدر.. ريبگ ادي يجنس راقبتم تيهمسر فهيوظ

 دمش خودم گذاشت سرت به سر کم هي نباش هم احسان نگران! نزن

!کنه تتياذ نميچ يم رو  

 

!بره يم حساب تو از اون هم چقدر  -  

 

:شد تر تنگ تنم دور دستش ي حلقه  

 

!نکن فکر هم احسان به کن استراحت کم هي  -  

 

!اديم خوابم يليخ بخوابم بعد رميبگ دوش برم خوام يم  -  

 

تنها؟ تنها  -  

 

:کردم اشاره حمام در به  
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!شجاع يآقا بفرما نه! م؟يريبگ دوش ميبر ايب هم شما بفرما  -  

 

:گفت و ديخند صدا با  

 

 ميبر هم با ندارم يباک من که وگرنه دميم اوانس بهت رو ماه هي نيا  -

!ميايب  ميبزن توپ دوش هي  

 

:گفتم و دادم تکان نيطرف به را دستم  

 

!يبش بابا يدار ميتصم يجد يجد نه  -  

 

:گفت و ديخند صدا با با  

 

؟يخورد رو قرصت  -  
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 ..!شم يم چاق ها خورم ينم زايچ جور نيا از من ريام  -

  الماس_ي_دونه#

٣٠١پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 

توئه؟ دست مگه يخور ينم يکن يم غلط تو  -  

 

!است؟ هيهمسا زنه خانم يشمس دست نه  -  
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!بده خودت هم رو بابات جواب شو حامله پس  -  

 

 به لب من يکن يم براش يفکر هي خودت نباش پيچ اِنقدر يرعليام  -

! زنم ينم زايچ نيا  

 

!چفت يگ يم من به باشه هم بارت نيآخر  

:کرد مهر را ام يشانيپ  

 

خوبه؟. کنم يم فکر هي براش خودم  -  

 

 آن. کردم پنهان آغوشش انيم را خودم و فشردم هم به را پلکم محکم

 کرده دعوت هم را عمو ي خانواده و بود پخته يمفصل شام مامان شب

. داشت اجياحت آن به ماني خانواده بود وقت يليخ که يدورهم کي. بود

 محبت انيم من و شد يم جور و جفت داشت ييايرو طرز به زيچ همه

 هم با همه شام صرف از بعد. شدم يم ذوب ام خانواده ياعضا تک تک
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 ريام و من که کرد طنتيش يکل احسان دميد را عقدمان مراسم لميف

 سر آخر که شد اديز طنتشيش انقدر. است زده بمانيغ کجا لميف وسط

 به دارد ميتصم که گفت مامان به رو عمو زن.  داد تذکر او به عمو

بزند زنگ يپر ي خانواده  

 يجورها کي کرد يم فيتکل کسب ازمامان داشت عمو زن واقع در

 زن يها استيس عاشق شهيهم من. است مامان پسر شتريب احسان انگار

 يا چاره مامان که داديم پاس مامان نيزم يتو يطور را توپ بودم عمو

 مزه مزه را ام يچا آرام داشتم که طور همان. نداشت کردنش گل جز

 يم چه عمو زن حرف مقابل در مامان که نميبب تا شدم منتظر کردم يم

 کرد کندنش پوست به شروع حوصله با و برداشت را يبيس مامان. ديگو

:گفت و داد يتاب گردنش به حال همان در و  

 

. خوبه يليخ هم انتخابش مينگذر حق از خوب ، احسانِه انتخاب يپر  -

..اما  

 

 جمله ينکردن باور طور به و کرد قاچ بشقاب يتو را بيس و کرد مکث

:احسان خود يحت شدند مامان صورت خيم همه که گفت را يا  
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 به بخواد االن که کردم ينم فکر. داشتم ها برنامه احسان يبرا من  -

 که چرا شده قدم شيپ خودش که حاال اما. بزنه باال نيآست سرعت نيا

 بودم گذاشته کنار بچه نيا يبرا رو يمبلغ هي شما اجازه با من فقط نه

..بندازه راه رو خودش مستقل کار و کسب باهاش که  

 

 اصل برابر يکپ "قايدق او و ميکرد يم نگاه مامان به واج و هاج همه

:داد ادامه و گرفت ژست مادرشوهرها  

 

 دوست من اما بره، يم ارث ما از احسان شرعا که ديدون يم خب  -

 و اسي نيع هم کارش و کسب و ازدواجش ي نهيزم يتو که داشتم

.بودم کرده سپرده مدت بلند حساب هي براش نکهيا. برامون باشه ايعرش  

 

:گفت اراده يب ريام  

 

!احسان خوشبحال   -  
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:کرد طنتيش باز احسان و خنده ريز زدند همه  

 

 يشد چونه نه يزد چک نه االن ينخورد که يريش دوقلوپ بابت  -

؟!بشه عوض جامون يخوا يم..  سرخونه دوماد  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٠٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

:گفت و ديخند صدا با عمو  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1416 

 

!نايبب رو پدرسوخته  -  

 دور انداخت را دستش و نشست مامان کنار و شد بلند شيجا از احسان

:گفت و مامان گردن  

 

 مثل المصب. کنم يم کشف ازت آپشن هيروز هر جون ژاله ييخدا  -

...يا هيال هيال ازيپ  

:داد ادامه احسان و ديخند عمو زن  

 

 ازيپ خانم نگو چکه يم اشکم کنم يم بغلش بار هر چرا گم يم  -

!داره فيتشر  

:گفت و ديکش رونيب احسان آغوش از را خودش مامان  

 

!نکن لوس رو خودت اِ  -  
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 گذاشت احسان مقابل که بود يبيس بشقاب با کامل تناض در اش جمله

:گفت و  

 

!دهيپر رنگت بخور  -  

 

 رهيبگ زن خواد يم نيا يگ يم االن گفتم.. تو جونِ استرسه مال  -

..فالن و کرده غلط  

:رفت تشر احسان به مامان  

 

...اونور برو شو بلند نشدم مونيپش تا  -  

:گفت احسان به بابا  

 

 کارت اما شده تموم تازه درست ؟يکن کار يچ يخوا يم رو شغلت  -

؟!ها مهمه مشترک يزندگ ؟يچ رو  

:داد را بابا جواب مامان  
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...ما با کارش  داداش؛ خان با شيعروس مراسم  -  

:گفت دوباره ريام  

 

!احسان خوشبحال بابا  -  

:گفت و کرد نگاه ريام به يجد يليخ مامان  

 

!بکش خجالت کم هي دستته، گلم دست دختر  -  

:گفت و ديخند زير زير ريام  

 

!چشم  -  

:شد يجد بار نياول يبرا اما احسان  
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 اگه هم بعدش...هيکاف يعروس واسه دارم انداز پس کم هي خودم  -

 و کار من که ميبمون نامزد يسال دو هي نباشن مخالف يپر ي خانواده

.کنم فيرد هم رو بارم  

:گفت و کرد تماشا را پسرش لذت با عمو زن  

 

!پسرم يبخوا تو يچ هر  -  

 محال. بودم عمو زن يها دادن نفس به اعتماد نيا عاشق من که آخ

 صاف عمو زن ي جمله نيا با ريام. کند خرد را شيها بچه غرور بود

:گفت و نشست  

 

. نوشتم احسان با مشارکت داد قرارد هي  -  

:گفتم من و شد گرد همه چشمان  

 

؟يک  -  

:کرد يکج دهن احسان  
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!ين گل وقت  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٠٣پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

:داد ادامه ريام  
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 يکارها يتو. فروشگاهه مالک من يجا به "رسما االن احسان  -

 يم رو بالش پر هم کم هي. ميدار ازين تخصصش به که هم شرکت

!شهيم ياوک ميريگ  

:گفت مامان  

 

 ميسه هم شرکت يتو ازاش در شما به دميم رو احسان پول من پس  -

!شهيم  

:گفت احسان  

 

!هيکل خودش يبود فکرم به که نيهم شما.. خوام ينم  -  

:رفت تشر مامان  

 

 کنم يکار ام بچه يبرا بخوام حاال تا يک از گرفتم؟ اجازه شما از من  -

!گفتم که نيهم رم؟يبگ اجازه شما از ديبا  

:دميپرس ارداده يب  
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!هست؟ چقدر پولش حاال  -  

 چه تا من دانستند يم همه د،يترک خنده از احسان. هوا يرو رفت جمع

:هستم يپولک اندازه  

 

!پوال شمارش به کرد شروع بازم سيخس نيا ايب... خدا اي  -  

:داد را جوابم مامان  

 

 تخته سر ينامزد نيا هيچ... بمونه نامزد نباشه ازين که هست يانقدر  -

!بشورنش  

 ما بود يراض که بود دهيترس سروش و من ينامزد از انقدر مامان طفلک

 استفاده آمده وجود به جو از ريام. مانيزندگ و خانه سر ميبرو فردا نيهم

:گفت و کرد  
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 نامزده خواد ينم هم احسان.. ينامزد هيچ گم يم رو نيهم منم  -

. آوردن در رو هم ي روده تا نايا ماشاهلل که يپر شناخت مهم..بمونه

. بسه بمونن نامزد ماه چند هي هم االن  

 

.. نکن وا منو دهن.. ها کرهيش هم يليخ ينامزد داداش  -  

!احسان  -  

!احسان  -  

!احسان  -  

!احسان  -  

:گفت او و زدند صدا را نامش همزمان همه  

 

 دومادِ تازه...احسان عروس نيماش يتو.... احسان..احسانه.. احسانه  -

..احسان شکر و قند نيا... احسان  

 گفتن احسان احسان آهنگ ضرب با ايعرش و ميبود شده رودبر خنده از

 و کرد تعارف همه به ينيريش مامان. داديم کمرش به يقر احسان يها
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 و ديبوس را اش گونه و ديکش آغوشش به صدا يب ديرس احسان به يوقت

:گفت  

 

؟يدار مامان دوتا که يگفت يپر به  -  

:گفت و کرد بغلش احسان. بود نشسته مامان چشم يتو اشک  

 

  تو؟ يبود يک ازيپ  -

:گفت بعد و داد قلقلک را مامان  

 

!من زن بدبخت... ازيپ هي. داره مادرشوهر زبون هي گفتم يپر به  -  

 

!هاا بخواد دلش هم يليخ  -  

 ميبازو دور را دستش ريام. مردميم گفتم ينم احسان به را نيا اگر

:گفت گوشم ريز گفت و گذاشت  
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!ينباش توش تو که شب نيا نرسه  -  

:گفتم احسان روبه و دميپاش صورتش به يقيعم لبخند  

 

!خانوم يآبج بگه هم من به ديبا  -  

 

!سوسکه خاله بگه بهت تهش ته! اديب باد بذار برو گمشو  -  

:گفت يجد ريام  

 

!يگفت يچ بگو گهيد بار هي  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٠٤پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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:گفت و ديکش شيموها يرو را دستش دو احسان  

 

؟.. حد نيا تا يعني...بابا نه  -  

:گفتم و دميبوس را اش گونه هوا يب من و رفت هم يتو ريام يها اخم  

 

!که عاشقتم  -  

 يب به همه. ستين سابق ريام آن گريد ريام که بود رفته ادمي پاک

 احسان و شدم  سرخ گوشم بنا تا من و گرفت شان خنده من يحواس

:داد ادامه تر پررو  

 

!خدا چوب گن يم نيا به  -  
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 دور را دستش که يحال در ريام و گذاشتم صورتم يرو را دستم دو

:گفت انداخت يم گردنم  

 

!احسان شو خفه  -  

:گفت و آمد در من يپشت به عمو  

 

!رو دخترم نکن تياذ  -  

:کرد عوض را بحث تر تمام چه هر ييبايز به عمو زن  

 

!؟يبزن حرف عمو با خونه موضوع راجب بود قرار مادر ريام  -  

:گفت گوشم کنار آرام و ديبوس را ام يشانيپ ريام  

 

!که نداره خجالت. يکرد بوس رو شوهرت مگه هيچ  -  

 جمع روبه ريام و بابا چشمان در کردن نگاه از شدم آب همچنان من

:گفت  
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 رو نييپا ديباش موافق شما اگه که ميگرفت ميتصم اسي و من راستش  -

 يبهتر شنهاديپ من ديباش موافق شما اگه البته خودمون يبرا ميکن آماده

!دارم هم  

 نظراتشان منتظر و داد خانواده ياعضا تک تک به و چرخاند را نگاهش

:گفت ابتدا همان عمو که شد  

 

 ديپرس يم رو من نظر اگه جان بابا اما ذارميم احترام شما نظر به من  -

 ياشکال احسان حاال... يباش ساکن نجايا شما که مخالفم شدت به من

!نه شما اما نداره  

:داد ادامه هم عمو زن که ميکرد نگاهش ريمتح مانيدو هر  

 

!مخالفم شدت به هم من  -  

:ديپرس مامان  

 

چرا؟  -  
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:داد جواب آرامش با عمو زن  

 

 کنن يزندگ نجايا يکاف هيريپذ تيمسول اريبس ي بچه ريام قتشيحق  -

 باشگاه تا گرفته پدرش شب به شب يدارو از ريام کن فکر شما بعد

 به صلح در اسالم ممالک کل اگه بعد کنه چک ديبا هرشب رو ايعرش

 ازدواجش از بعد ام بچه خوام ينم من. شيزندگ خونه سر بره بردن سر

. هباش هيبق ريدرگ  

. برسه شتريب شيزندگ و خودش به شيزندگ اول خوام يم  

 رو شيفرزند تيمسول و باشه ما به حواسش تونه يم نباشه که هم نجايا

  بده انجام

 

..شهيم ما ريدرگ باشه که نجايا اما  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٠٥پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 

 

 

:داد ادامه عمو زن و گرفت شکل ريام لب يرو يآرام لبخند  

 

 که بعد کنه يزندگ گهيد يجا هي بره رو شيزندگ اول سال چند هي  -

..نجايا برگرده افتاد جا که شيزندگ يتو  

:گفتم من و کرد دييتا را عمو زن سر با بابا و شد قانع "کامال مامان  
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؟!ميباش نجايا ميخوا يم ما اما  -  

:گرفت را حرفم ي دنباله ريام  

 

!مامان باشه ميزندگ به حواسم که دميم قول من  -  

:گفتن هم با همه کهوي  

 

!ميديد هاتم قول نيا ما  -  

 تيفيک نگران مانيخانوادها روز آن. بود گرفته ماني خنده ريام و من

 را انگور شهد طعم من يبرا مدتها تا که ينگران. بودند ريام و من روابط

.داد يم  

. بود شده آغاز  دانشگاهها و بود شده تمام ديع  

 

 نيب يارتباط راه چيه که يسروش. ميبرو سروش دنيد به بود قرار ريام با

 ميداشت يدسترس سروش به که يجا تنها. بود نگذاشته خودش و ما

 دارد کالس عصر سروش که دانستم يم من هم روز آن و بود دانشگاه
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 کرده سکوت مدت تمام ريام و دانشگاه سمت به ميشد يراه ريام با

. بود  

 خراب را کار نفر دو نيا ييارويرو مبادا که داشتم را نيا استرس هم من

 ييتنها خودم که کنم قانع را ريام چطور دانستم ينم هم يطرف از. کند

. است بهتر يليخ بروم دنشيد به  

 را نيماش دانشگاه ياصل يورود درب يروبرو درست دانشگاه مقابل

:گفت و کرد خاموش را نيماش ريام که ميکرد پارک  

 

.خب يگ ينم يچيه  -  

:زدم شيصدا ام يناتوان و عجز ي همه با  

 

..ريام  -  

 نگاهش روشن يها مردمک انيم و ديچرخ سمتم به مکث با سرش

:گفتم و گذاشتم کنار را دل دل. زد جوانه آذرخش  

 

؟يکن اعتماد بهم شهيم.. رجانيام  -  
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:گفت و گذاشت در رهيدستگ يرو را دستش  

 

...شو ادهيپ  -  

:گفتم و گذاشتم شيبازو يرو را دستم  

 

 ستين راه روبه. اميم يزود و رميم خودم خدا به...بار هي نيهم رم،يام  -

!شهيم بدتر ييايب که تو حالش  

:کرد آغاز را دنيتپ و گرفت ضرب صورتش ياعضا تمام  

 

..نباش نگرانش  -  

:گفتم گوشش ريز و کردم حلقه گردنش دور را دستم  

 

نباشم نگرانش تونم ينم. يرعليام تونم ينم  -  

 رميت داشتم ديام و بود يکيتار در ريت کردن پرتاب مثل گفتنم يرعليام

.بخورد هدف به  
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 سروش نگران نگو اما دميم رو نفسم برات من و يعمرم يرعليام  -

. کشم يم يچ من ستين مهم برات نگو. کن ولش نگو..نشو  

 بذار رو خودت و شو رميام ،يرعليام. کشه يم يچ اون ستين مهم نگو

 حرفاست نيا از مردتر...کنه يم خرابتر رو خرابش حال دنتيد..اون يجا

 يکي يبذار که يحرفاها نيا مردتراز که دونم يم من و يبش نگرانم که

...بشکنه نيا از شتريب دلش گهيد  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٠٦پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1435 

 

 

 

 ي الله انيم که نفسم انگار اما بود شده نظم يب و تند شيها نفس

 دستش و نماند کار يب دستش و کرد نرم را دلش شد يم يخال گوشش

:گفت آرام و داد تکان نييپا و باال کمرم يرو را  

 

...باره نيآخر نيا  -  

 

!باره نيآخر نيا. باشه جونم به دردت ياله  -  

 

 نگاهش ياشک چشمان با من و شد رها اش نهيس از صدا با نفسش

:گفتم آرام و کردم  

 

!اميم يزود باش منتظرم نجايهم  -  
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. ماند يباق ريام يمردانگ و رتيغ انيم قلبم اما شدم ادهيپ نيماش از

 ميپاها. بود نگذاشته تنها مرا ام يزندگ از يا لحظه چيه در که يريام

 دانشگاه نگهبان. يناگهان ييارويرو نيا از شيتشو از پر دلم و بود لرزان

 او و کنم تجربه را مرگ داشتم دوست که گفت را يا جمله دنميد با

.ندهد ادامه  

 

.دييبفرما مرام يک خانم  -  

 

 خاطر به مرا خوب همه نيوا بود دهيد سروش کنار مرا بار چند همش او

 استرس. سروش حال به يوا کرد، يم خطابم مرام يک خانم و داشت

 مرد نيا به يعذرخواه کي من اما زد يم موج رفتارم تک تک انيم

 مرا آخر روز که خودم از دفاع کي و او به يعذرخواه کي. بودم بدهکار

 نسب پنل يرو و شدم ياصل دوريکر وارد. بود زده چوب به رحمانه يب

405 کالس. گشتم سروش اسم دنبال به رو راه يرو شده A  انتظارم  

 ميحرفها يپا به بار کي داشتم ديام که يمرد و من انتظار. ديکش يم را

 من و شناسد ينم را او گريد بود داده اميپ مادرش که يمرد. نديبنش
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 تمام که يجا به دميرس. بودم داده جان امشيپ کلمات تک تک انيم

 مرتب را ام يمشک ي مقنعه. ام گذشته به من اتصاالت تمام شد يم

 سروش يصدا. بود شده تند قلبم ضربان. دميکش يآرام نفس و کردم

:ديرس يم گوشم به قدرت با کالس در رونيب  

 

..اديم حساب به ترمتون انيم ي نمره همون زتونيکو ي نمره  -  

 

 استاد...خدا رو تو استاد »گفت يم يزيچ يکس هر. شد اديز صداها سرو

 يم زيکو که ديبود نگفته قبل از استاد...اريمع شهينم که زيکو

«..استاد...ديريگ  

 

 تمام کارش يوقت خواستم يم. شدم وارد آرام و کرده باز را کالس در

 ميتا از يليخ کالس ساعات به توجه با. بروم و ميبگو را حرفم کوتاه شد

 وداشت بود انشيدانشجو به پشتش سروش. بود نمانده يباق کالس

 يم اعتراض شاگردانش و نوشت يم را يا معادله تند تند تخته يرو

 چشمانش از که يپسر. برداشتم کالس يانتها سمت به يگام. کردند

:گفت آرام و ديکش جلو را لبش. ديبار يم شرارت  
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.. بچسب رو چشاش کن ول رو زيکو جون  -  

 

 گشتم يخال يصندل دنبال به. اش يگستاخ و ييپروا يب از کرد خي تنم

:کرد آغوشش به اشاره و زد چشمک شرمانه يب پسرک که  

 

.بغلم ايب  -  

 

 جستجو از چشمانم شد باعث تخته يرو کيمارژ شدن دهيکوب يصدا

:بخورم يسخت تکان و بکشد دست يخال يصندل يبرا  

 

؟يزد يزر چه  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٠٧پارت#  
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  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 

 هم در کالس کل و بود سروش دستان در اش قهي هيثان از يکسر در

:همه  

 

؟يهست مردش نميبب رو دهنت کن باز  -  

 

 را دستم. انداخت سروش يبرزخ چشمان به ينگاه دهيپر رنگ پسرک

:گذاشتم سروش يبازو يرو  
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!جان سروش  -  

 

:ديکش عربده  

 

!سسسسسسسيه  -  

 

 مانتو که يجوان دختر. کردن زدن حرف به شروع کي به کي شاگردانش

 ختهير رونيب مقنعه از جهت هر به يبار شيموها و بود دهيپوش يکوتاه

:گفت بود  

 

ه؟يسگ اخالقش انقدر که داره زن نگفتم  -  

 

:کرد زمزمه و کرد نگاهش يچپک حال همان در سروش  
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!بدم نشونت يسگ هي  -  

 

:گفت دهيترس بود سروش دستان انيم اش قهي که يپسرک  

 

..همسرتونه دونستم ينم خدا به استاده  -  

 

  يزر اون گهيد بار هي...شرف يب يخورد گُه  -

؟...بگوو رو يزد که  

 

 اديفر و غيج يصدا و نشست صورتش يرو سروش محکم مشت

 توان قلبم. گذاشتم قلبم يرو را دستم. کرد پر را کالس دخترها

 دهيبر دهيبر. بود افتاده لرز به بدنم تمام. نداشت را نيا از شيب اضطراب

:گفتم  

 

!نگفت يزيچ کن ولش..  باش آروم  -  
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 يم موج نگاهش انيم که ينفرت از آخ.. آخ و ديچرخ سمتم به سروش

 مردمک انيم جا کي که نهيک همه آن از آه و خشم همه آن از آخ. زد

 کرده نوازش را اش گونه سروش مشت که پسرک. بود کرده خانه شيها

:گفت دهيبر دهيبر و يعصب بود  

 

.. کنم يم تيشکا ازتون..استاد دينيب يم بد  -  

 

 

:گفت پسرک به رديبگ من از را اش نهيک از پر نگاه نکهيا بدون سروش  

 

 درست قيد ديبا گهيد نجاميا من تا چون باش، ترم حذف فکر به تو  -

.يبزن رو  

 

 يزبان بلبل اول همان که يدختر. عاجزانه و ملتمسانه کردم، نگاهش

:داد ادامه يشرم يب با بود کرده  
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؟..رهيگ يم پاچه شهيهم که يکم براش بازم چالت و چش نيا با  -  

 

 يم دور را ياول داشت که يگريد پسر و نداد را جوابش گريد سروش

:گفت شيها يهمکالس به رو کرد  

 

!گهيد ديش خفه  -  

 

:داد ادامه نکردم دايپ را منشاش که هم يگريد يصدا  

 

...کرد فيتعر چالش و چشم از که نگفت يزيچ  -  

 

 بود زده تا که را شيآستن سر. ستاديا مقابلم و کرد رها را همه سروش

:گفت بلند و داد نييپا باال  
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!کن ترم حذف هم تو نيتد  -  

*** 

 

  الماس_ي_دونه#

٣٠٨پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 

 

:گفت بلند شد تمام که شيها نيآست سر با کارش  
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!رونيب همه تمومه کالس  -  

 

:گفتند و کردند طنتيش دخترکان از يبعض  

 

....ميرفت در زيکو از يوا...  شکرت  ايخدا  -  

 

. بود شده بدتر يليخ. بود شده بدتر اما کنم درست را زيچ همه بودم آمده

 کي به کي سروش شاگردان از يکي. بود هوا يرو کالس کل

 و بودم مانده من حاال و کرد ييراهنما ازکالس رونيب به را دانشجوها

. بود کداممان با حق دانم ينم. داشت طلب من از را ايدن انگار که يمرد

. بود جفتمان يبرا بودم کرده يکار هر من که دانم يم خوب را نيا اما

 د،يلرز يم تنم. مينکن تماشا را سوختن هم کنار در عمر کي نکهيا يبرا

 چه درونش که داد يم را نيا دينو سروش ملتهب و سرخ صورت

:پاست به يطوفان  
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. نکردم داتيپ گشتم دنبالت جا همه.. بشه ينطوريا خواستم ينم من  -

 نداشتم دوست کنم کار يچ دونستم ينم گهيد يرينم خونه گفت مادرت

. رفتم هم يصراف يحت..ييايم که يجا تنها نجايا "ظاهرا اما نجايا اميب

 يجلو رونيب دميترس اما بشه تموم کالست ميتا کنم صبر خواستم يم

 ينم کن باور. بودن شاگردات فقط بازم نجايا. يکن يزير آبرو همکارات

!نيهم.. بده گوش حرفم به قهيدق چند "لطفا.. بشه ينطوريا خواستم  

 

:کرد بلند هوا يرو را دستش کف و ستاديا پنجره به رو من به پشت  

 

 شهيهم اما يکن يکار يخوا ينم شهيهم تو. نده ادامه... نزن حرف  -

...يزد گند  

 

 دهيترس من و آمد جلو به يقدم و سمتم به برگشت بزنم يحرف آمدم تا

:رفتم عقب به يقدم  

 

..!دميم حيتوض بذار  -  
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:شد کيبار چشمانش  

 

 هم االن و ميزندگ به يزد گُه ؟يديم حيتوض رو يچ ؟يديم حيتوض  -

؟..يبد حيتوض يخوا يم باز کارم؛ به يديکش گند  

 

.رفتم عقب قدم به قدم من و آمد جلو قدم به قدم  

 

..نکردم انتيخ بهت من يکن يم اشتباه يدار تو  -  

 

 سراپا يتو... نزن حرف من کار غلط و درست از و ببند رو دهنت  -

...زنه يچ هر از رهيگ يم عُقم يزن يم حرف من اشتباه از که ريتقص  
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 با ذره ذره حاال. داشت فرق شناختم يم که يسروش با آدم نيا چقدر

 گانهيب همه يبرا سروش نيا. کردم يم درک را مادرش اميپ جانم عمق

. نبود رفتن عقب يبرا يجا گريد دميرس سرم پشت واريد به. بود  

 

 باشم تو بغل يتو نخواستم چون کثافتم من يگ يم راست تو اصال  -

 ييايرو باشم تو ي خونه يتو نخواستم چون. کنم فکر گهيد يکي به و

 يکي يآرزو اما ببوسم رو تو نخواستم چون. باشم داشته رو گهيد کي

.. باشه سرم يتو گهيد  

 

 شيجا "قطعا دانستم يم. داد فشارش محکم و شد ميبازو بند دستش

..ديد يم را آن ريام که يروز از يوا ماند يم  

 

 برو من يزندگ از يجور گفتم بهت هم بار هي. دميشن رو کبرات صغرا  -

 پدرته خونه نمک و نون محض... نرسونه گوشم به هم روباد اسمت که

.کنم ينم هيتصو اومده همرات که يناموس يب اون با نجايهم که  
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.......کن ول رو دستم  -  

 

بلدن؟! ستنين بلد تعهد که ييهرجا يها دل ؟يشد ديمق  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٠٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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 او و خودم به نسبت مرا آمد يم رونيب دهانش از که يفيسخ کلمات

 نيا. رميبپذ دشيجد قالب نيا در را او توانستم ينم. کرد يم تر شرمنده

. داشت فاصله آسمان تا نيزم شناختم يم من که يسروش با سروش

 تا گارشيس يبو بود، زده که يعطر همه با بود شده باعث کشينزد

..دهانش الکل يبو و کند نفوذ استخوانم مغز  

 

 هر از من که عشقه نيا اگه بلدن؟ ريتحق بلدن؟ نيتوه يچ عاشقا  -

!متنفرم عشقه يچ  

 

:صورتم يتو شد خم  

 

 ميزندگ از گمشو. متنفرم عشق يهرچ از. من نيع يشد درست  -

!رونيب  
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.. فقط. شدم گم که تيزندگ از  -  

 

 "کامال حاال که ينيسرآست با باز رفت عقب به يقدم و کرد رها را دستم

:شد مشغول رفت، يم ور آن با سبب يب او و بود مرتب و صاف  

 

!دميشن "قبال رو ات احمقانه يها هيتوج  -  

 

. ازت خوام يم معذرت من  -  

 

 را کيموز کي ذهنم. شد رهيخ پنجره از رونيب وبه ماند حالت همان در

:بود او و منو حال وصف بيعج که يکيموز کرد يپل  

نداشت برات يتيامن من ي رونهيو آغوش»  

گذاشت پام يجلو يراه يزندگ تلخ کابوس  

  يکن هيتک بهم نشد تعادلم يب و سست من

«..يکن هيگر خلوتت تو يش افسرده شدم باعث  
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..اديم بدت من از دونم يم جان، سروش  -  

 

!نکن صدا گهيد منو اسم  -  

 

 خوب هم خودت. دادم انجام رو ديرس يم ذهنم به که يکار تنها من  -

...ريام نه من، نه يدون يم  

 

..شو خفه  -  

 

 و يدرست که بودم ختهير بهم يروح لحاظ از و بودم فشار تحت آنقدر

 آن و بزنم را حرفم خواستم يم فقط دادم ينم صيتشخ را کارم يغلط

. کنم باز را بود شده طوق گردنم دور وجدان اسم به که يريزنج  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1453 

 يروزها تمام حرمت به.. بشه ينطوريا خواست ينم کس چيه  -

. نکردم انتيخ بهت هم آن، هي لحظه، هي يحت من قسم خوبمون

 ي اومد تو که يروز اون تا... بشه اجحاف بهت نيا از شتريب نخواستم

.... و خونمون  

 

 نباريا او و واريد به دميچسب قبل از شتريب من و برگشت سمتم به دوباره

:زد لب و سرم کنار واريد يرو گذاشت را دستش کف  

 

!اسمن؟ي هيچ يفهم يم شو خفه  -  

 

:نهيک و داشت خشم شيآوا نباريا اما بود کرده صدا را اسمم دوباره  

 

 يبو که يوقت تا. يد يم الکل يبو که يوقت تا هيچ فهمم ينم نه،  -

 يرو گذاشته رو پاش يکي چون فهمم ينم شو خفه من. يد يم گاريس

 خود همه نيا يکن يم تموم يک.... وجدانه اسمش که يکي ام، خرخره

رو؟ يآزار  
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 اشيرو که کن فکر يا خونه به و برو و بردار رو ات نداشته وجدان  -

..يديگش گند به رو  

 

 زدم يم دل من و رونيب بود خورده سُر مقنعه ريز از لجبازم يمو طره

..بخشد يم مرا يروز کي اما نه حاال باشه که ديبگو  

 

 کردم يکار هر يکن باور کنم کار يچ ؟يببخش منو کنم کار يچ  -

...سروش خدا به... بوده دومون هر واسه  

 

:رفت يم نشانه را جانم و بود شده مته ش يزخم يصدا  

 

...يلعنت نکن صدا رو اسمم  -  

 

روزها؟ نيا شهيم تموم نکنم صدا رو اسمت  -  
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مرد؟  يه درد از يفهم يم يتوچ  -  

 

 بودم نگرانش. زد آتش يگاريس رحمانه يب و ديکش عقب و گفت را نيا

 به هم اش يشغل ي ندهيآ که دميترس يم من و بود دانشگاه طيمح آنجا

:گفتم و رفتم سمتش به شود خراب من ي واسطه  

 

 گه يم بهت اون يچ الکل بودم؟ خائن من کنه يم ات قانع گاريس  -

کرد؟ ولت که بود هرزه  

 

  الماس_ي_دونه#

٣١٠پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  
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:ديکش يقيعم پوک و داد يتکان تمسخر حالت به را سرش  

 

 من... يهرزگ يپا يذاريم رو حرفام يگفت بهم؟ يگفت يچ شب اون  -

 يگرفت رو شاگردت ي قهي چرا که آره، اگه ام؟ هرزه من بودم؟ هرزه

 درد وجدان با من قراره اگه! بزنه يلگد هي هرزه نيا به اونم يذاشتيم

 وجدان از هم تو يبسوز حس يب يزندگ هي يتو نذاشتم که رميبم نيا

 يگفت. ميبخش ينم يگفت بهم.. اديب دردت ات ناعادالنه اوتقض نيا درد

 يم آرامش دنبال در به در من که يمطمئن اما يکن ينم نينفر

 آرامش خاطر واسه...نيبب رو دستم يتو ي حلقه! کن نگاه رو من....گردم

 تو يايازدن يچيه يبگ بهم تهش که نجايا دمينکش رو مرد هي ام نداشته

 حساب به بذارش شد تلخ اگه شد، بد اگه بگم تبه اومدم. فهمم ينم
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 يم دوستم نيبهتر برام بگم اومدم...مينبود هم فال تو نکهيا و ريتقد

 اومدم...يريبگ ادي رو دنيبخش که برسه يروز مونم يم منتظر و يمون

 و زد طعنه هي بود کنارم يکس هر کرد قضاوتم بود اطرافم يکس هر بگم

 رو آستانش دونم يم که قسم، ييخدا تيوحدان به اما گفت يحرف هي

 يب... نداشت درد تو اندازه به کس چيه ي طعنه يشناس يم خوب

 خزون باغ يتو يبکار بذر عمر هي نذاشتم که بودم هرزه من معرفت

 بد..بهت نکردم بد اما بودم بد من بودم، معرفت يب من "اصال زده؟

 عمرم آخر تا که خودت جان به ايعرش جان به احسانم جان به. نکردم

 خودم از تو خاطر به خودم از شتريب من يمون يم قلبم راست قسم

 تو تا گذشتم جونم از من. هست و بود من از شتريب اقتتيل چون گذشتم

..ستين گانهيب باهات قلبش که يريبگ رو يکس دست  

 

 

 

 گارشيس تفاوت يب او و ديکيچ چشمم ي گوشه از درشت ياشک قطره

 سرد همه نيا گرفته يباز به را روانم لبش ي گوشه پوزخنده. زد پوک را

:آمد ينم سروش به بودن خي و  
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 نيا يتو يروز هي اگه...يميقد قيرف گذاشتم ميگوش يتو رو اسمت  -

 يبگ که منتظرم من بدون ،يشد خسته کارما به من سپردن از ايدن

 يم خدا از و خوام يم آرامش برات ابد تا االن از.. اسمني کردم باورت

...بره ادتي خودمم چيه که من يصدا که تيزندگ يتو اديب يکي خوام  

 

 صورتم شيب از شتريب مبادا تا و زدم پس را بغضم و رفتم عقب به يقدم

 اشک و دستم يکبود يبرا يحيتوض در نيا رونيب که چرا شود يباران

:گفتم آرام و ديکش صورتم يرو را دستم پشت. نداشتم صورتم  

 

..خداحافظ  -  

 

:شکافت را کالس ساکت يفضا دارش خش يصدا  

 

؟...کجا  -  
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 با. بشنوم دارد اگر يحرف و باشم آرام کردم يسع. ستادميا ميجا سر

 ته و ديچرخ سمتم به اش نهيک از پر اما تفاوت يب ي چهره همان

 و زد کتش به يچنگ و انداخت کالس ي زباله سطل يتو را گارشيس

:گفت  

 

...دييبفرما  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣١١پارت#  

  يمانيسل_بايز#

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1460 

 

 

 نيخشمگ او و کردم نگاه بود کرده دراز سمتم به که يدست به متعجب

:گفت  

 

!نمتيبب هرگز خوام ينم هم بعدش و ييايم من با دانشگاه رونيب تا  -  

 

 اش يهمراه به مجبور الجرم اما. بود شده قفل تيعصبان فشار از فکم

 همه انگار در رونيب.  شد همگام من با و کرد باز را کالس در. شدم

 سرش حاال که يهمسر با يعصبان و خشن استاد نيا که بودند منتظر

 يصدا ميکرد يط هم با را دوريکر طول. ديايب رونيب بود کرده دعوا هم

:آمد يم کردند يم پچ پچ که يدخترکان  

 

...دادم ينم پا هيبق به داشتم نويا منم اوف... زنشه يا کهيت چه يلعنت  -  
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 يم کم تعداد همان صورت يتو مشت با گشتم يبرم خواست يم دلم

 محکم گام ؟..يابي شوهر مرکز اي دانشگاه ديا آمده گفتم يم و دميکوب

 گام اطرافم به نسبت تفاوت يب او مثل کرد يم وادار را من سروش

:بود طعنه شيلبها يرو اما بود گامش در فقط که يتفاوت يب. بردارم  

 

!ببرن خوشگله يچ هر مردشور  -  

 

 يم يهمان دوباره ايآ مرد نيا کردم فکر نيا به و دميکش يقيعم نفس

 حاال کردم گمان من و ميشد خارج دانشکده ساختمان از بود؟ که شود

:گفت آرام سروش اما بروم توانم يم گريد  

 

!نگيپارک  -  

 

 نيماش يتو مرا اگر و بود نگيپارک درب يرو روبه درست ريام نيماش

 يتند. نبود ينيب شيپ قابل ميبرا بعدش به آن از گريد ديد يم سروش

:گفتم  
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!رميم خودم گهيد نه  -  

 

:ديکاو را صورتم مفرح و گرفت دور چشمانش و ستاديا لحظه کي  

 

...يميقد قيرف شهينم که ينطوريا.... بد چه  -  

 

 لبم. است منتظرم در رونيب ريام دهيفهم داد يم نشان زدنش حرف نوع

:گفت و نشست ميها پنجه انيم دستش که دميمک تو از را  

 

 ينطوريبعدهم تو، يايب مرام يک استاد همسر اسم به که شهينم  -

  شه؟ي؟ميبر

 

 داد ادامه رشيمس به رحمانه يب او و بود کرده خي انگشتانم بند بند

:شدم همگام او با الجرم  
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!کن ول رو دستم  -  

 

!داره اعتماد بهت چقدر مينيبب بذار  -  

 

..سروش کن تمومش  -  

 

:گفت او و ميستاديا نشيماش مقابل  

 

.کنم يم ادتيپ تر نييپا متر ستيدو يشيم سوار  -  

 

 يبعد مصائب باب دانشگاه در حضورم خواستم ينم. گفتم ذکر رلبيز

 از  و شدم شيهمراه به مجبور الجرم ليدل نيهم به. باشد سروش يبرا

 ديسف يشانيپ گاو سروش نيماش هرچند ندينب مرا ريام که خواستم خدا

..بود  
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 دلت يچ هر هم تو. کردم يعذرخواه من ه؟يچ يبرا کارا نيا  -

!برم بذار کن ول رو دستم االن. يگفت خواست  

 

:گفت و کرد ينگهبان به ي اشاره  

 

!حرفاست نيا از تر جمع حواس يليخ  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣١٢پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 رونيب شلوارم بيجب از را يگوش کردم يسع و دميکش يقيعم نفس

:گفت يعصب که بکشم  

 

؟... ششيپ يندار اِعتبار انقدر..است قهيدق دو "تاينها  -  

 

 يازين من يدون يم خودت.. يکن ام يعصب حرفات نيا با نکن يسع  -

...شدم بزرگ بغلش يتو من ر،يام شيپ ندارم اعتبار نيا به  

 

؟..دهيپر رنگت يچ واسه پس  -  
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 کرد وادارم جبارانه واقع در اما مودبانه ظاهر به و کرد باز را نيماش در

 ريام يچشما تو مادرجون».. خواستم مدد مادرجون از دلم يتو. نميبنش

«.ببند رو  

 

 من نشست نيماش داخل عيسر سروش که رميبگ را ريام شماره خواستم

 استارت محض به زد را نشيماش استارت. دادم دست از را تماس فرصت

 بالکم بود شده باعث و بودم فرستاده شيبرا که يآهنگ همان زدنش

:شد يپل نيماش يتو کند  

  

نداشت برات يتيامن من ي رونهيو آغوش  

نذاشت پام يجلو يراه يزندگ تلخ کابوس  

نيک هيتک بهم نشد تعادلم يب سست من  

يکن هيگر خلوتت تو يش افسرده شدم باعث  

 سروش. مردميم اش رحمانه يب کلمات انيم من و خواند يم خواننده

 درست ينگهبان اتاقک مقابل. افتاد راه آرام و چرخاند را نيماش فرمان
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 تا ماند منتظر و کرد ترمز بود ستادهيا نيماش به زده هيتک ريام که يجا

  نگهبان

 و سروش سمت به شد خم نگهبان حال همان در و بفرستد باال را راهبند

:گفت  

 

..گرفتن يم رو سراغتون االن نيهم ياريشهر استاد  -  

 

:گفت داد تکان يسر سروش  

 

!رميگ يم تماس باهاش خودم  -  

 

:کرد يم يباز احساسم و من با وار وانهيد يقيموس يصدا  

  

غلط و تلخ يا تجربه شدم سادگيت تاوان  

ازت خوام يم معذرت من نبود يکي ما يايدن  
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 به رو گذاشت اش قهيشق کنار احترام ي نشانه به را دستش نگهبان مرد

:گفت سروش  

 

!شيرپيخ  -  

 

.داشت چشم به يآفتاب نکيع و کرد يم نگاه اطراف به کالفه ريام  

 

يباخت يکن سازش من يپا به نسوز نساز  

يساخت که يايرو نداشت دوم برو همون  

 

  الماس_ي_دونه#

٣١٣پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1469 

 

 

 

 

 

 ينگهبان راهبند پشت ستادنمانيا و زدند يم حرف نگهبان و سروش

 ريز. برنگرداند را سرش ريام ايخدا که زدم يم دل من و بود شده اديز

 نکهيا محض به. شود تمام هم تلخ روز نيا که گفتم يم ذکر يلب

 ما سمت به ريام سر کرد حرکت و گذاشت پدال يرو را شيپا سروش

 که آنچه ديد و شد قفل چشمم يرو نگاهش لحظه کي در و ديچرخ

 به چشمم نهيآ از و گفتم يم ذکر مدام.بود کرده خي تنم تمام.. را دينبا

 از نشيماش و نشست نشيماش رل پشت شهاب ريت مثل که بود يريام

..شد کنده جا  

 

!شميم ادهيپ جا نيهم نگهدار  -  
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:گفت و داد تکان يسر يعصب  

 

!دنبالمون اديب اون ذره هي بذار   -  

 

:گفتم و گذاشتم رهيدستگ يرو را دستم  

 

!نييپا پرم يم وگرنه نگهدار  -  

 

:کردم التماسش من و فشرد را يمرکز قفل  

 

!کن تمومش سروش  -  

 

 يم وار وانهيد سروش و ديرس يم ما به داشت فشنگ مثل ريام نيماش

...راند  
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!کن تمومش سروش قرآن رو تو  -  

 

:گفت و برگشت سمتم به پرخاشگرانه  

 

!ستين بد باشه من يجا هيثان چند.. شده شروع تازه  -  

 

برو بذار زيبر بهم منو زيناچ يايدن  

برو ارين در رو اشکم ازمنه شتريب تو حق  

غمه ميرگ تو قيرف ومدهين يخوش من به  

جهنمه ميزندگ که نکن خراب رو ندتيآ  

 

 و صاف ابانيخ.  راند تر وار وانهيد او و نشست داشبورد يرو ميها مشت

 زد جلو ما از و شد شتريوب شتريب ريام نيماش سرعت. بود مقابلمان يخلوت

 ترمز شدت  به سروش. کرد ترمز بياُور صورت به سروش نيماش مقابل

 در و شد ادهيپ نشيماش از ريام. شدم پرت جلو به شتاب با من و گرفت
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 خواننده يصدا يحت و ابانيخ خلوت شيصدا و ديکوب هم به را نشيماش

 ن،يماش به دنشيرس محض به و آمد سروش نيماش سمت به. ديبلع را

 يم دهانم يتو قلبم. زد دور و گرفت عقب دنده اديز شتاب با سروش

 تمام چه هر سرعت با سروش شد يم خارج بدنم از داشت روحم و ديتپ

 يزيچ گريد. برد يم لذت يرعليام به دادن عذاب از انگار راند يم تر

 توانستم ينم. کنم نگاه عقب به برگردم توانستم ينم گريد دميد ينم

 گريد گذاشتم قلبم يرو را دستم. نميبب را ريام رتيغ و غرور با يباز

 بود دهيکش دست تالش از قلبم. ميديشن ينم را دنشيتپ يصدا. زد ينم

:کردم را تالشم نيآخر. مرديم داشت و  

 

 ارزن هي قد ذره هي ذره، هي اگه.. جنونه اسمش نيا ستين عشق نيا  -

!سايوا دارم ارزش برات  

 

:ديکش عربده  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1473 

 ييايدر يپر يبود شده بود تنت ديسف لباس که روز همون روز اون  -

 عروسه لباس يچ هر از و من که ديتپ يم يک واسه صاحبت يب قلب

؟يکرد متنفر  

 

 

 هي يلعنت ي شهيش اون.. انصاف يب گذشتم خودم از من روز اون  -

؟يفهم يم. بودم مرده خورد يم باالتر وجب  

 

 خر من و يديکش نفس گوشم بغل صبح تا شب هي بره ادمي چطور  -

 سه بره ادمي چطور است؟ گهيد يکي در به در صاحبت يب دل دمينفهم

؟يکرد يباز نقش برام مکار روباه هي مثل تو زد زنگ بهت شب نصف  

 

:زدم داشبورد به يمشت يعصب  

 

!کن تموش  -  
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  الماس_ي_دونه#

٣١٤پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

 

:ديکش عربده  

 

!کنم يم تموش بعد کنم، يم تمومت اول  -  

:افتادم هيگر به  
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!بشم ادهيپ خوام يم کن ولم  -  

 

 نره ادشي و اش نهيس يتو بشه داغ که يجور هي اما کنم يم ولت  -

!نهينش گهيد يکي ناموس يپا ريز  

 

:راند يم محابا يب و بود شده وانهيد  

 

سوتفاهمه؟ هي زيچ همه يکن قبول يخوا ينم چرا  -  

 

:کرد پاره را گوشم ي پرده نباريا ادشيفر يصدا  

 

  سوتفاهمه؟ دستت يتو ي حلقه سوتفاهم؟  -

 

:کردم نگاهش فقط و برداشتم هودهيب تالش از دست  
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  بده؟ جواب يالل چرا  -

 

 کرده متالطم را درونش آنچه هر زديبر رونيب دادم اجازه و کردم سکوت

. بود  

...کردم باورت که بود يوقت سوتفاهم  -  

 

:داد ادامه و داد تکان نييپا و باال را سرش  

 

 خوند يم گوشم در بود يک! يزد بهم عشق يچ هر از رو حالم  -

  هان؟ نکنم؟ خوشبختت نگرانم

 

:کرد يم سوراخ را ام نهيس داشت المصب بغض  

 

رو؟ ات لهيح و مکر اون اي کنم باور رو تينما مظلوم نيا  -  
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!کن بس  -  

 

 از اگه بزنه؟ دور رو همه راحت انقدر تو مثل يدختر کرد يم فکر يک  -

... زدن ينم زنگ تاالر  

 

 زد جا همان و چانديپ را فرمان. آمد ينم کوتاه اما بود گرفته نفسش

 رد يصدا و شد پارک ابانيخ وسط بياُر صورت به نيماش و ترمز يرو

:داد خراش را گوشم ريام نيماش ترمز  

 

 يم يچ دم،يد ينم رو لميف اون و زدن ينم زنگ تاالر از اگه  -

 يباز رو ميمر حضرت نقش يخواست يم يک تا ؟يبد لميتحو يخواست

؟يکن  

 

!گفتم يم بهت  -  
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 رفت يم گهيد يکي ي بچه يوقت المصب يگفت يم يک گهيد ؟يک  -

؟يگفت يم وقت اون شکمت يتو  

 

 نشده ادهيپ نيماش از نباريا کردم نگاه ريام نيماش به و برگشتم عقب به

 داشبورد يرو يمحکم مشت سروش.  بود نشسته فرمان پشت. بود

:گفت و ديکوب نيماش  

 

 يم يکن اراده وقت هر که يبد نشون ياومد سراغم؟ ياومد چرا  -

؟يزيبر بهمم يتون  

 

:گفتم و دميچرخ سمتش به دهيپر رنگ و لرزان  

 

 رابطه اون يتو که ياون بگم بهت و کنم يخواه معذرت ازت اومدم  -

...ينبود تو داشت نقص  

 

  الماس_ي_دونه#
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٣١٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 به و شد ادهيپ من از جلوتر خودش که رفت در رهيدستگ يرو دستم

 از ترس. شد ادهيپ نيماش از هم ريام همزمان.. آمد من سمت در سمت

 سمت در سروش. بود انداخته لرزه به را ميها استخوان نشانيب يريدرگ

 يرو فقط ريام چشمان. فشرد دستش يتو را ميبازو و کرد باز را من

. نشستم يم انتظار به را مرگ داشتم من و بود مانده سروش دست

 را شيپاها که يريام سمت به و ديکش رونيب نيماش از مرا سروش

 درد شينما تا بود ستادهيا نهيس به دست و کرده باز شانه عرض از شتريب

:گفت و داد هل شود تمام سروش آور  
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...هرج دل نيا و خودش نيا..رشيبگ ايب  -  

 

 ميپا اش جمله شدن تمام از قبل که بود اديز آنقدر دستش ضرب

 من به ريام نکهيا از قبل شوم نيزم پخش آمدم تا و خورد يسکندر

:زد اديفر نگران و گرفت هوا يرو را ميبازو ريام از جلوتر خودش. برسد  

 

...اسي  -  

 

...اسي  -  

 

 را يهشدارها من به ريام يصدا. بود او يصدا با تداخل در ريام يصدا

 گوشم بغل حاال که يريام.  دانستم يم خوب را عواقبش که داد يم

 سمت به خشم با و ديکش رونيب او دستان انيم از مرا و شد رها نفسش

:زدم صدا را نامش ملتمسانه دييبگو يحرف آمد تا. ديچرخ سروش  
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رررررريام  -  

 

 ميباز يرو يگريد ي پنجه اما. بود شده باز ميباز دور از سروش دست

:بود نشيخشمگ يصدا با تضاد در شيرفتار متيمال که بود شده چفت  

 

!نيماش يتو برو  -  

 

 ي لحظه يب و برگشت و کرد تميهدا نيماش سمت به و گفت را نيا

 شدت به سروش. ديکوب سروش صورت يتو يمحکم مشت درنگ

:زدم اديفر و آمدم پس را ام رفته جلو قدم من و بود شده ريغافلگ  

 

..يرعليام  -  

 

:گفتند هم با دو هر و شد بلند سمتم به شانيدو هر دست کف  
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..اسي عقب برو  -  

 

...اسي عقب برو  -  

 

 ي قهي ريام دوختم چشم شانيدو هر به و ستادميا ميجا سر دهيترس

:گفت و گرفت دستانش انيم را سروش  

 

...ياريم منو زن اسم باشه بارت نيآخر  -  

 

 

 و ديکوب ريام صورت يتو يمحکم ي کله بعد و زد يپوزخند سروش

 نگاهش ملتمسانه و ستادميا ريام مقابل زحمت به. رفت هوا به غميج

 داشتنم دوست يادعا که يمرد دو هر يبرا نيا و مردميم داشتم. کردم

 شده مهم نيا آنها يبرا که چرا. بود ايدن جوک نيتر دار خنده داشتند را

 خواست ينم دلم گريد که يها عربده. کنند دفاع رتشانيازغ که بود

 از دفاع يپ کدام هر ن،يا يکي زد يم او يکي.. بشنوم را کدامشان چيه
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 کردم يم تماشا ستادهيا خودم من، بود اسمني نامش که بودند يحق

 با ادهيپ عابر چند. کنند يم ميتقس شاني مردانه معادالت نيب مرا چطور

 يم بر دستم از که يکار تنها. آمدند سراغشان به شدنشان ريدرگ دنيد

 انيم را سرم. بود نيماش داخل نشستن و رفتن هم آن دادم انجام را آمد

 آمدم خودم به يوقت. ختمير اشک وجودم تمام با و کردم پنهان دستانم

 به نگاهش. راند يم وار وانهيد و بود نشسته فرمان پشت ريام که

 نداشتم را نيا جرئت يحت من و زد ينم حرف يکالم و بود مقابلش

 خطرناک انفجار حال در بمب با يباز مثل دنميپرس سوال. بپرسم يسوال

 خلوت که ياتوبانها تمام و ميزد پرسه ابانيخ يتو تمام ساعت کي. بود

 و بود کرده نيماش فرمان ستون را دستش ريام ميکرد گز را بود

. بود شده رها صورتش يرو ممکن شکل نيتر نامرتب به شيموها

 يم خدا به ترس از مدام من و راند يم سرعت با و نيخشمگ همانطور

 دست کي آسمان و رفت هم ديخورش که ميرفت و ميرفت آنقدر. دميرس

 اسمش ريام که يجا ا،يدن انيپا ي نقطه به دميرس آخر دست. شد اهيس

.آخر خط بود گذاشته را  

 

  الماس_ي_دونه#
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٣١٦پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنجا دانستم يم من اما بود تيپا ريز تهران آن از که يکوچک پارک

 ادهيپ نيماش از. ديبر يم خودش و ايدن از ريام که بود يها زمان پاتوق

 نيماش يتو همانطور کرد يم حکم عقلم. ديکوب بهم را نيماش در و شد

 دوئل نيب «اسمني نگذار شيتنها» کرد يم حکم قلبم و بمانم منتظرش
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 در ي رهيدستگ ترسان ترسان و شد روزيپ قلبم شهيهم مثل قلبم و عقل

 ريز را يگوش. خورد زنگ لميموبا يگوش لحظه همان. دميکش نييپا را

:گفتم و دادم سُر گوشم  

 

!مامان بله  -  

 

!کرد خي شام پس؟ دييکجا. مادر سالم  -  

 

:نکند منعکس را ام يدرون اندوه از ي ذره ميصدا تا کردم را تالشم تمام  

 

!خونه امينم شام ما. ديبخور شام شما مامان  -  

 

:گفت ميهست يعاشق يپ در ريام و من نکهيا از سرخوش مامان  

 

!زميعز ديباش خوش  -  
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 دينمون منتظر خونه، ميايم ريد يليخ شب ما مامان فقط. يمرس  -

!هست همراهم ديکل من. ديبخواب  

 

 يتر خندان يصدا با نباريا که کنم يم طنتيش کرد فکر باز مامان

:گفت  

 

!مادر يخوش به شهيهم  -  

 

!خوشگلم مامانِ  فدات  -  

 

 را نيماش چيسو و کردم دارز دست. کردم قطع را يگوش و گفتم را نيا

 که ريام ليموبا زنگ يصدا شوم ادهيپ نيماش از خواستم وتا برداشتم

 از را يگوش و شدم خم. کرد جلب را ام توجه بود مانده جا نيماش داخل

 اولش. دميد آنجا بار نياول را يعيشف ايسون اسم. برداشتم نيماش کف
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 "مجددا دميد يوقت اما شود خاموش تا ندهم جواب را يگوش خواستم

:دادم پاسخ را يگوش ديترد با. گرفت تماس  

 

!دييبفرما بله  -  

 

:کرد پر را يگوش يبشاش و خندان يصدا  

 

!دارم کار يرعليام با  -  

 

 با هم هنوز ريام که يدانشگاه دوستان به کشاند مرا شيصدا يتو نشاط

:گفتم آرام و کردم صاف يگلو. رفت يم دوره آنها  

 

!سالم  -  

 

!سالم ديببخش يوا يا  -  
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 ديدار يغاميپ هستم همسرشون من بنده، شدت به دستش يرعليام  -

!رسونم يم بهشون  

 

:گرفت خودش به طنتيش تمير و شد يجانيه شيصدا  

 

خانوم؟ اسمني  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣١٧پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 و غم. است زده حرف من با رابطه در دوستانش با ريام نکهيا از سرخوش

:گفتم و زدم کنار را ميصدا يدلخور  

 

!خودمم زميعز بله  -  

 

!داريد مشتاق خانم، کيتبر  -  

 

!زميعز نيهمچن  -  

 

 هر گفت ايسون ديبگ ريام به زحمت يب فقط زميعز شمينم مزاحمت  -

..ريبگ تماس شد خلوت سرت وقت  

 

:کرد دعوتم آرامش به اش يميصم لحن  
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!"حتما بله  -  

 

!ديباش داشته يخوب روز  -  

 

!متشکرم  -  

 

 خاموش را ريام و خودم يگوش. دادم خاتمه تماسش به و گفتم را نيا

 راه ريام سمت به کردم قفل را نيماش در و گذاشتم نيماش داخل و کردم

 نور. بود زده زل مقابلش به و بود نشسته پارک يروشن يکيتار در. افتادم

 با. بود انداخته هيسا ريام سر يرو و بود شده پخش فضا در ماه رنگ کم

 يرو را دستانش. افتادم راه سمتش به مطمئن اما کوتاه يها گام

 به. بود شده رهيخ ينامعلوم ي نقطه به و بود کرده قالب شيزانوها

 و گرفتم اطرافم ژنياکس از يکام. دميرس بود نشسته شيرو که يمکتين

 همان درحرکاتش رييتغ بدون. نشستم مکتين يرو کنارش يآرام به

 رد که ي گونه و بود راستش سمت رخ مين به چشمم. بود نشسته طور
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 دلم. زد يم چشم يتو بيعج يروشن و يکيتار همان انيم کبودش

 همسرم که طيشرا نيا در دانستم ينم و ديجوش يم سرکه و ريس مثل

 يگاه. کنم آرامش ديبا چطور است کرده يسپر را يتلخ اندازه يب روز

 ديبا که يزهايچ چه. ميشد واقع مظلوم ها زن ما چقدر کنم يم احساس

 يم ما به ديبا يکي "مثال کردند غيدر ما از و دادند يم آموزش ما به

 و ما با يکار تواند يم ساده لمس کي يحت يگاه و سکوت يگاه گفت

 همانطور شب آن من. تواند ينم زدن حرف ساعتها که کند مانيزندگ

 در نهفته خشم. نشد خارج يحرف چيه لبم دو نيب از و نشستم ريام کنار

 دوشش يرو يبار انگار نفسم هر با که بود اديز ي اندازه به ريام رفتار

. کردم نگاه دنشيکش گاريس به من و زد آتش يگاريس. گذاشتند يم

 فقط. شدم گم شيموها تار تار انيم من و ديطلب مبارزه به را شيموها

 آن. گذاشتم ريام ي شانه يرو سر ريناگز من که آمد کش زمان آنقدر

 و کردم حلقه ريام يبازو دور را دستم. نبود اراي قلبم را ييتنها از حجم

:گفتم جمله کي  

 

دارم رو تو که خوشبختم يليخ من  -  
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  الماس_ي_دونه#

٣١٨پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 يباز به را انگشتم يتو ي حلقه. نشست دستم يرو مکث با دستش

 که يقيعم يها نفس تعداد. دوخت چشم مقابلش به همچنان و گرفت

 شد منصرف ام حلقه با يباز از ريام دست که شد اديز آنقدر دميکش يم

.ديکش آغوش به صدا يب مرا و  

 

!هيچطور االنم حال يبدون يباش مرد ديبا  -  
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 مردميم خواست يم دلم که بود اديز آنقدر شيصدا يتو خش و خشم

:گفتم و کردم حلقه کمرش دور را دستم. دميد ينم حال آن با را ريام اما  

 

!هيچطور من االن حال يبدون يباش زن ديبا هم تو  -  

 

!برو و بردار رو نيماش...اسمني خونه برو  -  

 

!شه؟يم مگه بذارم؟ تنهات  -  

 

!يباش کرده برام يکار يخوا يم اگه برو  -  

 

 مهتاب نور ريز. بردشان فرو شالم ريز و نشست ميموها يرو دستش

:کردم نگاه چشمانش يتو و آوردم باال را سرم ميبود  
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!ميبذار تنها رو هم يروز هي نبود قرار  -  

 

:کاشت ام يپشان يرو يآرام ي بوسه  

 

کنه؟ ينم درد تيجا  -  

 

:کرد خون را دلم ش ينگران  

 

!نه قلبم، جز به  -  

 

:گفت آرام و کرد نوازش را صورتم  

 

...اسي برو  -  
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 به را خودش مشتاقانه تنش عطر.فشردم آغوشش يتو شتريب را خودم

:گرفتم يقيعم دم. ديکش رخ  

 

. بستم شهيهم يبرا رو شده رها يزندگ هي ي پرونده اما بود سخت  -

!اومد دردت اگه ببخش  

 کرد يم دعوت اندازه يب مهر به را تنم که دستانش برخالف چشمانش

:ديکش يم زبانه و بود شده سرکش  

 

درد؟  -  

 

. کنه ينم يکس هر رو يکرد امروز تو که يکار دونم  يم يرعليام  -

 نه قدم هي شهيهم تو نکهيا نهيهم من يبرا هيبق با تو فرق بگم خوام يم

 هيبق قراره يوقت اميدن زن نيخوشبختتر من و يجلوتر هيبق از قدم صد

.کنم هيتک تو به رو عمرم ي  
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 ي گونه يرو يکوتاه ي بوسه. بست نقش رولبش يجان کم لبخند

:کاشتم اش يزخم  

 

!خوبه؟ برات رميبم ياله  -  

 

..ونهيد نکنه خدا  -  

 

:دميبوس را جا همان ديکش صورتم يرو که را انگشتش سر  

 

!يهست که يمرس  -  

 

...اسي  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣١٩پارت#  
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  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

:رفتم کالمش انيم عيسر که داشت درد گفتنش اسي نيهم آنقدر  

 

 کلمه کي گهيد ابد تا االن از "اصال. ميزن ينم حرف راجبش گهيد  -

خوبه؟ ميزن ينم حرف راجبش هم  

 

:کرد نگاهم مهربان و شد نييپا و باال صورتم يرو دستش  
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 که کردم کار يچ من اسمن؟ي هان ؟يمن خوب کار کدوم پاداش تو  -

!داشته دوسم انقدر خدا  

 دلش اما کند، کم را اش لحظه آن درد نتوانست هم دنميخند نما دندان

  که کرد يم خوش را

 

:اوست همراه طيشرا هر در همسرش  

 

 يچ هر چون. بوده سرمون پشت مادرجون يدعا کنم يم فکر من  -

 نيا که ندارم سراغ مردتر تو از...ريام نميب ينم بهتر تو از کنم يم نگاه

. من يبرا يمادرجون يدعا پاداش که تو... کنه يتاب يب واسش قلبم همه

!مطمئنم رو نيا  

 

:ديبوس را ام گونه يرو آرام  

 

!ديببخش ،يبترس خواستم ينم  -  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1499 

!!!يرعليام  -  

 

 ام ينيب يرو آرام اش اشاره انگشت با. زدم صدا را نامش که معترضانه

:گفت و زد ي کوتاه ي ضربه  

 

نزد؟ داد که سرت  -  

 

 به ينيچ ليدل نيهم به بود دهيپرس را ايدن سوال نيتر سخت دانم يم

:گفتم و انداختم ام ينيب  

 

!مينزن حرف راجبش شد قرار  -  

 

نه؟ اي زد داد سرت ؟يذاريم طرفه هي يقرارها  -  

 

:دميکش اش گونه يکبود يرو را دستم  
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. شد تموم که نهيا مهم  -  

 

:کردم عوض را بحث موضوع و زدم چشمک عيسر بزند يحرف آمد تا  

 

 شميپ برابر هزار. يکرد يمعرف دوستات به منو که ممنونم هم يليخ  -

!يشد تر زيعز  

 

:داد باال يابرو يتا  

 

کردم؟ تيمعرف يک به  -  

 

 

:گفتم و چرخاندم کاسه يتو را چشمانم  
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 اسمش. بدم رو تيگوش جواب شدم مجبور بود زده زنگ دوستت  -

!يبزن زنگ بهش بگم بهت گفت بود ايسون  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٢٠پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 با شيابروها و کرد نگاهم متعجب و برداشت ام سرشانه دور از را دستش

:گفت و گرفت فاصله هم از مکث  

 

!بهت؟ بود زده زنگ يک  -  
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. بود زده زنگ تو به بود نزده زنگ که من به  -  

 

:دميپرس نادمانه که کرد يم نگاهم شده شوک و زده بهت آنقدر  

 

دادم؟ رو تلفنت جواب کردم يکار بد  -  

 

:خورد تکان يسخت به آدمش بيس  

 

داشت؟ کار يچ  -  

 

اومده؟ شيپ يمشکل...ريام يکرد نگرانم  -  

 

!گفت؟ بهت يچ نميبب بزن حرف درست اسمني  -  
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:کردم نگاهش واج و هاج من و رفت باال شيصدا تن  

 

 شدم مجبور زد زنگ بار دو تيگوش شدم يم ادهيپ نيماش از داشتم  -

.. باشن داشته باهات يمهم کار ديشا گفتم بدم جواب  

:ديپرس عجوالنه  

 

خب؟  -  

 

!حاال شده يچ انگار...دميم حيتوض دارم کن صبر يرعليام  -  

 

گفت؟ بهت يچ  -  

 

:کردم يپوف يحرص  
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 هر گفت و دارهيد مشتاق که گفت بعد و گفت کيتبر. نگفت يزيچ  -

!يبزن زنگ بهش شد خلوت سرت وقت  

 

؟يگفت يچ تو  -  

 

!باشه گفتم و کردم تشکر  -  

 

:گفتم دلخورانه. بست درد با را چشمانش  

 

 يم بر آدم به يکن يم رفتار يطور هي دختره؟ نيا هيک مگه حاال  -

!خوره  

 

!ندارم يباز لوس حوصله ترکه يم داره مغزم امشب اسمني  -  

 

:کردم حلقه شيبازو دور بار دو را دستم  
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.ميزن يم حرف راجبش "بعدا باشه خب يليخ  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٢١پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

 يم گاريس آمد يم بدم گذاشت، لبش ي گوشه و زد آتش يگاريس

 ينم آرامش اگر خواستم يم. نبود اعتراض شب هم شب آن اما ديکش
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 خودش زد گارشيس به که پوک چند. نکنم هم اش برآشفته حداقل کنم

:گفت و کرد پرت يسمت به را گارشيس  

 

 واسه تهيظرف کم يليخ ايدن نيا کنه يم احساس آدم وقتا يگاه  -

...اتفاقات از يليخ  

!اهوم  -  

 

:داد تکان وار نوازش دستم يرو را دستش  

 

 عذاب اما شهيم چطور مونيزندگ بعد به نيا از دونم ينم اسمن،ي  -

. يداد هم رو تاوانش و يکرد اشتباه تو. باش نداشته رو سروش وجدان

 دوست نه خوام، يم نه... يگرفت رو بزرگتر اشتباهات يجلو هم موقع به

. دهيم رو کمش تيظرف تاوان داره اونم اما کنم قضاوت رو سروش دارم

 هم لطف بهش تو که خدا به کنه نگاه هيقض نيا به يقمنط اگه

 اون ي خونه يتو دلش که کرد يم يزندگ يکي با عمر هي اگه...يکرد

..يچ يعني اشتباه ديفه يم وقت اون نبود  
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؟يکرد يم کار يچ يبود اون يجا اگه تو بدونم خواد يم دلم يليخ  -  

 

 اشتباه کم. بودم اون يجا يبدتر مراتب به طيشرا تو بار هي من  -

.. بدم انتخاب حق بهت که اسمني داشتم دوست انقدر من اما نکردم

 هم لحظه هي يحت من. است گهيد يکي انتخابت که يگفت تو يوقت

 سروش از بار هر. اسمني موندم دور ازت. بشه خراب فکرت نخواستم

 يرفت بار هر. بده فرصت بهش يدار دوسش اگه گفتم يزد يحرف بهم

 يتو... يکن انتخاب تو که نزدم دم اما دميرس خدا به من ياومد و

 ليدل نيا اما شد عوض نظرت طيشرا نيبدتر يتو تو سروش انتخاب

...رهيبگ ازت رو انتخابت حق که شهينم  

 

 ادامه و داد رونيب صدا پر را نفسش و ديکش شيموها يتو يدست کالفه

:داد  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1508 

 مردن که وهلل به..راحته برام موضوع نيا راجب زدن حرف نکن فکر  -

 کنارش يآن و يا ذره فکرت گهيد بعد به ازاالن خوام يم اما راحتتره

. نباشه  

 

.زميعز باشه  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٢٢پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 يها زبانه انيم من و سوخت يم يانتها يب غم در داشت چشمانش

:گرفتم يم آتش چشمانش از کرده فوران  

 

 تمام يبرا هستم من نترس، يکرد اشتباه جا هر مونيزندگ يتو  -

 رو درست راه يکرد يزندگ هم غلط اگه بگم بهت که هستم. اشتباهاتت

...  نره ادتي وقت چيه رو يزيچ هي اسمني فقط. ميکن دايپ هم با شهيم

 ايدن همه مقابل اگه تو و من نکهيا اونم داره مهم معنا هي آبرو من يبرا

 خودمون يخدا و وجدانمون و خودمون مقابل. ميباش مندهشر هم

 من دار نگه گوشت يتو ابد تا االن از رو حرفم نيا... مينباش شرمنده

 شتيپ تا کنم يم رو تالشم تمام. زنميم گره بهت رو ميزندگ يآبرو

 گهيد.. يکن ينم ام شرمنده وقت چيه تو که دونم يم. نباشم شرمنده

...بره باال من رتيغ از يا گهيد کس هر اي سروش نذار  

 

 که زد يم را يحرفها من با داشت شب آن ريام. بود اشک از پر چشمانم

. برسم ها آن يمعنا به تا برد زمان  
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 قهرش اش خنده اخمش ش،يمهربون اش، يقشنگ. منه زنِ  من، زن  -

 يپناه خوام ينم منه، اسِي "اصال. منه مال شيچ همه دعواش "اصال

 کن صدا سر کن دعوا بشکون، بزن. رفتم کج بار هر. باشه داشته من جز

 رگ گهيد يکي نذار اسمني اما بده انجام کنه يم آرومت که ي کار هر

 يکي تا خوام يم رو مرگم فقط خدا از من اونوقت..برات بشه يگردن

...نشه زنم نگران من چشم يجلو  

 

:بود کرده خي دستانم و ديلرز يم سرانگشتانم  

 

 به چسبه يم شهيم حناق عمر هي نزنم بهت االن اگه رو حرفها نيا  -

 بوده تيزندگ  يتو يروز هي که يکي سميوا تونم ينم من.... گلوم

 با من... اسي عقب برو بگه رهيبگ باال رو دستش کف من يجلو سهيوا

 يم بار هزار يروز هم الهايخ نيا يتو. سازم يم اليخ جمله نيا

...بره ادشي از من زن واسه ينگران تا کشمش  
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...ريام  -  

 

 طيشرا نيا يتو منو وقت چيه گهيد. بشه تموم حرفم بذار کن صبر  -

.. اسمني يندار منو گهيد تو...بشه تکرار طيشرا نيا که يروز...نده قرار

 يتو يچ هر... ريام جز باشه تونه يم يکس هر کنارته که ياون وقت اون

 گذشتهت با رو تو نميبش تونم ينم من. بره کن چالش بوده گذشته

 خودم به که نيا از شتريب دارم ارزش برات ارزن هي قد اگه. کنم ميتقس

....برس غرورم به يبرس  

 

...ريام خوام يم معذرت  -  

 

 قرمزهام خط که گفتم رو نايا..يکن يخواه معذرت که نگفتم رو نايا  -

 منو يليدل هر به اما رفت کردم دفن رو امروز من نره ادتي و يبشناس رو

.گذرم ينم ازش گهيد يبد قرار مشابه طيشرا يتو  

 

  الماس_ي_دونه#
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٣٢٣پارت#  

  سليماني_زيبا#

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.زميعز باشه  -  
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 گريد "واقعا ريام کردم ينم فکر هرگز و لرزاند را دلم شيصدا تحکم

 ينم رها مرا که دارد دوست مرا آنقدر ريام کردم يم فکر من... نگذرد

 يم هم را صورتم يحت. بود گرفته را دستم ريام که آمد روز کي اما کند،

. نبود من ريام اما ديبوس  

 

!زميعز هست غرورت و آبرو به حواسم  -  

 

 باشند قولشان سر توانند ينم که ساله دو يها بچه مثل گفتم دروغ

 غرور و آبرو خودم روز کي من. بمانم حرفم سر نتوانستم و گفتم دروغ

.کردم مال لگد را ريام  

 

 دميفهم يک ادينم ادمي درست. انيپا نه داره آغاز نه قلبم يتو عشقت  -

 از اما گذرم يم خودم از خاطرت واسه که دارم دوست انقدر. نفسم يشد

 يکس هر يبرا خودت از ليدل هر به که برسه يروز اگه نه، خودت

 ادتي نويا لحظه اون. امروز مثل درست ام،ينم کوتاه گهيد من يگذشت

 هم رو اشتباهاتم تک تک تاوان و کنم يم و يکار همه راتب من نره
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 اشک نه هم االن.  ي گهيد کس نه يکن مجازاتم تو که يشرط به دميم

!باش زنم فقط. ناراحت نه باش، شرمنده نه ز،يبر  

 

 يکس چرا است؟ يشکل چه بودن زن نداد ادي زنها ما به يکس چيه چرا

 که ميهست ما نيا باز شود حفظ مانيزندگ تا ميچرخ يم يور هر نگفت

 در صداقت کمال در شب آن م؟يا باخته عادالن نا ي معادله نيا در

:گفتم و کردم نگاه ريام چشمان  

 

!ريام ستمين بلد رو بودن زن نيا من  -  

 

:ديکش آغوش به مرا و ديخند اخم ساعتها از بعد  

 

 اخم نه ،يبزن غر نه ،ينيبش کنارم که نيهم ن،يهم يعني بودن زن  -

 زن بدم ادي بهت من وقت اون و يستين بلد يبگ صادقانه فقط يکن

!شهيم يشکل چه بودن  
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 خودم دستان با خودم من شود ينم باورم. گرفتم پناه آغوشش انيم

.رمينگ تيامن و بخوابم آغوشش يتو صبح تا شب کي که کردم يکار  

 

!خونه برسونمت ميبر شو بلند  -  

 

 ريام و بود آب ريش پارک ي گوشه. کردم شيهمراه يحرف چيه بدون

. ميشد يراه خانه سمت به هم با بعد و شست جا همان را صورتش

. برگشت چيساندو تا دو با و داشت نگه يفود فست مقابل ريام راه وسط  

 

!دهيپر رنگت  -  

 

:گفتم و گرفتم دستم يتو را چيساندو  

 

!کردم تتياذ يليخ امروز  -  
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!حيصح  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٢٤پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 چيساندو به و داد باال يابرو يتا گفتنش حيصح به دميخند که زير

:کرد اشاره  

 

!؟يخور ينم چرا  -  

 

...تو اول  -  
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 از من ستين ريکو هم نجايا اسمني ارين در يهايباز لوس نيا از  -

.خورم يم باشه ام گشنه. رميبم يگرسنگ  

 

:گفتم و کردم رها ميپا يرو را چيساندو دلخورانه  

 

!خورم ينم منم پس  -  

 

:کرد باز را درش و ديکش رونيب لونينا از را نوشابه  

 

!اهلل بسم. کن شروع  -  

 

!يگ يم زور بهم ادينم خوشم  -  

 

!اديب خوشت که يمجبور  -  
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!بخورم منم تا بخور تو ريام ارين در يباز تِفلن  -  

 

!؟يايم هم سوسه من واسه بعد ،يشد تيم رنگ يگرسنگ از  -  

 

!نگرانتم؟ بدِ  -  

 

:گفت و کرد پرت داشبورد يرو يعصب را چشيساندو  

 

 يک هر... ارين در هم رو ها مامان يادا. اسمني نباش شکمم نگران  -

 اي نبوده مرد اي شکمشون ريز و شکمشون به وصلن مردا که گفته بهت

 تو از بهتر برابر صد که دارم مامان هي من. شناخته ينم رو مردا بوده اگه

 رو تو اديب که يقلندر شدم دهيکش رو زحمتم هم سال يس بلده، يمادر

!باش زنم پس ره،يبگ  

:چرخاندم سمتش به را سرم و کردم بغض  
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!ياريم ياگر اما هي کنم يم کار هر! باشم؟ زنت يچطور  -  

 

 و ديکش نييپا را دورش ليفو و ديکش رونيب دستم يتو از را چيساندو

:گفت  

 

 اگه. شده مال لگد غرورم يکاف اندازه به امروز! باش غرورم نگران  -

 نه خوام يم مادر نه من. ريبگ اديرو شدن ملکه اول يباش زنم يخوا يم

 شاه تو نيبش که خوام يم ملکه هي من بشوره رو جورابمام که يکس

...قلبم نينش  

:کردم نگاهش زده رونيب حدقه از يچشمان با  

 

!ندرالست؟يس مگه  -  

 

:گفت و زد چيساندو به يکوچک گاز و ديخند ام يشوخ به صدا با  
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!ندرالستيس آره  -  

 

:گفت و آورد دهانم سمت به را زده گاز چيساندو بعد  

 

!يمن ي ملکه هم تو  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٢٥پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 يم داشتم که وهمانطور زدم چيساندو به يبزرگ گاز من او برخالف

:گفتم و دميکش سر هم را نوشابه دمشيجو  

 

!باش شوهرم! پادشاه يآقا نباش پدرم هم تو  -  

 

!بابا نه  -  

 

:زدم چشمک  

 

!بابا آره  -  

 

:داد دستم به را چيساندو  
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!آوردم شانس مينشد دکتر رياس افتادهين يگرسنگ از فشارت  -  

 

؟!شکموم من فقط انگار حاال، خوبه  -  

 

 ييتنها به االن بگم بهت يچطور خانومم زم،يعز قشنگم، خوشگلم،  -

!مردونه خلوت کم هي به! دارم؟ اجياحت  

 

 قرار ديچک که اشکم ي قطره نياول. نشدم دنشيبار مانع شد، پر چشمانم

:ديکش آغوش به را سرم و داد دست از  

 

!ينطوريا نکن  -  

 

!کنه يم ناراحتت حضورم که بده يليخ  -  

 

زنه؟ يم رو يمزخرف حرف نيهمچ يک  -  
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!گهيد يگ يم رو نيهم يدار  -  

 

 از اول که نهيا لشيدل باشم تنها خوام يم گميم اگه. برم قربونت نه  -

!نکنم ناراحت رو تو همه  

:گفتم و کردم حلقه گردنش دور را دستم  

 

 و يناراحت ميندار قهر يگفت خودت! يکن يم ناراحتم يدار يول  -

؟يکن يم ينطوريا خودت االن چرا پس.. ميندار يدلخور  

 

!خونه ميبر بخور رو چتيساندو زميعز خب يليخ  -  

 

 و دادم دستش به را چشيساندو و دميکش صورتم يرو را دستم پشت

:گفتم  
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 واسه ينگران اسمش...يباز مامان نه ه،يباز لوس نه هم نيا اسم  -

!حساس و نازکه و نرم يليخ دونم يم که شوهرمه ي معده  

 

:گفت و گرفت دست به را چشيساندو و ديخند  

 

!؟يباش زن يبلد يديد  -  

 

 مين. زد گاز را چشيساندو ريام و گرفت شکل لبم يرو يمحو لبخند

 ريام که بود شده چنگ جانم به دلهره ومن ميبود خانه مقابل بعد ساعت

 زد ترمز يرو نگيپارک درب مقابل که نيماش. نماند خانه در نکند را شب

.باشد خانه در را شب خواهد ينم ريام که شد ليتبد نيقي به ام شک  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٢٥پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 ي همه با را ريام.  بودن خواب همه. کردم باز يآرام به را خانه در

. ساختم همراه خودم با برود خودشان ي خانه به تا کرد يم که يتالش

:گفتم ريام به و کردم عوض را لباسم و آوردم در را شلوارم مانتو  

 

!يکن عوض ارميم لباس برات االن  -  

 

!ندارم حال خدا به باال برم بذار اسي  -  
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:کردم نگاهش ملتمسانه  

 

!؟يبمون يندار دوست من شيپ  -  

 

:داد تکان نيطرف به را سرش  

 

..اسي نگو چرند  -  

 

:دميبوس را اش گونه و  رفتم جلو  

 

!رميبگ ادي رو بودن زن بذار  -  

 

 و رفتم آشپزخانه سمت به سرعت هي من و گرفت يکوتاه يانحنا لبش

 احسان و ريام. کردم دم گاوزبان گل يچا ريام يبرا مادرها مثل درست

 تنبل که بس از احسان "مخصوصا داشتند لباس ما ي خانه يتو شهيهم



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1527 

 يجلو همانجا ديميد يم لميف که مواقع از اريبس در و داشت فيتشر

 اتاق به و برداشتم زيتم لباس دست کي. کرد يم غش ونيزيتلو

 خانه يخوب. ديکش يم گاريس و بود ستادهيا پنجره يجلو ريام. برگشتم

 را ها لباس داشت مجزا تراس خانه خواب چهار هر که بود نيا ماني

:گفتم ريام به رو و گذاشتم تختم يرو  

 

!لباسات زميعز  -  

 

:گفت و انداخت دستش يتو گاريس به ينگاه يعصب و ديچرخ سمتم به  

 

!کردم يرو اديز امروز ببخش  -  

 

.کردم نگاهش مهربان. بود دنشيکش گاريس به منظورش  

 

!ارميم گاريس ريز برات االن  -  
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 هنوز را لباسش. آوردم يگاريس ريز ريام يبرا و شدم خارج اتاق از عيسر

.بود ستادهيا پنجره مقابل همانطور و بود نکرده عوض  

 

!بهتره باال برم من دختر شهيم داريب عمو االن  -  

 

!شهينم داريب بابا اما آره يبگ رو مامان بازم نهيسنگ خوابش بابا  -  

 

 شده ويوي مثل شدم خارج اتاق از دوباره من و داد تکان نيطرف به يسر

 خارج اتاق از که نيهم بودم حرکت در آشپزخانه و اتاق نيب مدام بودم

:گفتم و گذاشتم قلبم يرو را دستم. شد ظاهر مقابلم مامان شدم  

 

!مامان دميترسون  -  

 

!؟يکرد دم ريام واسه گاوزبون گل  -  
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  الماس_ي_دونه#

٣٢٦پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

:دادم تکان نييپا و باال را سرم  

 

!کردم دم گاوزبون گل براش نيهم خاطر به شده درد سر مامان آره  -  

 

!؟يکرد تشياذ تو شه؟يم درد سر انقدر چرا بچه نيا اوف  -  

 

:زدم صدا را نامش معترضانه  
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!مامان؟  -  

 

!خوبه نکرده سکته تو دست از بارته، نياول انگار مامان يگيم نيهمچ  -  

 

 ريام به تا برداشت اتاقم سمتم به يقدم که کردم يم نگاهش واج و هاج

 يکبود رد به دنيکش گاريس حال در را ريام نداشتم دوست بزند يسر

:گفتم و ستادميا مامان مقابل عيسر ليدل نيهم به نديببب صورتش يرو  

...مامان زهيچ  -  

 

:دميپرس يهولک هول کرد، نگاهم يچپک حرکتم به متعجب مامان  

 

!گاوزبون گل يتو زميبر نکردم داشيپ م؟يندار يامان مويل  -  
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 را خودم من و کن رنگ رو خودت برو يعني که آمد يوابرو چشم مامان

 به يقدم او و کردم نگاهش مسرانه همانطور و انداختمين تا و تک از

 مخصوص ي استوانه. کرد باز را نتيکاب در و برداشت آشپزخانه سمت

:گفت و گرفت باال را موهايل  

 

!داشت مويل خودش تيچا اما مويل از نميا  -  

 

 به را شيموها و ديکش شيموها ريز يدست مامان و شدم رنگ به رنگ

:گفت گوشم در آرام و آمد جلوتر يقدم و داد هل اش سرشانه طرف  

 

!هست بهش حواست که خوبه  -  

 

:کند کنترل را اش خنده نتوانست که دميپرس مامان از يسوال شرمسارانه  

 

!ياعصبان يليخ االن اونم کنم آرومش ستمين بلد "اصال من مامان  -  
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 را سرش باز ديمک تو از را لبش و رفت آسمان به مامان يابرو يتا

:گفت گوشم يتو آرام و آورد جلوتر  

 

..يبلد يعني خونه شيآورد که نيهم  -  

:داد ادامه و زد چشمک  

 

 بازم ستنين مشتاق کنن ادعا که هم چقدر هر مردا باشه ادتي فقط   -

.. وقتش به  

 

:زد بازچشمک و ديکش عقب را سرش  

!آره  -  

 

 در من با مامان گذاشتم دهانم يرو را دستم و کردم نگاهش واج و هاج

داشت؟ امکان مگر "اصال زد؟يم حرف يموضوع چه با رابطه  
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  الماس_ي_دونه#

٣٢٧پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 

:زد لب آرام ديد را بُهتم که مامان  
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 نکهيا.. واجبتره شب نون از يمرد هر يبرا شدن خواسته يوقتا هي  -

 رو يخشم هر که دهيم رو يلذت بهش داره ازين بهش همسرش کنه فکر

..کنه يم يخنث  

 

 مامان. بودم شده يدرم يتاکس انگار و بود شده چفت هم به دهانم

:گفت و کرد کينزد گوشم به را لبش شتريب  

 

...شو قدم شيپ  -  

 

 بنا تا من و ختندير سرم يرو يبهار گرم هوا در را يسرد آب تشت

 را کشو مامان  که بودم ستادهيا خجول و ريز به سرم. شدم سرخ گوش

:گفت و ديکش شيپ را يرنگ يصورت قرص ي بسته و کرد باز  

 

 هر. ايدن مسکن نيتر يقو هم گاوزبونه گل هم وقتش به زن هي  -

 برنده بدون يباش ايدن مسکن نيتر يقو شوهرت واسه يتونست وقت

!بهتره بخور نيا از ستين خوب يخور يم تو که ياون ضمن در... ي  
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 خجالت از داشتم من. اوردمين باال را سرم آشپزخانه از مامان خروج تا

 کي توانسته چطور مامان دانستم يم خوب حاال. شدميم آب ژله مثل

 وجه. بود بلد خوب را بودن زن مامان. دارد نگه مشتش يتو را بابا عمر

 نکهيا. کرد يم نمود را خودش مامان فيتعار در بودن زن از يکامل

 قهيدق چند...يکن طلب ديبا يگاه يشو خواسته نيست قرار شهيهم

 آموزه نيب من و شديم پژواک مغزم يتو قدرت با مامان يصدا بعدش

 با تينها در. زدميم پا و دست ريام از ام ينسب شناخت و مادرم يها

 در بستن. بستم را اتاق در و بازگشتم اتاق به زبان گاو گل يچا وانيدول

 گوشه ريام. چرخاندم در يتو هم را ديکل نبود يکاف نانمياطم يبرا اتاق

 را دستم رفت يم کلنجار پرده با داشت و بود گرفته دست به را پرده ي

:گفتم و گذاشتم دستش يرو  

 

!که ينکرد عوض رو لباست هنوز  -  

 

 يرو شرم يسرخ آثار هنوز که يمن و گاوزبان گل وانيل نيب نگاهش

:کرد زمزمه و ديچرخ بود مانده يباق ميها گونه  
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!شهينم ريد  -  

 چشمک چشمانش يتو. کردم پيک را پنجره و دميکش نييپا را پرده

:زدم  

 

معلوم؟ کجا از  -  

 بلند پا ي پنجه يرو. آمد ينم کارها نيا من به ريام نظر از. خورد کهي

:دميبوس را اش چانه ريز و شدم  

 

!؟يکن عوض رو لباست کنم کمکت يخوا يم  -  

 

:آمد شيپ قدم کي و داد گردنش به يچيپ  

 

!؟يکن کمک يتون يم چطور "مثال  -  
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:گفتم و کردم حلقه کمرش دور را دستم. بود آمده خوشش يباز نيا از  

 

 به و ياريب درشون داوطلبانه که کنم يکار هي تونم يم "مثال  -

!ينکن فکر دنشونيپوش  

 

:زد لب کننده مسخ و شد يخال گوشم يتو صدا با نفسش  

 

!نه؟ اي يتون يم نميبب بذار... نطوريا که  -  

 

 کي به کي کردم يباز راهنشيپ باز ي دکمه با و آوردم باال با سرم

. گرفت يم بوسه کي را دکمه هر يجا انيم نيا و کردم باز را ها دکمه

 استفاده فرصت از. بود ختهير بهم را شينفسها تمير بدنش مکرر لمس

 مينفسها آغوش به مشتاقانه و شدم بلند پا ي پنجه يرو و کردم

. کردم دعوتش  

 

!کنم فکر هم تو لباس آوردن در به که يکن يم يکار هي يدار  -  
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. کردم يخال گوشش ي الله و گردن انيم را ميها بوسه و دميخند زير

 تا بود منتظر هم ريام دميفهم گرفت راه تنم يرو که گرش انيطغ دست

 يم خواسته او هم يگاه که بداند او و کنم مشيتقد را خودم داوطلبانه

.بود بودن زن از يتر کامل يمعن ديشا نيا و شود  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٢٨پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 درمان ييزناشو سالم ي رابطه کي يگاه گفت يم راست مامان

 نيتر يقو از "گاها که ي رابطه. ماست يرفتار اختالالت از ياريبس

 هرگز شب آن يها گاوزبان گل. کند يم يرو شيپ هم ها مسکن

.نطوريهم هم من شد، رآراميام اما نشد دهينوش  

 

 

يرعليام  

 

 

 اتاق در هم آن اسمني آغوش در را عمرم يخوابها يتر قيعم از يکي

 و آرام خواب کي. کردم تجربه ام يزندگ شب نيبدتر در خوابش

 يم که بود کرده ثابت من به اش گذشته شب لحظات تمام در. دلچسب

 دعوت ها خواستن و ها بوسه از ييايدن به مرا يآرام به و ييبايز به تواند

 ي خانه در نداشتم هم دوست اما بود صبح چند ساعت دانم ينم. کند
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 که را چشمانم. باشم خواب ظهر لنگ تا و کرده ياحترام يب او به عمو

 بود ميبازو يرو سرش. ديچيپ مشامم يتو اسي معطر يبو. کردم باز

 يزير تکان. دميبوس را اش قهيشق آرام و زدم کنار را کوتاهش يموها

 باد. پوشاندم را اش برهنه يبازو يرو و دميکش باال را مالفه خورد

 سرما مبادا که بودم نيا از نگران من و خورد يم او به لريچ ميمستق

 به ساعتها داشتم دوست بخورم تکان ميجا از خواست ينم دلم. بخورد

 اندازه به. داشتم حضور شرم اما بخوابد آرام او تا بکشم دراز حالت همان

 را زيچ همه موضوع نيا و بودم کرده يشرويپ اسي با رابطه در يکاف

 ي بوسه. کنم برپا را يعروس مراسم سرعت به که کرد يم نيا مستلزم

 گوشم يتو يآرام به شيآلو خواب يصدا زدم شيبازو يرو که يگريد

:ديچيپ  

 

!شده صبح که نگو..اديم خوابم هنوز اووم  -  

 

:گرفتم يباز به را دلش  

 

!هيکار شب عوارض  -  
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:گفت آرام و کرد پنهان ام نهيس انيم را سرش  

 

!ديکش کار ياديز ازم.. دارشتم يبدجنس کار صاحب  -  

 

ست؟ين نطوريا ديکش کارم ديبا خوب کارمند از گهيد  -  

 

!رون؟يب ميبر نجايا از يچطور کار صاحب يآقا حاال  -  

 

:گفتم و فشردمش آغوشم يتو شتريب  

 

 فرار من خوابن اگه نيبب برو ايب ادينم رونيب از ييصدا سرو چيه هنوز  -

...کنم  

 

:گفت و کرد بلند ام نهيس يتو از را سرش  
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!کنم؟ فرار گه؟يد رو در و بزن  -  

 

:دميخند زير  

 

.درست نه ياخالق نه ينطوريا واقعا. اسي نميبب خونه ميبر امروز  -  

 

:ديپرس و داد تکان يسر  

 

!نه؟ نجايا ميايب نشد يراض عمو زن  -  

 

!گذاشته خودمون عهده به رو ميتصم بازم اما داره پا هي مرغش  -  

 

 رو همه بلده بشه يراض که اون زنم يم حرف باهاش من عصر  -

!کنه يراض  
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 پسرش يبلد فقط اي ياريب دست به رو مادرشوهرت دل يبلد نميبب  -

!؟يکن اوت ناک رو  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٢٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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؟يگرفت کم دست رو ما هم هنوز  -  

 

!يا شده ثابت شما دلم و جان نه  -  

 

!  بدم؟ تيفرار ينشد پورتيد تا تونم يم نميبب برم  -  

 

 نشياول کردم يم تيريمد را افتاده عقب يکارها يکل و گشتم يم

 يبدقلق دختر. بود ايسون نشيتر مهم اما. بود نايت و حامد مهم ي پروژه

 بستن مشغول و ستادميا نهيآ مقابل. بس و بود آزارم فقط هدفش که

:شد اتاقم وارد صدا و سر با اسي. شدم راهنميپ يها دکمه  

 

!شانس؟ بده خدا  -  

 

:دادم قرار ام ينيب يرو سيه ي نشانه به را دستم  
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!يکرد داريب رو همه سيه  -  

 

  همه؟ کو همه؟  -

 

:شد کينزد و داد کمرش به يقر  

 

!باقلواست که يندار زن مادر  -  

 

:دميخند صدا يب شيمرگما مکش لحن به  

 

شده؟ يچ  -  

 

:ديکش خودش دنبال به و گرفت را دستم  
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!نميبب کن صبر  -  

 

 زيم. دميرس آشپزخانه به و ميشد خارج دوريکر از کشان کشان همانطور

 تخته به و زد کمرش به يدست اسي. بود شده دهيچ کامل صبحانه

 پاشنه يرو. کرد اشاره آشپزخانه واريد يرو شده نصب برد تيوا کوچک

:خواندم را آن يرو ي نوشته و دميچرخ پا ي  

«دلم يزايعز ديباش خوش »  

 و شده داريب خواب از اسي و من از زودتر صبح و نوشته را نيا عمو زن

 ي شرمنده قبل از شتريب مرا کارش نيا. بود کرده ترک را خانه ايعرش با

:گفتم و دادم تکان نيطرف به يسر. کرد او  

 

 تيخوب "اصال ينطوريا. ميباش يعروس فکر به ديبا گهيد "واقعا اسي  -

!نداره  

 

:نميبنش آن يرو کرد اشاره و ديکش عقب را يصندل و ديخند زير  
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ه؟يچ ات برنامه امروز  -  

 

 

 سپرده چندجا به. خونه دنبال ميريم امروز ما که نهيا مهم ستين مهم  -

!ميکن ياوک رو کشي امروز ميبر. بود شده دايپ سيک تا چند بودم  

 

:زد لب کالفه  

 

!برم نجايا از ندارم دوست باشم نجايا خوام يم من خدا رو تو ريام   -  

 

:دميمال آن يرو را نوتال و برداشتم را تست نان و نشستم يصندل يرو  

 

!مخالفن مادرهامون پدر ست،ين تو و من نديآ خوش به که همش  -  

 

:گرفتم سمتش به را تست نان  
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!ميبزن حرف هم با نيبش ز،يبر يچا تا دو  -  

 ختنير مشغول خوردش يم داشت که وهمانطور گرفت دستم از را نان

. شد يچا فنجان دو  

 

:نشست مقابلم و گذاشت زيم يرو را ها يچا  

 

!نزنم؟ حرف عمو زن با يگيم يعني  -  

 

 دور ازشون هم يسال چند هي حاال نکن، اصرار اما بزن حرف "حتما  -

..که افته ينم ياتفاق ميباش  

 

!شهيم تنگ براشون دلم من اما افته ينم ياتفاق  -  

 

:داد دستم به يکوچک ي لقمه  
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؟يبود يک نازک دل  -  

 

 کار يچ من باالخره...يکن يم جيگ رو آدم همش...نشو لوس ريام  -

 کنم؟

 

!بخور صبحانه فقط االن  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٣٠پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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:دينوش را شيچا از ي جرعه  

 

!يديد خونه کجاها حاال  -  

 

!کنه دايپ چندتا برامون مانيا سپردم که دميند  -  

 

 خونه ميبر نشد يراض بازم اگه زنم،يم حرف عمو زن با عصر! باشه  -

!نميبب  

 

!باشه  -  

 

 به به متعجب بعد ي قهيدق. شد بلند شيجا از خورد زنگ اسي ليموبا

:گفت و برگشت آشپزخانه  
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!يِپر  -  

 

خب؟  -  

 

!آخه؟ باشه داشته تونه يم کار يچ صبح اول  -  

 

!خب بده جواب  -  

 

 را تماس گرشيد دست با و گذاشت قلبش يرو را دستش کي مضطرب

:ستادميا کنارش و شدم بلند واکنشش از نگران. کرد برقرار  

 

 

...يپر جانم  -  
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  من قلب ضربان ديچيپ که يپر ي هيگر يصدا

:گرفت اوج هم  

 

است خونه احسان نيبب برو اسمني  -  

 

:گفت لرزان لزران و شد پاچه دست اسمني  

 

؟يپر شده يچ  -  

 

:ديکش اديفر يپر  

 

!خونه اومده نيبب برو  -  

 

!شده؟ يچ زمان امام اي  -  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1553 

!ميکن دايپ رو احسان ديبا فقط االن دميم حيتوض  -  

 

:گفتم و گرفتم اسي دست از را يگوش  

 

خانم؟ يپر شده يچ  -  

 

 يم حرف رفت يم زوال به يرو که يصدا با داشت يپر که همانطور

 را دستم نه؟ اي است خانه احسان نديبب ديبرو که کردم اشاره اسي به زد

 نگران رو مامان باشه حواست »گفتم اسي به رو گذاشتم يگوش يرو

«ينکن  

 

..بشه ينطوريا خواستم ينم من خدا به... صبح...صبح خان ريام  -  

 

 و شده يچ بدونم من تا ديبزن حرف آرامش با و ديباش آروم خب يليخ  -

!کنم کمکتون تونم يم چطور  
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...دنبالم اديب بود قرار احسان صبح... صبح  -  

 را او ديبا اول اما و بودم شده يعصب. کرد مکث و ديبر هيگر را نفسش

:کردم يم آرام  

 

!کن کنترل رو خودت "لطفا جان يپر  -  

 

:گفت مقطع و دهيبر دهيبر  

 

 ديترک دستش... دستش.... ارشيک نيماش ي شهيش يتو زد مشت با  -

!کنم  فکر  

 

 احسان ي شماره. خواندم را ماجرا ته تا من و گرفت اوج اش هيگر صدا

:داد تماس رد. گرفتم را  
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  الماس_ي_دونه#!عمو؟ خونه يايب يتون يم  -

٣٣١پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 

 

...دهينم جواب رو لميموبا... خونتونم کينزد  -  

 

.کنم يم دايپ رو احسان من نجايا ايب شما نداره اشکال خب يليخ  -  
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:گفت و گرفت مقابلم را ي برگه و آمد نييپا ها پله از دو به اسي  

 

.داود زاده امام رفتن مامان و عمو زن  -  

 

:شد يپ پا اسي که دادم تکان يسر  

 

ر؟يام شده يچ  -  

 

:زدم لب آرام  

 

!بهت گم يم  -  

 

:گفتم يپر به. داد تماس رد باز. گرفتم را احسان ي شماره دوباره  

 

...بکنم تونم يم کار يچ نميبب بذار نزن زنگ بهش شما  -  
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!محمد سراغ بره ترسم يم  -  

 

 قرار شنبه پنج مگه روزه؟ دو نيا يتو ديکرد کار يچ ها شما بابا يا  -

!خونتون؟ ميايب نبود  

 

... محمد..ديکن کار هي خدا رو تو... بهتون گميم  -  

 

 را يگوش. داد جواب ناريا که گرفتم را احسان ي شماره. آمد بند زبانش

:«نجايا اديب کن قانعش »گفتم و دادم اسي به  

 

ر؟يام يگ يم يچ  -  

 

!ام؟يب يکجا  -  
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..اوست پشت يکس بداند که نيا خواست يم را نيهم احسان  

 

...زاده حروم... ناموس يب  -  

 

...تو ييکجا  -  

 

....يم رو نيا مهن دهن من  -  

 

!؟ييکجا بگو آدم مثل  -  

 

...کاج دونيم  -  

 

!اومدم  -  

 

:گفتم بود کرده قطع را تماسش که اسي روبه و کردم قطع را يگوش  
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ه؟يخر کدوم ارشيک  -  

 

شده؟ دعواش ارشيک با...محمدِ دوست ارشيک  -  

 

!آره  -  

 

...داد رد جواب بهش يپر اما يپر خواستگار ارشيک  -  

 

 کارها مشت با فقط که حجره عصر کرده فکر نفهمه احسان ريتقص  -

...رهيم شيپ  

 

:گفت و داد تکان يدست يعصب اسي  
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 رسه يم که احسان به... جلو ينرفت مشت با روزيد خودت که ستين  -

 از احسان به خودت آدم مثل گفتم يپر به بار صد..هيعصب و يروان

...تهش نميا آورد در يباز نفهم...بگو ارشيک  

 

:گفتم و زدم چيسو به يچنگ و کردم عوض را ميها لباس  

 

!کن آروم رو يپر هم تو. خونه ارمشيم  -  

 

...عنتر ي دختره...يپر و دونم يم من بشه شيزيچ احسان قرآن به  -  

 

:گفتم متعجب و کردم نگاه اسي به چپ چپ  

 

...اسي  -  
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.. ستين ميحال قيرف و دوست و حساسم ام خانواده يرو من هيچ  -

!خوبه؟. نفهمم من شهيم که ام خانواده حرف "اصال  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٣٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 

:گرفتم را شيبازو  
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..نشو معرکه اريب شيآت  -  

 

!زنم ينم يخود به اول هم تو مثل اما شمينم معرکه اريب شيآت  -  

 

 با رفاقتش که نيا به شدم دواريام و زدم رونيب به. کردم رها را شيبازو

 از يبيعج حجم تازه و نشستم رل پشت. برسد خشمم داد به يپر

 احسان يعصب يها واکنش از ينگران. کرد غلبه من بر متفاوت جاناتيه

 نگاه نيماش فرمان به فقط قهيدق چند يبرا که شد يمستول من بر آنقدر

 بود نيا به مربوط نه اي بزنم استارت ديبا بدهد فرمان مغزم نکهيا. کردم

 و کاج دانيم تا رفتن. باشد گذرانده کار از را کار احسان دميترس يم که

 از سختتر. دادم انجام اميا آن در که بود يکار نيسختتر احسان دنيد

 به دستش که يحال در هم آن. خانه به رفتن يبرا بود کردنش يراض آن

 چيه نه برود، درمانگاه به که شد يم يراض نه. بود دهيد بيآس شدت

 ريمس دادم، نانياطم او به خانه در يپر بودن از يوقت. يگريد يزيچ

 ماجرا هم خودش خانه به رفتنمان. شد همراهم و شد عوض مشيتصم

 و کند يدر پرده دميترس يم ؛يپر و او يارويرو از دميترس يم داشت

 اگر کردم تکرار گوشش در مدام خانه به دنيرس تا. شود شکسته حرمتها
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. بندم يم او با ام يبرادر يرو را چشمم کند يشکن حرمت ي ذره

. اش يشق کله همه نيا از بودم نگران واقعا بود اديز دستش يزيخونر

. گرفتم را دوستم شهاب ي شماره رفت آسانسور سمت به احسان يوقت

 به که گفتم و دادم احسان دست از يمختصر شرح من و بود پزشک

. بدهد درمانگاه به رفتن به تن احسان بود محال که چرا ديايب خانه

 کردم باز که را خانه در. بود دهيرس جوشش ي نقطه به روز آن احسان

 به را ام گرفته گُر صورت خانه داخل خنک يهوا حجم همه از اول

 يپر يها کردن هيگر آرام يصدا بعد و کرد دعوت يمطبوع يخنک

 يرو يپر دميد که چرخاندم صدا سمت به را سرم. نشست گوشم يتو

 آرام و بود نييپا سرش نشسته ييرايپذ ي گوشه يخور زنهاريم يصندل

 يم شُره دستش خون و بود ستادهيا مقابلش احسان. کرد يم هيگر آرام

 آمد ييرايپذ سمت به دست به هياول يها کمک ي جعبه اسمني. کرد

:کرد پر را خانه کل احسان دار خش يصدا که  

 

؟...وقته چند  -  
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 را احسان دست مچ و برداشتم جلو به يقدم. شد شتريب يپر هق هق

:گرفتم  

 

!مشيببند حداقل بذار د؛يکش گند به رو خونه کل دستت خون  -  

 

:زد لب دلواپس و گرفت جهش احسان دست سمت به يپر سر  

 

..شد يزخم دستت جان، احسان  -  

 

 را دستش و برداشت يپر سمت به يقدم. کرد رها را دستم احسان

..صورتش يتو شد خم و يپر يصندل ي لبه يرو گذاشت  

 

!م؟يباهم وقته چند  -  

 

:شد نگران باز پري  
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.. دستت  -  

 

 به رو و رفت احسان سمت به و ديکش رونيب جعبه از را يبانداژ اسمني

:گفت يپر  

 

...يبش دستش نگران خواد ينم تو  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٣٣پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:گفت احسان به رو و کرد نازک هم يچشم پشت  

 

.ببندم رو دستت بذار داداش؛ ايب  -  

 

 نامش دلخورانه و شد دلخور اسي ي طلبکارانه لحن از يپر نگاه رنگ

:زد صدا را  

 

...اسي  -  

 

:زد اديفر نباريا احسان و نکرد او به يتوجه "اصال اسمني  
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؟يانصاف يب انقدر باشم؟ نفر نيآخر ديبا من  -  

 بلند ياشک چشمان با گرفت پر و بال يپر تن و جان در غربت احساس

:گفت من به رو و شد  

 

 سر "بعدا ستين خوب طيشرا االن شدم،يم مزاحم دينبا من ديببشخ  -

!ميزنيم حرف هم با مناسب فرصت هي  

 

:ديکش عربده و گذاشت شيبازو يرو را دستش احسان  

 

!؟يکنيم هيگر يچ واسه  -  

 

:گفتم محکم و کردم نگاه چشمانش يتو و رفتم احسان سمت به  

 

!نييپا اريب رو صدات  -  
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:زد لب آرام يپر  

 

..مخالفه محمد بهت بودم گفته  -  

 

:کرد زمزمه بستيم را احسان يزخم دست که يحال در اسمني  

 

..بخواد دلش هم يليخ  -  

 

:رفتم تشر اسي به ناچار  

 

...اسي  -  

 

:گفت اسي به رو و ديکش رونيب احسان دست از را شيبازو يپر  
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 خاطر واسه که همونطور منه برادر محمد نخواد دلش بخواد، دلش  -

!کنمينم ول رو برادرم منم يکنينم نگاه من يرو تو االن برادرت  

:زد پوزخند احسان و کرد نازک يچشم پشت اسي  

 

؟يکرد رو انتخابت پس  -  

 

شده؟ يچ نميبب احسان شو خفه قهيدق هي  -  

 

:گفتم و کردم يپر به رو. شدند ساکت همه کهوي که بودم زده اديفر  

 

شده؟ يچ نميبب کن فيتعر درست نجايا نيبش قهيدق هي ايب جان يپر  -  

 

..آخه رخانيام  -  
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 يچ يديم حيتوض کامل طور به االن نيهم نداره؛ اگر و اما و آخه  -

!شده  

 

 همانطور. شد روانه کاناپه سمت به يپر و کردم اشاره کاناپه به دستم با

:دميغر يلب ريز شدميم رد احسان کنار از که  

 

..رونيب برو گمشو يريبگ دهن به زبون يتون ينم  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٣٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:گفت و امدين کوتاه احسان  

 

 نگاه من يچشما يتو مين و سال هي که يحرف... بگو ريام به برو آره  -

!يکرد پنهونش و يکرد  

 

:ميگفت هم با دو هر اسي و من  

 

م؟ين و سال هي  -  

 

م؟ين و سال هي  -  
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  وانيل پر مهين ما و بود ارتباط در احسان با و يپر که بود مين و سال کي

 رفته جلو قدمِ ياشک چشمان با يپر. ميبود شده دار خبر که بود ماه 5

 درشت ي قطره. زد زل احسان چشمان يتو برگشت، عقب به را اش

 احسان صورت به ينيچ که ياشک قطره د،يچک صورتش يرو اشکش

:انداخت  

 

!يبش دلخور يدار حق برم قربونت  -  

 

 به که دميد و شد احسان يکرده فوران آتش يرو آب جمله نيهم

:زد لب و کرد رييتغ شرم به نگاهش رنگ وضوح  

 

؟يپر هيک ارشيک  -  

 

:گفت و برداشت عقب به يگريد قدم يپر  
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!ستين يک چيه خدا به  -  

 

 يم تو بعد نامزدته گهيم من به طرف...ينشست شيماشن يتو يرفت  -

ست؟ين يک چيه يگ  

 

!احسان بدم حيتوض بذار  -  

 

!نکن هيگر....الاالا.. وگرنه يبد حيتوض که نجاميا  -  

 

 و شد تر کينزد يگريد گام و ديکش چشمش ريز به يدست تند يپر

:گفت و ديکش رونيب اسي دست يتو از را احسان يزخم دست  

 

 قلبم داره االن دميم حيتوض بهت خدا به. ميببند رو دستت بذار  -

...احسان ستهيميوا  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1574 

 نداشت ينينش عقب اليخ و بود ستادهيا شيسرجا سخت و سفت اسمني

 دو نيا ي رابطه انيم موش نيا از شتريب تا آمدم اسي به يابرو و چشم

 عقب يقدم اما کرد نازک يچشم پشت و امدين کوتاه هم او. ندواند نفر

:آورد باال را احسان دست يپر. کرد رها را احسان دست و رفت  

 

 ميبر داره الزم هيبخ دستت برم قربونت. دستت يتو رفته شهيش  -

!دميم حيتوض بهت منم. ميايب ميبزن هيبخ  

 

بغض؟ و احسان. کرد يزخم را ماني همه قلبم احسان دار خش يصدا  

 

 دروغ بهم مين و سال هي آره؟يم در اونو يک قلبمه يتو شهيش هي  -

...يگفت  

 

:رفت کالمش انيم يتند يپر  

 

.محمد جان به نگفتم دروغ بهت من  -  
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..يپر هيک پسره نيا پس  -  

 

 اول دونم ينم. محمده دوست. هست ارشيک اديم ادمي يوقت از  -

 و رنيم. باهم دوستن موقع همون از اما يدبستان شيپ اي بود يابتدا

 محمد. بود ارشيک زيچ همه از قبل "اصال..ييايب تو نکهيا از قبل... انيم

 اما بودم مخالفش گم ينم من...محمد واسه رهيم در جونش موافقشه،

...ينبود تو موقع اون  

 

:گفت و داد تکان تاسف به يسر اسمني  

 

 بود اومده احسان خوامش؟ ينم يگفت هووي که همونه خاطر واسه  -

!ت؟يزندگ يتو  

 

 اسمني حرف به "اصال کرد يم نگاه احسان چشمان به فقط يپر

.نداد ينم تياهم  
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  الماس_ي_دونه#

٣٣٥پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 يگهيد کس دلش باشه داشته احسان آدم گفتم منم ،ياومد تو  -

 در به در ارشيک و محمد نوريا به موقع اون از! گهيد خوادينم خواد؟يم

.بود يمنف جوابم يچ واسه من که ننيا دنبال  

 

...نامزدش. نبودم مخالفش من که يپر يچ يعني  -  
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 بعدش...نيهم بود شده يرسم يخواستگار هي فقط محمد، جان نه  -

...نه گفتم من هم  

 

:ديکش داد کهووي احسان  

 

 خر هر نگفتم بار هزار بهت من مگه بودم؟ کرده محدودت من مگه  -

 گهيد صباح چهار خوامينم کن؟ فکر بهش شد رد کنارت از هم ينر

 برادرم به يحت گفتم بهت که شرفيب منِ آخه. کردم فکر ياحساس يبگ

 کجاش موضع نيا آخه. کردم انتخاب نويا بگو ايب تهش و کن فکر هم

 رو يمزخرف نيا به موضوع آدم ؟ينگفت بهم که بود ريگ پا و دست

 يدهن تو هي اونم که نهيشيم اروي نيماش تو رهيم تهش کنهيم پنهون

آره؟ که بزنه من به  

 

:گفت و کرد هيگر صدا با يپر  
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 محمد هست ارشيک تا که بود ريگ پا و دست موضوع نيا ياونجا  -

!توئه مخالفه  

 

. ديپر نييپا و باال آتش يرو اسفند مثل احسان و شد زده آتش ي جرقه

 اشاره يپر به. بکند يگريد حماقت بود ممکن آن هر و بود شده يعصب

 کنار. آورد احسان يبرا يآب وانيل هم اسمني و نديبنش مبل رو کردم

:گفتم و دادم دستش به يکاغذ دستمال و نشستم يپر  

 

! ميکنيم حلش هم با باش آروم  -  

 

ديشناسينم شما رو محمد  -  

  

:گفتم آرام  

 

!ه؟يچ ارشيک جز به محمد مخالفت ليدال  -  
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 نيهم. است مالحظهيب يليخ احسان رخانيام نکهيا لشيدل نياول  -

 اديب بگو يپر به گهيم زنهيم رو خونه زنگ لعکسير آديم االنش

...نييپا  

 

کرد؟ يم کار چه احسان شد گرد الهيپ قد چشمانم  

 

 صورت هم يرسم يخواستگار هي يحت درسته؟ نيا شما نظر به  -

 اون داماد ساله صد انگار کنهيم رفتار يطور هي احسان بعد نگرفته

 شيپ هفته دو. ستين نطوريا اصال. بده احسان گمينم من. است خانواده

 کارش نيهم "اصال. دکتر برد احسان رو مامانم م،يبود ريدرگ هممون

 دينبا رو در زنگ گهيد ييخدا اما کرد زشيعز يليخ مامان شيپ هم

!نييپا اميب خودم رهيبگ تماس هي تونه يم يوقت. بزنه  

 

 شيهايپروايب و احسان. بودم شده شوکه هم بود گرفته ام خنده هم

 داديم حق محمد به شدت به نهيزم نيا در. داديم دستش کار داشت
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 يب بارز مصداق احسان کار نيا و بود واجب يخانواده و خانه هر حرمت

: آمديم حساب به يحرمت  

 

ه؟يچ محمد مخالفت ي گهيد ليدال  -  

 

:گفت بلند و ديشن را ميصدا احسان  

 

!م؟يبزن حرف نهيبش اديب مرد مثل نتونست بار هي داره؟ ليدل محمد  -  

 

:گفت يآرام به يپر  

 

بگم؟ يچ بهش االن من آخه.. زدنشه حرف نيا دينيبب  -  

 

:چسباند آمپر دوباره احسان  
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 کره چقدر ماست من هي گفتميم بهش گرنه و نکرده کف شاشش  -

!داره  

 

:رفت تشر احسان به اسمني بزنم يحرف آمدم تا  

 

 بهت بودم منم خب ،يآورد در رو شورش گهيد بزن حرف درست  -

!يدهن بد اِنقدر دادمينم دختر  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٣٦پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 که چرا نکرد، قرص را يپر دل هم باز يپر از اسمني آشکار تيحما

:نکرد نگاه اسي به اصال  

 

 خونه در يريم يندار بزرگتر و يشد سرخود داماد شما که ماشاهلل -

 هي هم االن...نييپا اديب يپر بگو يگيم و يزنيم رو زنگشون مَردم

!ميبگر سرم به تونميم يگِل چه نميبب شو خفه قهيدق  

 

 ديبا و بود اديز واقعا دستش يزير خون. نشست يپر کنار کالفه احسان

 بود دهيچيپ دستش دور اسي که يبانداژ تمام. ميکرد يم شيبرا يفکر

 شهاب شماره دوباره و آوردم در را لميموبا يگوش. بود شده يکي خون با
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 شد راحت آمدنش از که الميخ. هاست يکينزد نيهم گفت. گرفتم را

:گفتم يپر به رو دوباره  

 

گه؟يد  -  

 

دهن به زبان او و کردم نگاهش يچپک بزند يحرف آمد تا احسان  

:گفت آرام يپر و گرفت   

 

 احسان رو محمد مخالفت يبعد ليدل رخان،يام هيشخص يليخ  -

!دونهيم  

 

 خصوص حرف نخواست هم طيشرا نيبدتر در يحت که کردم فيک چقدر

 گرفت جان صورتم يرو يبخش لذت لبخند. بداند يکس را احسان با اش

:گفتم و  
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 رو مشکلتون صدا سرو با چرا ديدار دوست رو هم همه نيا که شما  -

!د؟يکن يم حل  

 

:گفت و کرد نگاه يپر چشمان يتو ما ي همه اليخ يب احسان  

 

!ايپر سالِ دو همش  -  

 

:زد پلک آرام يپر  

 

!دونميم  -  

 

:گفت اسمني  

 

!مخالفه؟ محمد موندن نامزد سر  -  
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:رفت تشر اسمني به رو دلخورانه يپر  

 

!اسمني  -  

 

. شود مطرح جمع يتو دلش حرف نداشت دوست بود معلوم قشنگ

 يب زد، حلقه چشمانش در  اشک و نشست اسمني يصدا يتو بغض

 که يخوددار يهمه با. نگفت چيه گريد و نشست احسان کنار صدا

 در را جمله کي تنها نکنم دخالت شانيخصوص مسائل در تا کردميم

 اما بود نگرفته شکل هنوز که يزندگ. گفتم شانيزندگ از تيحما جهت

. باشم متعهد آن به هم من بود شده باعث شانيدو هر انيم قيعم عشق

 و باشد مستقل داشت دوست نکهيا بر يمبن احسان غرور دانستميم

 را يشتريب مدت بخواهد بود شده باعث برود شيپ خانواده تيحما بدون

:بود شده محمد مخالفت باعث که يموضوع. بماند نامزده يپر با  

 

د؟يبمون نامزده شما قراره مگه  -  
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:داد را جوابم عيسر احسان  

 

!داره؟ ياشکال چه. ميمونيم نامزد يسال دو هي داداش آره  -  

 

:کرد استفاده جمالت از ييبايز به احسان از تيحما در يپر  

 

!شده تموم درسم موقع اون منم  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٣٧پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 مراسم زودتر يبرگزار از مانع احسان ياقتصاد طيشرا که نگفت

 و دانست احسان از يبخش هم را خودش بلکه شود، يم شانيعروس

 و لذت با کردم نگاهشان کرد، ميتقس احسان و خودش نيب را مشکالت

 يبرا. نداشت يتياهم ميبرا احسان دست يزيخونر يحت گريد عشق با

 توجه در زنگ يصدا. داشت قرار تيارجح در برادرم درست انتخاب من

 يحال در بعد ياندک. بود آمده شهاب. کرد جلب خودش به را ماني همه

 در اسمني که دميد زد يم هيبخ را احسان دست داشت شهاب که

 سکوت. رفتم سراغش به. است شربت کردن درست مشغول آشپزخانه

:گفتم و ستادميا کنارش. آمدينم اسمني به مدت يطوالن  

 

؟يخواينم کمک  -  
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.نييپا افتهيب فشارش که االنِ يپر بده ببر رو شربت نيا زحمت يب  -  

 

:گفتم و گرفتم خودش سمت به را شربت  

 

 شين عقرب مثل زبونت چرا ينگرانش و مهربونه قلبت انقدر که تو  -

  زنه؟يم

 

 مگه بشه داداشم نگران خواد ينم گفتم بهش؟ گفتم يچ مگه  -

بشه؟ نگرانش اون که کاره و کس يب داداشم  

 

:گرفت ام خنده  

 

 يندار حق تو افتهيب ياتفاق هي من واسه االن من، چموشِ خودخواه  -

!؟يبش نگرانم  
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..يمن ريام تو  -  

 

...احسانشه اونم  -  

 

 کارت و کس همه تو. بشه نگرانت که يندار من جز يکار و کس تو  -

.منم  

:شد درشت اسي بودن جانب به حق از بار نيچندم يبرا چشمانم  

 

 اما رهيبگ رو زبونش يجلو تونه ينم که کارم و کس همه يفدا ياله  -

!کنه کز گوشه هي بره کنه بغض بلده  

 

 من داداش واسه کرده غلط محمد بگو بده بهش رو شربت نيا برو  -

. رهيبگ راديا و بيع  

 

!يشوهر خواهر قشنگ. چشم  -  
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!خورد؟ يم منو داشت يديند عروسه قشنگ اونم  -  

 

!خورمت يم وقتش به خودم ُمردم؟ من مگه بخوره رو تو کرده غلط  -  

 

:گفت و آورد در را ميادا  

 

!خوشمزه  -  

 

:آورد خودمان به را مانيدو هر يپر يصدا که دميخند زير  

 

؟يخوا ينم کمک اسي  -  

 

!ديکرد رو هاتون کمک شما، يمرس  -  
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الماس_ي_دونه#  

٣٣٨پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 شربت کردن درست حال در. من به شيرو و بود يپر به اسمني پشت

 يپر ديد از که آورد در يشکلک. بود هيبق يبرا نارج بهار و  نيسکنجب

:گفت و شد کينزد او به پشت از يپر و ماند پنهان  

 

 ضعف ببرم احسان يبرا بده شربت هي شد تموم آوردنت در شکلک  -

!رفت  
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 يپر سمت به يشربت اسمني... دو آن نيب دوئل از بود گرفته ام خنده

:گفت و گرفت  

 

 کي که داره صحنه در شهيهم نگران هي احسان بود رفته ادمي آخ آخ  -

!زده کلک هم قشيرف به مين و سال  

 

:گفت و گرفت اسمني دست از را شربت وانيل يپر  

 

!باشه ادتي بعد به نيا از پس خب  -  

 

:کرد وادار مداخله به مرا شانيدو هر صورت يرو اخم  

 

شما؟ چتونه دخترا  -  
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:شدند معترض دو هر  

 

...خدا رو تو دينيبب خان ريام آخه  -  

 

...ريام که "واقعا  -  

 

:گفتم و گرفتم يپر دست از را شربت  

 

. ديباش کرده حل رو مشکالتتون که رونيب اديم آشپزخونه از يوقت  -

...هيخوب زيچ هم خجالت.. دنيد رو هم تازه انگار  

 

 کدام چيه اعتراض به و کردم ترک را آشپزخانه محکم يها قدم با

 يراه او و کردم يخداحافظ او از. بود شده تمام شهاب کار. ندادم يتياهم

:گفتم و نشستم کنارش. بود نشسته پکر کاناپه يرو احسان. شد  
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 دهيد بيآس شتريب دستت اگه ؟يکن کنترل رو خودت يتون ينم چرا  -

؟يچ بود  

 

...يکرد يم دعوا فقط ديبا نبود طشيشرا داداش شد ينم  -  

 

 بهت خوام يم فقط. کنم دخالت ماتتيتصم و يزندگ يتو خوام ينم  -

!؟ينگران تو که مُردم من مگه بگم،  

 

 و شرم عشق از بود يمخلوط نگاهش. چرخاند کاسه يتو را چشمانش

..ايح  

 

..داداش  -  

 

:گفتم و گذاشتم شيپا ران يرو را دستم  
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 مشت يريم ايدن نييپا و باال ذره هي واسه تو که نمردم داداش، هستم  -

!گه؟يد يکي نيماش شهيش يتو يزنيم  

 

...نوکرتم  -  

 

:رفتم تشر  

 

 اگه يبلد رو؟ برادربودن يبلد. خوام يم داداش خوام، ينم نوکر  -

 يايب نبود من روز که فردا و بگرم رو دستت يبذار نبود تو روز امروز

 برادر يبلد! ؟...ثيحد و حرف بدون! منت؟ بدون ،يريبگ رو دستم

؟يباش  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٣٩پارت#  

  سليماني_زيبا#
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!داداش دارم تو از هم رو نفسم که من  -  

 

:انداختم اش شانه دور را دستم  

 

..داداش نوکرتم  -  

 

..ريام نگو  -  
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:گفتم و دميبوس را اش سرشانه  

 

 شتريب روز هي ذارم ينم من يبخوا هم تو خوادت، يم يليدخترخ نيا  -

 باشه راحت الميخ من تا کنارت اديب ديبا بمونه، باباش ي خونه يتو

..يپوش ينم رو اسي والنگ لنگ جوراب گهيد  

 

:گفت و ديخند  

 

!شوهره؟ خواهر چقدر ينيب يم رو سگ توله  -  

 

 اگه هم اسي. بلده خوب يليخ رو بودن عروس يپر نباش نگرانش  -

 رو جلوش اگه صبح. واست رهيم در جونش که نهيا واسه گهيم يزيچ

.بود کشته رو ايپر بودم نگرفته  

 

نَکُشن؟ رو هم کجان؟  -  
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احسان؟  -  

 

!داداش جانم  -  

 

..نشسته پسره نيماش تو چرا که يارين ايپر يرو به وقت هي  -  

 

!گهيم بهم خودش راحت التيخ داداش نه  -  

 

...زنميم حرف مفصل باهاش من نباش هم محمد نگران  -  

 

.زنم يم حرف خودم  -  
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 اما يبزن حرف باهاش تيزندگ واسه يدار فرصت عمر هي خودت  -

 يم حرف باهاش من يعني زنم، يم حرف باهاش من گم يم يوقت االن

؟يکن يم که هيکار چه نيا هم بعدش.. زنم  

:کرد نگاهم يپرسش  

 

  ن؟ييپا اديب يپر بگو يگيم يزنيم رو مَردم خونه در زنگ يريم  -

 

:گفت و ديخند صدا با  

 

!دهيم يحال هي  -  

 

!دهيم حال کوفت  -  

 

:کند کنترل را اش خنده کرد يسع و گذاشت دهانش يرو را دستش  
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 نکنم کارا نيا از اگه من. باشم دهيکش اتو تو مثل تونمينم من  -

!رميميم  

 

:زدم زل نگاهش در يجد يليخ  

 

!بشکنه حرمتت که يروز از بترس شکنه،يم بار هي آدم حرمت  -  

 

 يها يلودگ از دست و ديايب خودش به تا بود يکاف ام جمله نيهم

 را احسان و يپر مشکل شدن حل روز آن. بردارد اش يمجرد دوران

. بود شده يخال عمو زن تيدرا سبب به که ميبود يخال ي خانه ونيمد

 نشانيب يکدورت گريد که شدند ملحش جمعمان به يوقت يپر و اسي

 اش خانواده به يپر. بودند گذاشته جا آشپزخانه يتو را کدورتها و نبود

 واکنش از يوافر ترس داشتن وجود با ماند ما کنار نهار و داد اطالع

. داد پاسخ را تلفنش استيس با يپر و زد زنگ او به محمد يحت. محمد

 دادن انجام يبرا کار يکل من و بود يخواستگار قرار هفته آخر يبرا

 در تا گرفتم يپر از را محمد ي شماره. محمد تيرضا نشياول داشتم

.بزنم حرف دو نيا مورد در او با مناسب وقت  
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  الماس_ي_دونه#

٣٤٠پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

اسمني  

 و نديبنش ابرها يرو بود کرده آرزو که بود يکس حال م،يروزها آن حال

 يم يعاشق نشسته مياهيرو يابرها يرو. بود شده روا حاجت قضا از

 ينم ام يزندگ در يخلع چيه ريام. بودم خوشبخت کالم کي در. کردم

 از شتريب. کرد يم حل را مشکالت تمام کي به کي آرامش با گذاشت

 جسمم يغذا از شتريب روحم يغذا به گذاشت يم وقت ميبرا شهيهم

 در قبل از شتريب روز هر که شد يم باعث نشيهم داد يم تياهم

 ايرو کنم آرزو بندم يم چشم که هنگام شب و باشم ور غوطه يخوشبخت

. باشد ام يزندگ خود خود يخوشبخت نيا و نباشد  
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 "اصال که آنقدر. بود شده گرم موعد از زودتر هوا اما بود بهشتيارد 

. ميبود شاهد بهشتيارد در را ماه مرداد يهوا "رسما و نبود بهار به هيشب

 هم ما آخر دست و بود نداده جهينت خانه مورد در عمو زن با ميها يزنيرا

 به را مانيزندگ اول سال چند خانواده خواست به ميبود گرفته ميتصم

 بيعج ها خانه از يکي و ميبود دهيد خانه چند. ميکن يزندگ آنها از دور

 اگر ادهيپ. نداشت ياديز ي فاصله خودمان ي خانه با. بود نشسته دلم به

 خواست در به.  شد ينم هم قهيدق 5 جمع سر ميآمد يم مان ي خانه تا

 از را تيمسول نيا و بودم شده هيجهز ديخر مشغول بار نيا خودم ريام

 خاطرات شدن يتداع نگران ريام که چرا بودم برداشته مامان دوش يرو

 يا تکه و ميرفت يم بازار به روز هر يپر با. بود مامان يبرا ام يقبل تلخ

 کامل را ام يقبل وسائل ريام. دميخر يم را مانيباال بلند ستيل از

 رفته يپر با هم روز آن. بود ختهير حسابم به را پولش و بود فروخته

 را ام ينيچ سيسرو الدوله حاجب ي مچهيت از تا بزرگ بازار ميبود

 يم حيترج مختلف يبرندها از کردن ديخر به را بازار از ديخر. بخرم

 بابت يگزاف متيق هم بود مطلوب کاالها تيفيک هم که چرا دادم

 مکتين يرو. پرداختم ينم گرفتند يم را برندشان پول فقط که يبرندها

 که و ميبود دهيخر ريش خاک وانيل دو. مينشست يپر با دانيم سبزه يها
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 دمينوش را ام يدنينوش از ي جرعه. ديچسب يم گرم يهوا آن در بيعج

:گفتم و  

 

 

نگفت؟ يزيچ يخواستگار از بعد محمد  -  

 

:زد هم را رشيخاکش يپر  

 

 از يايب کنار يتون ينم اسمني با يايکنارب يبتون همشون با گفت چرا  -

!جلبه؟ که بس  

 

:کردم يشيا  

 

  جالفتا؟ چه  -

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1604 

!خب داداشم گه يم راست  -  

 

 جوندهيپ منو سال هي ومدهين در دلم از هنوز يستين جلب تو که ستين  -

...يباش  

 

؟يبدون تو نداشت دوست احسان يوقت گفتم يم يچ  -  

 

:بود شده فرسا طاقت گرما. زدم باد را خودم شالم ي گوشه با  

 

!؟يشد ياحسان انقدر حاال تا يک از  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٤١پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:گفت و ديخند  

 

 تو اي ان ييايدر يپر انقدر ها يپر ي همه گفت بهم که يوقت از  -

!؟ييايپر ياديز  

 

:گرفتم تهوع ژست و گرفت را ام ينيب نوک ام سبابه و شست انگشت با  

 

!لوس چه...اوعععع  -  

 

...گمشو  -  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1606 

:گرفتم دستم در را شيبازو  

 

...شد جور خندمون ماه هي بساط گه؟ يم بهت يچ گهيد  -  

 

!بزنم حرف بهت محاله گهيد زهرمار،  -  

 

:کرد يم خوب را حالم اش يخنک دم،ينوش را ريخاکش از گريد ي جرعه  

 

...اين سيس پس يگ يم آخر تا اول که تو  -  

 

!گه يم نايهم از نميا گه يم يچ تو به ريام  -  

 

:خواندم ژست با و دادم رييتغ را ميصدا  
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 درد يم غنچه ي پرده.... تو يسا مشک ي طره دهد يم بنفشه تاب  -

 کز...مسوز را شيخو بلبل من مينس خوش گل يا... تو يدلگشا ي خنده

....تو يدعا شب همه شب کند يم صدق سر  

 که ستين قند احسان مثل. خونه يم من يبرا زايچ نيا از اوسکوله ريام

... 

 

!اوسکول؟ گه يم شوهرش به آدم شعور يب  -  

 

... بابا گهيد اسکول! دکتره نه  -  

 

:گفتم و گرفتم مقابلش را لميموبا  

 

...رو امشيپ نيآخر بخون  -  
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 و گرفت دستش يتو را يگوش بود شده رودبُر خنده از که يحال در يپر

:خواند  

 

 قاف يسو آن ي قله اگر يحت کرد خواهم فتح را تو يروز»   -

(يمانيسل بايز«) ...يباش  

 

 خواد ينم خونتونم نييپا طبقه نيهم من دکتر بگه بهش ستين يکي -

..بسه نييپا ييايب پله دوتا. يکن فتح رو قاف يسو آن ي قله يبر  

 

:کردم طنتيش گرفت اوج يپر يها خنده يوقت  

 

!ميکن اش سهيمقا بخونم بده رو احسان اميپ نيآخر حاال من جان  -  

 

:گفت و گرفت سمتم به را لشيموبا يگوش  
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..اسمني تو دست از  -  

 

:کردم نگاه صفحه به عيسر  

 

..ستيب هواش و آب هم اونجا..هااا اتاقم برمت يم رميگ يم اميم  -  

 

:گفت و زد يگوش به يچنگ يپر بخوانم، را اش يقبل اميپ خواستم تا  

 

...يبخون بود قرار اميپ هي فقط  -  

 

...گهيد يکي فقط احسان جان  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٤٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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:گرفت سمتم به را يگوش احسان جان خوردن قسم از دلخور  

 

!نخور قسم رو احسان جون هم گهيد..بخون ايب شعور يب  -  

 

:زدم مهيخ يگوش يرو دوباره  

 

 رمتيگ يم اشتباه خر حضرت با من يگ ينم ييايم يخرک عشوه»  -

«!زنم؟ يم جفتک  
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 هم شد يم رد که يعابر که دميخند صدا با احسان اميپ نيا يبرا انقدر

.افتاد خنده به  

 

!جنبه يب نکبت زهرمار؛  -  

 

حاال؟ يبود اومده يچ واسه يخرک عشوه  -  

 

چه؟ تو به  -  

 

:کردم کنترل را ام خنده و دميمک تو از را لپم  

 

!ب؟يعج موجود دو نيا نيب است فاصله گفتم من يديد  -  

 

؟يد ينم بهمون نهار هي سيخس يکشت رو ما يگرسنگ از  -  
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!بسه ميريام مهمون شام همون گهيد نه  -  

 

:گفت و کرد بلندم و گرفت را دستم  

 

...من مهمون درک به  -  

 

 يپر با ام يدوست از فوريک من و ميافتاد راه مسلم رستوارن سمت به

 الزم و ديمف چشمم به که هم يکيکوچ زيچ هر و دميخند يم مستانه

 به يضرور ريغ لوازم ديخر از "اصال. دميخر يم ام هيجهز يبرا آمد يم

 اما خلوت ي خانه من. آمد ينم خوشم جهاز بودن کن پر دهن صرف

 رستوان يتو. دادم يم حيترج ديمف ريغ اما شلوغ و پر ي خانه به را ديمف

:گفت يپر که ميبود محبوبمان گردن چلو منتظر  

 

باالخره؟ شد يک يعروس  -  
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 يدوب ساکن که عمو زن خواهر دنيد به عمو زن و مامان ديع بود قرار

 "اصال. شد يم مامان رستانيدب دوران دوست عمو زن خواهر. بروند بود

 نيا به و بود شده عمو زن با مامان ييآشنا باعث عمو زن خواهرِ نيهم

.بود شده يمعرف بابا به مامان قيطر  

 

 بعد کشه، يم طول ي هفته دو هي انيب و برن تا اومد نايماما يزايو   -

.. رميگ يم يعروس  

 

ره؟يم تنها  -  

 

 ايب هم تو. شهيم يخال "رسما خونه  رنيم باهم همشون "اتفاقا نه  -

.شود چه اوف... ما ي خونه  

 

!گذاشت؟ محمد االن حتما،  -  

 

!ديش يم محرم هم به موقع اون تا انشاهلل حاال  -  
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!نه گه يم داره پا هي مرغش محمد اس؟ي يچطور  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٤٣پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 يپر يبرا و احسانم يبرا سوخت دلم پوشاند غم که را چشمانش

:جانم از زتريعز  

 

..اون با محمد گفت ريام  -  

 

... ريام به بعد خداست به اول دميام  -  

 

!گه؟ يم يچ بابات  -  

 

!کرده سکوت  -  

 

 يرو محمد بشه يراض که بابات ؟يکن ينم يراض رو بابات چرا  -

!زنه ينم حرف بابات حرف  
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 يها تفاوت انيجر در که هم طرف هي از شه،ينم روم طرف هي از  -

..که يهست احسان و ارشيک  

:دميکش يپوف کالفه  

 

پوله؟ به زيچ همه مگه د؟يکن يم شما که ي سهيمقا چه نيا  -  

 

 واسه درست دارم؟ کم ام يزندگ يتو ريام هي من گفتم روز هي ادتهي  -

!بود نيهم خاطر  

 

 واسه که خودش داره پول يليخ ي خانواده هي فرزند تک ارشيک  -

 االن کرد يم خم سر اون مثل هم احسان اگه ده،ينکش زحمت پولش

...کنه سهيمقا ارشيک با رو احسان تونست ينم کس چيه  

 

 دنبال داره نفس عزت نکهيا. کرده زترشيعز برام احسان نهيهم  -

 جوره همه خانواده دونم يم نکهيا با. ستين اش خانواده از کندن

...مستقله اون اما کنن يم ساپورتش  
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 رفت که گارسون. شد زيم يرو آن دنيچ مشغول و آورد را غذا گارسون

:گفتم و گذاشتم يپر دست يرو را دستم  

 

 يارز حساب هي من نشد يراض اگه هم تهش بگو بابات به رو نايا برو  -

 من. ستين يخال دست خودش هم احسان توشه، يخوب مبلغ که دارم

 سرخونه ديبر شما. دميم قرض بهتون بخشم ينم بهتون رو پول نيا

 ياحد نداره هم يلزوم.. ديبرگردون بهم اومد دستتون وقت هر تونيزندگ

هان؟ بفهمه،  

 

 ينم قبول يشناس يم که رو احسان. يمهربون انقدر که برم قربونت  -

..کنه  

:شدم کالفه  

 

 هم ما واسه که يعروس مراسم هي. داره نيماش داره، خونه احسان  -

 عهده به يعروس مهيول يشرع لحاظ از گهيم "اصال ره،يگ يم داره عمو
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 احسان واسه.. رنيبگ رو مراسم نيا اونا که وبهتره داماده مادر و پدر ي

 ييدوتا مهيکر خدا که هم بعدش واسه... رنيگ يم اونا صد در صد هم

ه؟يچ مشکلتون گهيد...خدا به ستين بد درآمدش احسان. ديکن يم کار  

 

...ارشهيک با سهيمقا مشکلمون  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٤٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 با را کس چيه کاش نبود ها سهيمقا نيا کاش. دميکش يقيعم نفس

 خودش يها يتوانا اساس بر فرد هر و کردند ينم سهيمقا يريدگ کس

 يم يزندگ يبرا يتر قشنگ يجا ايدن ديشا وقت آن. خورد يم محک

. شد  

 

 با برو کنار، بذار رو يسيدروا رو و خجالت ،يپر کن دفاع عشقت از  -

 و فقط مالکت يکرد انتخاب رو احسان اگه که بگو و بزن حرف پدرت

 يم ماه مثل داداشم ماشاهلل هزار که ستين احسان يابرو و چشم فقط

 مستقل نفسش، عزت. احسانه خود يها ييتوانا مالکت بگو. مونه

 که تو. يکن انتخابش شده باعث که يزيچ هر مدون يم چه بودنش،

 رو چشمت احسان معرفت رهيبگ پول رو چشمت ديبا و يسن نيا يتو

 گرفته
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:گفتم و زدم زل چشمانش در يشتريب تحکم با  

 

!ايپر کن دفاع داداشم معرفت از برو   -  

 

:نشست آن يرو اشک از ينازک ي پرده و ديدرخش چشمانش  

 

. چونديپ رو گوشم خاطرت به ريام... يدار ريام هي االن از هم تو  -

 داداش زن خاطر به چونديپ رو چکشيپ منو، گوش شه؟يم باورت

!شيگوگول  

 

!من حال به خوش   -  

 

:دادم رييتغ را ميصدا و گرفتم يندگيگو ژست  
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 يم کوتاه هم محمد. يدار رو اقتشيل چون يپر يشيم خوشبخت تو  -

 شب نيا شهيم صبح شب، نيا گذره يم...  شهيم تموم باالخره. آد

... يپر  

 

:گفت و ديخند من طناز لحن به زد پس را چشمانش اشک  

 

!يدلقک شهيهم که زهرمار  -  

 

:گرفتم سمتش به و کردم فرو گوشت ي تکه در را چنگال  

 

 يتو گردن، چلو من، مهمون ناهار تو، جهاز ديخر واسه که بخور  -

...مسلم رستوران  

 

!بگردم دورت  -  
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 ريام نام و گرفتم دست به را يگوش شد، بلند لميموبا زنگ يصدا

 شد پا به درونم يالوصف ديزا شعف. ديدرخش آن يرو جهانم نام نيباتريز

:گفتم و گرفتم يپر سمت به را يگوش. رفت مالش داشتنش از دلم و  

 

...رتيام از نميا ايب  -  

 

:گوشم کنار چسباندم را يگوش من و ديخند زير  

 

... خانواده جان و يپر ريام من، ريام بر سالم  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٤٥پارت#  

  سليماني_زيبا#
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...زميعز بشم تيانرژ پر يصدا اون قربون  -  

 

 قول خودم به و رفت ضعف هم رفتنش صدقه قربان همان يبرا دلم

:کنم بارانش بوسه دمشيد يوقت دادم  

 

 به مته بس از کرد هالکمون داداشت زن نيا يستين اوففففف  -

 خوش که ديچک اشکش و خربات جاده به زد هم تهش. گذاشت خشاش

 خاطر يبرا تو که نداره خبر داره هواتو يدار ريام هي که حالت به

...يکند رو احسان منو پوست اشکاش  
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!داداشم زن و تو قربون  -  

 

!زميعز که ينش  -  

 

:باستيز که اوست با جهان که کرد دلخوشم اش بم يصدا  

 

...که نرفته ادتي ميدار يدورهم شب دينکن خسته يليخ رو خودتون  -  

 

اونه؟ تولد  مناسبت به دونه ينم ايتن آخ آخ  -  

 

!ديباش انيجر در تا گفتم هست هم حامد جان، اسمني! دونه ينم نه  -  

 

:دميکش يقيعم نفس  
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...ريام داره گناه نايت  -  

 

:گفت نانياطم با  

 

 چيه نخواد خودش تا کنه، ليتحم بهش رو يزيچ يکس ستين قرار  -

!افته ينم ياتفاق  

 

 يها ينيچ. خونه ميايم ميبخر. دمينخر رو ايتن يکادو هنوز ما. باشه  -

. خونه ارنيم فردا هم رو خوشگلمون  

 

 کادو هي هم خودت واسه. کردم شارژ رو کارتت. بشم قربونت برو  -

...بخر خوشگل  

 

:بود من يازهاين تمام به حواسش شهيهم  
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!برم قربونت نداشتم اجياحت پول  -  

 

 کادو راحتتره، ينطوريا الميخ که ستين تو داشتن اجياحت به باشه،  -

!ها؟ يبخر نره ادتي  

 

مناسب؟ چه به  -  

 

!کنن کادوش خوشگل بده فقط. گميم بهت شب رو مناسبتش  -  

 

. کرد يم اديز طنتهايش نيا از ريام دميخند  

 

...بخر مقابلت طرف که نهيا به کادو يقشنگ  -  

 

. چشمم يرو به اون  -  
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 و ديپرس سوال نايت مورد در يپر. کردم يخداحافظ ريام با و دميخند زير

 در ظلم کار نيا بود معتقد من مثل هم يپر. کردم فيتعر را ماجرا من

 رستوران از. شد يم ها يواد نيا وارد نايت دينبا اصل. ناستيت حق

:ديپرس راه انيم يپر. ميرفت نايت يبرا هيهد ديخر سراغ به و ميزد رونيب  

 

 سوال برام االن. کنه ينم اصرار يزيچ هي يرو يالک "معموال ريام  -

داره؟ ديتاک حامد و نايت يرو انقدر چرا که شده  

 

 سرشانه يرو را بود خورده سُر که را شالم ي گوشه. انداختم باال يابرو

:گفتم و کردم مرتب ام  

 

 کار يچ تو که بگه بهش ستين يکي زده، يابيهمسر و ازدواج بنگاه  -

 در نايت واسه رو يک ريام بفهمه کنه يم يقاط مانيپ خدا به ؟يدار نايت

!گرفته نظر  
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 دلگرم رو ريام که هست حامد يتو يچ مينيبب ديبا ستين ينطوريا  -

!کرده  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٤٦پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 با همه نيا آخرش، اوردمين در تا دو نيا کار از سر واال، دونم يم چه  -

..قنيرف هم با بازم دارن فرق هم  

 

 ينم هم کار يتو يفوضول يالک از بلدن، رو رفاقت يمعن نکهيا يبرا  -

...کنن  

 

:کردم کيبار را چشمانم و ستادميا ميسرجا  

 

!فضول من. خوب تو  اول، تو  -  

 

  ؟ييخدا يستين  -

 

:آورد در را من يادا هم بعد  

 

«يبش داداشم دست نگران خواد ينم تو»   -  
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 مشين و قورت دو تازه کرده پل و شل رو داداشم زده... ستين که رو  -

!هيباق هم  

 

!کن تکرار خودت با نويا يه منه، عشق داداشت  -  

 

 از قبل بگذره که هم سال هزار کن، تکرار خودت با رو نيا هم تو  -

!منه جون منه، داداش بشه تو عشق نکهيا  

 

!ندارن هم با يمنافات چيه دوتا نيا  -  

 

:ميداد يم هم را گريهمد جواب ميزد يم قدم که همانطور  

 

...يپر رميدلگ دستت از من اما ندارن هم با يمنافات چيه درسته  -  
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:شد نهيس به دست و ستاديا شيسرجا  

 

چرا؟  -  

 

 تو دست از اما. شدم ينم ريدلگ دستش از بود گهيد يکي اگه  -

 کنار در اما نازکه دل شوخه، مهربونه، ،يشناس يم رو احسان تو.رميدلگ

 و ارهيم جوش زود کنه، کنترل رو خشمش تونه ينم نهايا ي همه

 به کار نکهيا از قبل ديبا پس يدونست يم خب يليخ رو نيا تو ه،يعصب

!يذاشتيم انيجر در رو ناحسا بکشه نجايا  

 

:گفت و داد ادامه حرکتش به و داد تکان يسر يپر  

 

 صد من نکهيا اولش ،ييايب ديبا هم يراض يريم يقاض به طرفه هي  -

 ارشيک از بود ماه چهار سه نکهيا دوم نتونستم، بگم بهش خواستم بار

 من روز اون نکهيا سوم کارش، يپ رفته شده قانع گفتم منم نبود خبر

 ارشيک صبحش گذاشتم قرار احسان با شب بشه، ياونطور خواستم ينم
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 بره نده لفت که شدم نشيماش سوار عيسر منم شد سبز پام جلو اومد

 و ستمين نهيب يم اديم احسان فوقش گفتم نش،يبب احسان خواستم ينم

 احسان آقا دنستم يم چه دم يم حيتوض رو ماجرا فرصت سر بهش من

...ارشيک نيماش يجلو افته يم آسمون از سنگ شهاب مثل هووي  

 

 يجا به کار و داد يم دست از رو کنترلش احسان کن فکر لحظه هي  -

!شد يم دهيکش کيبار  

 

!توئه با حق نجاشيا  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٤٧پارت#  

  سليماني_زيبا#
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!عجب؟ چه  -  

 

 يچ واسه ريام ي گونه يکبود ينگفت خودت شما! جمالت به عجب  -

 بود؟

 

...دَر تو يالپوشون مين و سال هي اون به  -  

 

!يدار رو يليخ  -  
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 اما برادرن درسته دوتا نيا نکن سهيمقا احسان با رو ريام وقت چيه  -

 نقطه باشه صد ريام جوش ي نقطه اگه دارن، فرق هم با يليخ يليخ

 يتو کنه يم رفتار ريام مثل نکهيا يهوا به رو احسان ده، احسان جوش

!نده قرار مشابه يها تيموقع  

 

:داد را جوابم شهيهم از تر پررو  

 

!کنم يم بخواد دلم که يکار هر من بزرگ ننه  -  

 

!کنم يم نگات مستميوا منم  -  

 

:گفت يشوخ به و آرام و زد چشمک  

 

 تو اديم احسان تهش نکن فراموش اما بکن خواست دلت يکار هر  -

...کنه يم بگم من يکار هر وقت اون بعد من خواب اتاق  
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!بخون يکُر بعد يبرس اونجا به اول بذار ايح يب شعور يب  -  

 

:کرد کج باال به را لبش ي گوشه  

 

!زونيآو نچسبِ شوهر خواهر...  غرو غر بزرگ ننه  -  

 

..دهيبر دم عروس  -  

 

 دو به کي همان انيم اما من يکي و گفت يم يپر يکي مينبود کن ول

 گو و گفت با را دمانيجد مشکالت ميتوان يم چطور که ميگرفت ادي ها

 خانه به يوقت روز آن عصر. نکشد يدلخور و قهر به کار و کنيم حل

 يبرا خودم يجا به و بودم دهيخر تولد کادو نايت يبرا که بودم برگشته

 از هم برو دل تو يکادو کي که البته. بودم دهيخر را محبوبش عطر ريام

 آن از وقتش به خواستم يم اما بودم دهيخر خودم يبرا ريام طرف
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 ميبرا را ييايرو شب دانستم يم که يشکوهمند ييرونما. کنم ييرونما

. زد خواهد رقم  

 

يرعليام  

  

 نيمالک از يکي با که يشيفرسا ي جلسه و يکار اديز ازفشار خسته

 يمنش به و نشستم زميم پشت بود نشده حاصل ي جهينت چيه و ميداشت

 را بود ميرو که يعصب فشار از يکم بلکه دادم قهوه فنجان کي سفارش

 ي کاناپه يرو و شد داخل هم حامد ام قهوه آمدن با همزمان. کنم کم

:گفت و نشست زيم مقابل  

 

چته؟. ستين کار واسه فقط بودن يعصب همه نيا  -  

 

:گفتم و کردم پرت زيم يرو را خودکار کالفه  

 

.يگذاشت من دامن يتو تو که ينون نيا  -  
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:گفت و ديکش هم در را اخمش تندم واکنش  

 

!داره؟ سميساد دختره نيا دونستم يم کجا از من  -  

 

 به يچسبوند رو گُه هي تهش دهيخواب يپت پا هر به شب تا صبح  -

!من يزندگ  

 

 زنگ ايسون که يبار نيآخر از. نبود خودم دست هم يليخ کالمم يتلخ

 چيه و بود کرده خاموش را لشيموبا بود زده حرف اسمني با و بود زده

:نداشتم او به يدسترس  

 

دم؟يخواب يپاپت هر با که يدون يم کجا از  -  
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 با من يراست به کرد، ام شوکه اش کوبنده جواب و حامد دار خش يصدا

زدم؟ يم حرف حامد يخصوص يزندگ از ينانياطم چه  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٤٨پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 با من يراست به کرد، ام شوکه اش کوبنده جواب و حامد دار خش يصدا

  زدم؟ يم حرف حامد يخصوص يزندگ از ينانياطم چه

 

 وارد که تو... زاهد و عابد يآقا کنم کار يچ گنداب نيا با يگ يم  -

!من حال به يوا گِل تو يرفت تهش يبود  

 

 کرده فکر و کرده ريگ شتيپ گلوش نادر، قول به کرده رم اگه ايسون  -

 يزير يم توبه آب و رضا حضرت حرم شيبر يم و يخان رضا عهد

 دون کاه به دونه ينم اما يش يم عاشقش دل صد نه دل هي و سرش

!زده  

 

!داره رو اسي شماره يروان نيا رم؟يبگ سرم به يگل چه من  -  
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 يم دهينم منو سالم جواب دهيفهم رو ايسون و من موضوع اسمني   -

!کرد يکار نشه گهيد يبگ بهش يبر ترسم  

 

 رو ي هفته دو هي يدب رن يم نايماما گهيد ي هفته ي شنبه سه  -

 رقابليغ واکنش اگه بذار گم يم اسي به خودم موقع اون. ستنين

...حداقل نباشه خونه يکس داد نشون يکنترل  

:دميپرس و کردم مکث  

 

؟يندار ازش يآدرس  -  

 

 آدرس ازش بود ثابتش يمشتر که نادر. دادم يم بهت که داشتم  -

!چمشوشن يليخ نايا! من به برسه چه نداره  

 

!د؟يآدم "اصال د؟يهست يآدم جور چه شماها  -  
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!ميخر آره کنه يم آرومت من امثال و من بودن خر اگه  -  

 

...نايت حامد  -  

 

 گذشته کثافت و گند ي فاتحه نشستم نجايا اگه من... بردار نرو تند  -

 هي من که نيا اونم نره ادتي وقت چيه هم زيچ هي. نجاميا که خوندم رو

 از نترسم ايدن نيا يتو يچيه از اگه رهيم در واسش جونم که دارم دختر

!هست دخترونش ياهايرو و نايت به حواسم پس ترسم يم کارما  

:دميپرس او از را بود خورده مته مثل را ذهنم که يسوال  

 

!يديکش اونجا به که شد يچ سحر سر  -  

:گفت و کرد نگاه چشمانم يتو و شد تر يعصب  

 

 ي همه با اما يبدون خوامم ينم ،يدون ينم يچيه سحر و من از  -

 گند به ياصل مقصر که رميگ يم گردن من داشت سحر که يرهايتقص

...بودم يزندگ اون شدن دنيکش  
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  الماس_ي_دونه#

٣٤٩پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:دادم هيتک ام يصندل يپشت به و شدم نهيس به دست  
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 قانع تونم يم هم رو نايت خود يحت کنم، يراض رو عمه تونم يم من  -

 اسمش که يدار کار سر ي گهيد دم شاخ يب قول هي با تو حامد اما کنم

 آورده دست به رو خوابش رگ که نشده کشف يبشر االن تا و مانهيپ

.باشه  

 کي ختير خودش يبرا آب وانيل کي و ديکش شيموها انيم يدست

:ديکش سر نفس  

 

..مهمه نايت خود من واسه  -  

 

:گفتم بلند. آمد اتاق در يصدا لحظه همان  

 

!ديبفرما  -  

 

:گفت و شد وارد دست به يا پوشه نايت  
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!که؟ نشدم مزاحم موقع بد ديببخش  -  

 

:گفتم و کردم اشاره حامد مقابل مبل به دستم با  

 

!باش راحت  -  

 

:گفت و ستاديا زميم مقابل پوشه همان با نايت  

 

 "قبال من به که يطرحها از يکي ي نهيهز برآورد شامل پوشه نيا  -

!بدون رو نظرتون خواستم يم زدم، حرف باهاش پژواک يآقا با هم  

 

 و بود آمده که بار نيا اما زد يم حرف من با يرسم "کامال شرکت يتو

 چشمانش و ديلرز يم شيصدا تن زد يم حرف طرحش از مقابل داشت
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 مبل سمت به دوم بار يبرا. ديکش يم دکي را ييانتها يب غم بار هم

:گفتم و نديبنش که کردم اشاره  

 

!"لطفا نيبش  -  

 

 مانيتنها تا بندازم حامد به ينگاه مين آمدم تا. نشست مبل يرو مردد

:گفت نايت بگذارد  

 

!رفت ادتوني اما ديبفرست عکس هي برام بود قرار روز اون پژواک يآقا  -  

 

:گفت و داد هيتک اش يصندل يپشت به حامد  

 

!گان؟يشا خانم ستين خوب حالتون  -  
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 صيتشخ قابل هم فاصله آن از شيدستها لرزش اما خورد را بغضش نايت

:بود  

 

!ديبفرست برام رو عکس! خوبم  -  

 

!فرستم يم براتون رو عکس اون بود خوب يليخ حالتون يوقت  -  

 

:ديپرس و داد تکان نيطرف به را سرش نايت  

 

چرا؟  -  

 

 و گرفت نايت مقابل و ختير گريد وانيل کي يتو آب وانيل کي حامد

:گفت  

 

!ديبخور رو آب وانيل هي نيا اول شما ميرس يم هم چراش به  -  
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:دميپرس و کردم نايت به رو کنم سکوت آن از شتريب توانستم ينم  

 

شده؟ يزيچ جان نايت  -  

 

 چشمش ي گوشه از اشک قطره کي و ديچرخ سمتم به هوا يب نايت

:دميپرس دوباره و شدم نگرانش. رفت اش چانه ريز به و سرخورد  

 

!خانم نايت  -  

 

..ريام رهيم داره... مانيپ  -  

 

 دو هست اتاق در هم يگريد کس کرد فراموش بعد و گفت را نيهم

.هيگر ريز زد بلند يصدا با گذاشت صورتش يرو را دستش  
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  الماس_ي_دونه#

٣٥٠پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 دو هست اتاق در هم يگريد کس کرد فراموش بعد و گفت را نيهم

 پشت از. هيگر ريز زد بلند يصدا با گذاشت صورتش يرو را دستش

:نشستم کنارش مبل يرو و شدم بلند زميم  

 

!شده يچ نميبب باش آروم کم هي  -  

 

 نايت سمت به و برداشتم را زيم يرو شده رها آب وانيل و گفتم را نيا

 هم من که شده يزيچ يعني که داد تکان يسر کالفه حامد. گرفتم

:گفتم نايت به رو دوباره و انداختم باال دانم ينم ي نشانه به يسر  

 

!شده يچ بده حيتوض قشنگ و بخور آب کم هي زميعز ايب  -  

 

 چشمش از اشک ديمروار ديمروار و برداشت صورتش يرو از را دستش

:گفت زنان هق و کرد شُره  
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 مانيپ نذار سرش به سر گفتم مامان به همه نيا بشه؟ خواد يم يچ  -

 داداشم به ببرن رو ايدن مال شور مرده گفتم بهش همه نيا. تنهاست

 ما به نکهيا بدون رهيم داره... کنه اعتماد ما به اونم بذار کن اعتماد

!باشه گفته يزيچ  

 دستش به و برداشتم زيم يرو از يکاغذ دستمال برگ چند و شدم خم

:دادم  

 

!شده ياشتباه "حتما بره؟ خواد يم کجا  -  

 

 رفتم من اما دونه ينم مانيپ. دميد اتاقش يتو خودم رو مدارکش  -

 همه "بايتقر و اقامته دنبال که ساله کي آقا بله دميد لشيوک سراغ

 دميد رو طشيبل خودم. شده صادر زاشيو هم االن و شده درست کاراش

!شده ياشتباه بگو يه تو بعد است گهيد روز ده واسه که  

 

:چرخاند او سمت به را نايت سر حامد يصدا  
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 يبش مانعش که هم چقدر هر ،يکن شيکار هر خانم، نايت رهيم يرفتن  -

!رهيم  

 

 و گرفت نايت سمت به را لشيموبا يگوش دميد که کردم نگاه حامد به

:داد ادامه  

 

 غاتيتبل واسه ازش تا بفرستم براتون بود قرار که بود يعکس اون نيا  -

!ديکن استفاده  

 و گرفت را يگوش و کرد بلند را دستش و کرد پاک را شيها اشک نايت

 يعکس شدم رهيخ حامد يگوش ي صفحه به شوکه. کرد نگاه عکس به

:داد يم نايت نشان داشت را ايتان از  

 

!سالش 5 شد گهيد االن دخترمه،  -  

 

:ديپرس و کرد نگاهش ناباور و زده بهت نايت  
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دخترتون؟  -  

 

 گذاشتم رتميه ي همه با من دادو تکان نييپا و باال را سرش حامد

:بکند را خودش کار حامد  

 

!دخترم بله  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٥١پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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!نازه هم چقدر کنه حفظش براتون خدا ماشاهلل  -  

 

 حامد که کرد يم يباف اليخ ديشن يم داشت آنچه از خبر يب نايت ذهن

:بماند اشتباه در يليخ نگذاشت  

 

... بود يرفتن مادرش. ميکرد مُتارکه بگم ديبا اما لطفتون از ممنونم  -

!شدم ينم بند يزندگ اون يتو و بودم يرفتن که من مثل درست  

 

 مورد در داشت رفت ادشي "اصال و شد باز تينها تا نايت چشمان جفت

:زد يم حرف اش يجانيه ماتيتصم و مانيپ  

 

!متاسفم  -  
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:گفت و شد خم جلو به و گذاشت زانوانش يرو را شيها آرنج سر حامد  

 

 رو من االن تا و رفت مادرش با بود ماهش هي همش يوقت ايتان  -

 مشتاق و دلتنگشم کردم بغلش که يبار نياول ي اندازه به اما دهيند

...دنشيبوس  

 

 صدا تاسف با را اسمش "ناچارا که بود اديز حامد يصدا يتو غم آنقدر

:زدم  

 

!جان حامد  -  

 

:بزند حرف بود آمده انگار اما او  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1655 

 همه نيا پدر، از دور ي بچه اون و فرزند دوراز پدر نيا بچه، نيا  -

 زور به ما که يها نموندن محصول حسرت همه نيا بغض؛ و يدلتنگ

 آدم اگه نداره، موندن يپا برادرتون اگه م،يريبگ رو جلوش ميخواست يم

 جمع خاطر و پرتر دست ديکن کمکش شدن مانع يجا به ست،ين موندن

..هبر بهتر و تر  

 وجودم سلول به سلول با من و کرد نگاهش تر مبهوت و تر مات ايتن

:کردم درک ايتان دنيبوس يبرا را حامد حسرت  

 

..کنه يم دق مامانم آخه  -  

 

 کردم عادت گهيد که من مثل ميکن يم عادت طيشرا به هممون ما  -

 اما نمشيبب دور از و ايتان کودک مهد يجلو برم شنبه 5 به شنبه 5 تا

 عادت که ايتان مادر مثل.... نشه تر خراب شيبچگ يايدن تا نرم جلوتر

 رو دخترم برم بخوام روز هي من اگه که کنه يزندگ نيا يترس با کرده

 يم عادت برادرتون يدور به هم شما مادر...بکنه ديبا کار يچ نميبب

. کنه  
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اديم بدم ازتون چقدر  -  

 

:کردم نگاه نايت به زده بهت  

 

..!نايت  -  

 

 زد رونيب حدقه از چشمان با حامد و زدم صدا را نامش گونه تشر

:داد ادامه نايت که کرد نگاهش  

 

 به شنبه پنج که ديکن فکر نيا به و دينيبش نجايا ديتون يم يچطور  -

 ديتون يم که يحال در نشينيبب دور از و دخترتون مهد دم ديبر شنبه پنج

 به ديتون يم يچطور.. ديبباف رو موهاش و ديکن بوسش د،يکن بغلش

 چرا پس بود عادت به اگه. کنن يم عادت ها آدم که ديبد وعده خودتون

 گذره يم پدرم فوت از که سال همه نيا از بعد چرا نکردم؟ عادت من

 چرا ببره؟ خوابم تا بکشه روم رو پتو اديب اون شب هر منتظرم هنوز
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 اليخ يب داره بابا که نميب يم يدختر هي تا چرا ست؟ين نکردم عادت

 خواد؟ يم بابا دلم و کشم يم  حسرت وجودم ته از عالم هيبق اتيچرند

د؟يکن يم لطف دخترتون به ديدار ونخودت اليخ به  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٥٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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:بست را چشمانم حامد ي شده شکسته يصدا  

 

!پدرشه اون کنه يم فکر ايتان و کرده ازدواج ايتان مادر  -  

 

:گفت زانير اشک و کرد هيگر دوباره نايت  

 

 فرق پدرشه؟ اون ديکن يم فکر هم شما پدرشه اون کنه يم فکر ايتان  -

 ينم شما رو پدرته يکن يم فکر که يکس با پدرته که يکس آغوش نيب

؟يدون ينم رو دختر هي يها حسرت شما ؟يدون  

 

..خانم ايتن  -  

 

:ديبگو را اش جمله ادامه حامد نگذاشت  
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 همسر دينتونست گهيد چرا و ديکرد مُتارکه چرا که ندارم يکار من  -

 شما اگه نباشه؟ پدر تونه يم پدر هي مگه اما همسرتون يبرا ديباش

 چيه به و ديگفت دروغ خودتون به فقط شما بگم بهتون ديبا ديتونست

... دينکرد عادت يزيچ  

:گفت و زيم يرو داد سُر را حامد ليموبا يگوش  

 

 وقت هر کنم ينم استفاده غاتيتبل واسه عکس نيا از وقت چيه منم  -

 حرف من با اديب وقت اون نجايا ديآورد و ديگرفت رو دخترتون دست

...ديبزن  

 

ه؟يشکل نيا بودن پدر باشم؟ پدر که کنم روخراب اشيدن  -  

 

:ديچرخ من سمت به و نداد را جوابش ايتن  

 

!کنم يم دق من بره مانيپ...ريام کنم کار يچ من  -  
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 چهار نره امروز ست،ين موندن آدم مانيپ نا،يت گه يم راست حامد  -

..رهيم گهيد صباح  

 

 شتريب گهيد صباح چهار من رهيم گهيد صباح چهار که جهنم به  -

..کنم يم بغلش  

 

:گفت و زد يخند تلخ حامد  

 

؟يچ مانيپ پس  -  

 

 پشت را ش جمع افعال تمام و شد يعصب و ختير بهم کهوي ايتن

:گذاشت جا تشيعصبان  

 

 يها حسرت از يدون يم يچ تو دختر، هي ييايدن از يدون يم يچ تو  -

 حرف تيهنر يشاهکارها از من يجلو انقدر رونيب برو پاشو دختر؟ هي
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 هي تو ؟ييبابا تو آخه...بابا گذاشته هم اسمش کرده ول رو دخترش... نزن

!ينامرد  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٥٣پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 گونه تشر را نايت نام من و شد بسته نايت انيب سراحت از حامد چشمان

. بود سوخته پدر حسرت در عمر کي نايت. نداشت يا دهيفا اما زدم صدا

 آن يجلو بود نتوانسته بود کرده که يتالش ي همه با عمه که يحسرت
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 که بود سوخته حسرت نيا در خودش آنقدر هم مانيپ و رديبگ را

.کند پر نايت يبرا را شيخال يجا يا ذره بود نتوانسته  

 

:رفت يم تاخت به نايت و بود بسته کماکان حامد چشمان  

 

 راست نيا مثل اگه دهيخواب خاک خروار هي ريز بابام که شکر رو خدا  -

. شدم يم متنفر مرده يهرچ از سراغم اومد ينم و رفت يم راه راست  

 

 اندازه چه تا که داد يم نشان حامد ي بسته چشمان و خورده گره ابروان

:گفتم و گرفتم دست يتو را نايت دست. کند يم مرا ي مالحظه دارد  

 

 آرامش با دخترش نکهيا خاطر واسه گذشته بودنش پدر از اگه حامد  -

 رو کرده قبول باباش يجا ايتان که هم يآدم اون ته رفته. کنه يزندگ

 نداره ايتان با يخون ي رابطه ديشا که دهيرس جهينت نيا به آورده در هم

 نيا ينامرد. هيخوب يبابا يعني کنه يم تب ايتان نبودنش با که نيهم اما

 و داد يم قرار همسرسابقش و خودش مکش کش تو رو بچه که بود
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 ايتان و بگذره که صباح چند.. مديفه ينم رو تيامن يمعن هرگز بچه اون

 کنه يم دفاع بودنش پدر از حامد "قطعا بده صيتشخ بد از و خوب بتونه

..ايتان بذار اما  

 

:زد اديفر "بايتقر و ديکش رونيب دستم يتو از را دستش  

 

 من. دينکن انتخاب بچه اون يجا... ديرينگ ميتصم بچه اون يجا  -

 و ييتنها سر از من اما زد يم داد سرم و بود بابام بود خدام از االن

..بره برادرم نذار ريام بگم اومدم ينم يبدبخت  

 

 دستش به يآب وانيل دوباره. بود رفته نفسش و بود شده کبود صورتش

 ترک را اتاق خواست و شد بلند حامد. کردم دعوتش آرامش به و دادم

 سمت به و شد مانيپش ديرس در ي رهيدستگ به دستش که نيهم. کند

 مبل يپشت ي لبه را دستش کي آمد بود نشسته آن يرو نايت که يمبل

 يتو شد خم و کرد عمود آن ي دسته يرو را گرشيد دست و داد قرار
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 ينم را حرفش تا حامد نداشت دهيفا هم من يها زدن تشر نا،يت صورت

:رفت ينم زد  

 

 يکرد قضاوت رو بودنم پدر و من که مدعا پر خانم دختر کن گوش  -

 بودنم پدر از بگذرم جونم از اگه که پدرم هي من يکرد صادر حکم و

 که بودنمه پدر خاطر واسه بازم سراغش رم ينم اگه هم االن گذرم ينم

 از گن يم نيا به سخته يليخ تو ي زده زنگ مغز واسه هضمش

 يبگذر خودت از يتونست وقت هر هم شما ؛ينامرد نه يخودگذشتگ

 که زونهيآو مزاحم هي اسمت االن خواهر شهيم اسمت برادرت واسه

 زونيآو مزاحم هي... بکش نفس ذاره ينم و برادرش يزندگ به دهيچسب

! رفته واسش نامرد يبابا هي دل بدش بدخت از که  

 

 کپ حامد آخر ي جلمه دنيشن از و ماند باز ممکن يجا تا نايت چشمان

 به بود کرده آماده يجمالت تمام که کردم احساس من که انقدر کرد

 را حامد حرص پر و کردم اخم. رفت ادشي از ديکش پر ديبگو حامد

:دادم قرار مخاطب  
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! رونيب برون ايب حامد  -  

 

:گفت و کرد کينزد نايت گوش به باز را سرش من به تفاوت يب حامد  

 

 خوام يم االن اما باشم بوده يعوض شوهر هي و نامرد يبابا هي ديشا  -

 خوب رو بودن همراه چون باشم همراه هي ي افاده لوس دختر هي واسه

 هم بابا براش سرم تو زد خدا ديشا يديد چه رو خدا حاال... گرفتم ادي

 هم بعدش.. باباش نبود واسه نزنه چنگ زمان و نيزم به انقدر تا شدم

 يکردن رها هر بدونه تا کردم زدش کپک افکار واسه فکر هي ستمنش

 ستين محبت و عشق اسمش يدنيچسب هر و ستين ينامرد اسمش

 شهيم وقت اون يدار دوست رو يکس و يعاشق اگه يبگذر ديبا يگاه

.آدم گذاشت رو اسمت  

 

 که کردم اش يراهنما در سمت به و گرفتم را حامد يبازو و شدم بلند

 گوش در من و ديکش يقيعم نفس گرفتنش فاصله با باالفاصله نايت

:گفتم حامد  
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 گند. بودم دهيد عمرم طول در که بود يخواستگار نيتر افتضاح نيا  -

!رفت يزد  

 

:شکافت را گوشم ي پرده نايت پربغض يصدا  

 

!متنفرم ازت ستين خوديب  -  

 

 ستادهيا سرپا که نايت سمت به و ديکش رونيب دستم از را شيبازو حامد

:گفت و ديچرخ بود  

 

 يحس هي که نيهم. شدن شروع نفرت از ايدن نيآتش يعشقها تمام  -

!جلوترم شما از چيه ده من يعني خودش ديدار بهم  

 

  الماس_ي_دونه#
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٣٥٤پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 

 

:گفتم و رفتم تشر شانيهردو به بدهد را جوابش آمد تا نايت  

 

!ديکن تمومش  -  
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 و کرد نگاهم بغض با نايت و شد خارج اتاق از و کرد نگاهم اخم پر حامد

:گفت  

 

شعورت؟ يب دوست نيا هيگ يم يچ  -  

 

:کردم اش جمع زحمت به که بست نقش لبانم يرو يموقع يب لبخند  

 

؟ياومد خوب رو شعور يب  -  

 

 از يمرس بگم اومدم. ندارم هيحاش حوصله من و رهيم داره مانيپ  -

!اميب تونم ينم اما امشبت دعوت  

 

.کردم دعوت نشستن به هم را او و نشستم کنارش  

 

!يداغون انقدر که شده يچ نميبب نيبش  -  
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!رهيم داره مانيپ بگم بار چند  -  

 

:گفتم و دادم باال يابرو يتا  

 

 ؟يبزن شيآت و آب به ينطوريا ديبا مانيپ رفتن بابت االن واقعا  -

 رو جلوش هم اول از ديکرد اشتباه بره، خواد يم که ساله شيش مانيپ

 چه به. شد تر سرکش بشه تر رام و سازگارتر نکهيا يجا به ديگرفت

د؟يريبگ رو جلوش ديخوا يم يمتيق  

 

!نکن تکرار برام رو دوستت اون يحرفها ريام  -  

 

 تو چرا د؟يش يم يتر يراض ينطوريا خوبه؟ رهيم کرده غلط بگم اگه  -

 يزندگ مانيپ د؟ينگهدار خودتون يبرا رو مانيپ زور به ديخوا يم عمه و

 بکُشه رو خودش ستين قرار کنه، انتخاب داره حق شيزندگ يبرا و داره

 هم عمه، تو،هم هم اگه که گذاشته انقدر امرزتيخداب پدر شما، يبرا
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 استقالل که همونطور د "لطفا پس باشه بازم و ديبخور عمر هي انميپ

 ناراحت نايت... ديريبگ ادي هم رو  يعاطف استقالل ديگرفت ادي رو يمال

. بزنم حرف باهات هم مادرت راجب خواستم يم وقته يليخ من اما نشو

  شما؟ يپا نهيبش که سالشه چند عمه مگه

 بود مانده دلم سر بود وقت يليخ که يحرفها من و کرد نگاهم زده بهت

:آوردم زبان به را  

...بخت خونه يريم هم تو فردا و امروز نايت نداره يسن عمه  -  

 

نچسب؟ نيا با البد  -  

 

:گفتم و انشيب لحن از گرفت ام خنده  

 

 يم حرف باهات عمه راجب دارم االن اما ميرس يم اونش به حاال  -

 به ذارهيم پا داره که يطيشرا تو اونم بمونه تنها ظلمه که خدا به زنم

...دهيم نشون رو خودش شتريب همدم هي به ازين که ينيسن  
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:کرد نگاهم بغض پر  

 

 آدم جان نايت رو حرفم بفهم... اديم بدم خودم از نکن نگام ينطوريا  -

 هزاتا و بشه تنها اگه يحت بده دست از همسرم اگه يحت يجون سن تو

 که کنه يم درست يمشغول دل خودش يبرا انقدر افتهيب براش اتفاق

 از يديجد فاز "رسما گهيد که سن نيا يتو اما بمونه گرم سرش

...سخته موندن تنها خدا به شهيم وعشر داره شيزندگ  

 

:زد لب دلخورانه  

 

 بفهمه مامانم اگه و رهيم داره مانيپ گم يم بهت اومدم من يرعليام  -

؟يزنيم حرف باهام مامانم دادن شوهر از تو بعد کنه يم دق  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٥٥پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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!کنم عوض يزندگ به رو نگاهت گم يم بهت دارم من  -  

 

!دارم؟ رو مانيپ هي نيهم ايدن يتو که باشه چطور يزندگ به نگاهم  -  

 

 بکن يکار همه برادرت واسه که باشه محکم انقدر يزندگ به نگاهت  -

...نشو تموم نبودش با اما  

 

!گم يم مامان به امشب  -  
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 يها يريدرگ واقعا کردم حس که بود اش جمله نيا در صداقت انقدر

 دستم يتو را دستش. برود ادشي تولدش شده باعث اش وقته چند

:گفتم و گرفتم  

 

 يم حرف باهام عمه با اميم خودم شب فردا ييما مهمون که امشب  -

!خوبه؟ ميزن  

 

..شو من اليخ يب رو امشب ريام ام خسته خدا به  -  

 

..ايب کن خوشگل خونه برو ميندار هم اضافه حرف  -  

 

:کردم طنتيش من و ديخند زير  

 

!بزن پيت قشنگ هست حامدم  -  
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:گفت و کرد نگاهم يچپک  

 

...بشورنش تخته رو  -  

 

...رفت يشد عاشقش يديد هووي رو حرف نيا نگو  -  

 

اومده؟ آدم يقحط  -  

:انداخت صورتش به ينيچ  

 

!اومده مرد يقحط اما ومدهين که آدم  يقحط  -  

 

...نامرد اون از مونده نيهم  -  

 

:رفتم کالمش انيم  
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 "رسما حامد همسر نکن، قضاوت عجوالنه انقدر رو يکس چيه گهيد  -

 تونه يم حامد يقانون لحاظ از و برده پدرش ي اجازه بدون رو اش بچه

 که اونطور هم رو اش بچه يحت کنه ينم رو کار نيا اما زندان، بندازتش

 رو هاش ختنير بهم من...مهمه ايتان آرامش براش چون نهيب ينم ديبا

 عقب اما باشه پر دستت خواد يم مرد گم يم بهت که دميد ارب هزار

. يستيبا  

!بکنه؟ هم ها يبخش حاتم نيا از بخواد که داده طالق رو زنش چرا  -  

 

!بهتره بگه بهت خودش رو چراش  -  

 

 يم جا نيهم گفت نجايا يچرند هر بگو بهش بگه؟ بهم رو يچ يچ  -

!اون و دونم يم من گرنه و مونه  

 

!کن فکر شنهادشيپ به يبزن چنگ گربه مثل نکهيا يجا به  -  

 

:ديپرس و گرفت من سمت به را اش اشاره انگشت  
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!يکن يم هم دفاع ازش که يداد شنهاديپ بهش منو تو نکنه  -  

 

:رفت هوا به غشيج غيج يصدا باز زدم که يکوتاه لبخند  

 

 کهيت برام رو بچه هي با داده طالق زن مرد هي تو که من سر تو خاک  -

!خدا به بهتره رميبم گوشه هي بذارم رو سرم برم...يريگ يم  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٥٦پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 سر باهم که سالهاست ستين سال دو و سال هي مال حامد منو رفاقت  -

 هم کثافت و گند ته تا حامد با. ميخورد رو هم نمک مينشست سفره هي

 بهت خوام يم تهش اما کردم ريس باهاش هم رو عال عرش تا و رفتم

 نکن کشش دختر يها پيتر به نگاه و اش قهي باز دکمه به نگاه بگم

 نتونه که نه نخورده؛ رو يکس مال از قرون هي سرشه حروم و حالل

 اش يزندگ و ستادهيوا خودش يپا يرو. نخورده و تونسته يم بخوره،

. نزده جا و داده رو تاوانش ستاهيوا داشته اگه هم ياشتباه. ساخته رو

 طنتيش که البته. ستين زونيآو و بيج به دست. فکر به و اخالق خوش

 هاش الک و ختهيب رو آردهاش کالم کي اما داشته هم رو خودش يها

 مرد هي يکن هيتک بهش يتون يم و بلده رو يزندگ خم و چيپ. ختهيآو رو

 ادي يزندگ يالفبا بهش ديبا تازه که يآدم هي اي خوره يم دردت به

؟يبد  

 

:داد را جوابم يحرص  
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!خوره يم دردم به مرگ فقط االن من  -  

 

.نگو چرند   -  

 

:گفت و شد بلند  

 

!اميم بود خوب حالم رميبگ دوش هي خونه برم  -  

 

 فکر هم حامد به و يايم خوب دختر هي مثل ميندار بود خوب حالم  -

!يکن يم  

 

!کنم فکر يراض خود از نيا به بکنم غلط من  -  

 

:گفت و کرد روشن را لشيموبا او و دميخند  
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!برم ريبگ برام نيماش هي کرده دايپ مشکل اسنپم  -  

 

؟ياوردين رو نتيماش مگه  -  

 

!داشت الزمش امروز مامان نه  -  

 

:گفت و کرد باز را اتاق در هوا يب حامد لحظه همان  

 

؟!برم من يندار يرکاريام  -  

 

 نايت يرو نگاهش است، ختهير بهم اندازه چه تا زد يم داد اش چهره

 اجازه من که شد مانيپش اتاق در يهوا يب کردن باز از و ماند ثابت

:بماند يباق يمانيپش در يليخ ندادم  
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!جان حامد دارم برات زحمت هي  -  

 

:گفت و داد تکان نييپا و باال يآرام به را سرش  

 

!جونم  -  

 

..امروز اوردهين نيماش خونه برسونه راهت سر رو نايت  -  

 

:گفت يتند نايت و شد گشاد کهوي چشمانش  

؟...ريام يگ يم يچ  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٥٧پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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:گفتم تحکم پر و برگشتم نايت سمت به  

 

 رو نيدار يدلخور و دعوا يچ هر و ير يم باهاش گفتم که نيهم  -

 روزيد يآدمها همون نيش يم سرکار نيايم که فردا و نيکن يم حل

..پژواک يآقا و گانيشا خانم  

 از اش ثانهيخب لبخند اما بود حامد صورت يرو که ياخم ي همه با

 ريز  و گرفتم را شيبازو کند ياعتراض آمد تا نايت و نماند پنهان چشمم

:گفتم بشنود خودش فقط که يطرز به گوشش  
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!من يپا يکرد ضرر کن، گوش حرف انداختن پاچه و لنگ يجا به  -  

 

:گفتم حامد به رو من و شد خارج اتاق از کنان غرغرو نايت  

 

!کنه؟ يم يخواستگار ينطوريا آدم گوساله  -  

 

:گفت و داد باال يابرو يتا  

 

نبود؟ که بود کيرمانت  -  

 

!رفت يزد گند نييپا ارميم رو دهنت و دَک حامد  -  

 

:زديم پس وضوح به را کلماتش انيم طنز که داشت غم آنقدر شيصدا  
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بخوره؟ يچ شيزندگ به نخوره گند نامرد هي  -  

 

:گفتم حرص پر بستم کوتاه را چشمانم  

 

!ستين قلبش تو يچيه اما جوشه زود کم هي نايت  -  

 

:کرد طنتيش باز  

 

!توام اون من.. ها رو قلبش ينگشت قشنگ  -  

 ديچرب يم شيها يشوخ به که شيصدا خش به توانستم ينم شد، ينم

:گفتم و دميکش شيبازو يرو يدست. باشم تفاوت يب  

 

!اريب در دلش از  -  

 

...رو قضاوت سال همه نيا ارهيم در من دلم از يک  -  
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...يداشت هم بچه يچيه که زن ديفهم يوقت شد شوکه  -  

 

... داداش نه يداشت  -  

 

:زد چشمک کردم نگاهش که يپرسش  

 

.است گذشته واسه يداشت. دارم گم؛ يم رو بچه  -  

 

 چشمانم در خودش که است دهيرس آنجا به سحر با چرا بپرسم آمدم تا

:نگفت شتريب جمله کي و خواند  

 

 اسم به که ستين ي لکاته هر يجا آدم ي خونه که دينفهم سحر  -

 بود رفته شيزندگ که ديفهم يوقت. خونه ياريب يريبگ رو دستش دوست

 کله با و خورد سُر پام نبودم مقدس پدر منم. تموم و موز پوست يرو
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 در کنه يم قانع رو ات عمه دختر اگه قدرش نيهم لجن تو رفتم

.ذارم ينم بار رو ام بچه مادر پاچه هکل من نه اگه. خدمتم  

 

 يمنش با يخداحافظ حال در دست به فيک که دميد را نايت در يباز از

:گفتم و کردم اشاره حامد سر پست به است  

 

 رو مخش و اته قهيدق ده خوراک دونم يم برو... نذاشتت قال تا برو  -

!يزد  

 

.دلشکسته و تلخ د،يخند  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٥٨پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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اسمني  

 سمت به زنان قدم و ميکرد پارک پارک يجا نياول در را نيماش

 بود قرار. ميبود دهيرس همه از قبل. ميرفت قرارمان محل رستوران

 نرمال زيچ همه ميداشت دوست نشود متوجه نايت که مينکن يکار االظاهر

 بود کرده هماهنگ ريام که زيسوپرا گروه با نايت آمدن از بعد و برود شيپ

 يبهشتيارد يهوا کي بود دلچسب يحساب هوا. ميکن رشيغافلگ يحساب

 که تخت يرو. رفت يم تابستان استقبال به داشت که يداشتن دوست

 يرو لبخند. شدند رستوران وارد که دميد را احسان و يپر مينشست

 بلند احترامشان به. آورد يم در بال داشت و بود شده پرنده احسان يلبها
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 که مان هياول يپرس احوال و سالم شدند که کمانينزد.ميستاديا و ميشد

 بدون و شد ريام کينزد مشتاقش و دار تب چشمان با يپر. شد تمام

 را ريام ي گونه کوتاه و شد بلند شيپاها ي پنجه يرو يحرف چيه

:گفت و ديبوس  

 

 

. ديبوس ديبا بار صد يروز رو خوب شوهر برادر ميدار هيآ "اصال  -  

 

 احسان. ديبار وقفه بدون يپر چشمان و کرد نگاهش زده شوک ريام

:کرد طنتيش  

 

 ديپر يفرت نداد ما به بوس هي مهين و سال کي بده شانس خدا واهلل  -

!کرد ماچ نويا  

 

:دميپرس يپر واکنش از متعجب  
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!نجا؟يا خبره چه  -  

 

 و ديکش آغوش به را يپر و گذاشت يپر کمر پشت را دستش ريام

:گفت  

 

!خانوادمون به ياومد خوش  -  

 

:گفت ريام آغوش يتو زنان هق يپر  

 

 يليخ و سخته يليخ دوره، يليخ کردم يم فکر ظهر نيهم  -

!ستين ممکن ريغ يچيه تو با دميفهم االن اما.. رممکنيغ  

 

 باالخره محمد و داده جواب گفت يم ريام که يهست ي مذاکره دميفهم

 احسان. بود کرده احساس فروران ينطوريا يپر که است داده تيرضا

:گفت و زد چشمک  
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!نما؟ شوهر خواهر يجار يداد سفارش لباس  -  

 

:کردم بارانش بوسه و دميکش آغوش به را احسان  

 

!دلم زيعز باشه مبارک  -  

 

:گفت ريام به رو ديبوس يم سخت و سفت مرا که همانطور احسان  

 

 چلونده ما بغل تو که شما زن نميا ايب ؟يبلد خودت فقط يکرد فکر  -

!شهيم  

 

:گفت و ديبوس را يپر يشانيپ ريام و دميخند  

 

!ياله ديبش خوشبخت  -  
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:بود دهيپرس هم او مرا سوال چرخاند سمتش به را سرمان نايت يصدا  

 

!نجايا خبره چه  -  

 

:کرد طنتيش احسان  

 

!رفت بهم انداختن  -  

 

:گفت و زد شيبازو به يمشت يپر  

 

!خراب جنس  -  

 

:ديپرس و کرد من به رو نايت  
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آره؟-  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٥٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 

:گفتم و دميخند  

 

!بهمون انداختن رو دخترشون باالخره گهيد آره  -  
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:گفت بود شده يقاط اشکش و خنده که يپر  

 

د؟يتر بدجنس يکي از يکي  -  

 

:گفت و يپر گردن انداخت را دستش احسان  

 

 گم يم کيتبر يزير يم که شوق اشک نميا گهيد ديانداخت ييخدا  -

!يزد تور خوب بهت  

 

:گفت و ديکش عقب را خودش يپر  

 

!ها ندادم رو بله هنوز کن تيرعا رو يقانون فاصله  -  

 

:گفت و کرد درشت را چشمانش احسان  
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!يکن ماچ منو ،يکن بغل منو ديبا... يگرفت اشتباه...ها منم جنس اصل  -  

 

:گفت و ديخند طنتشيش به ريام  

 

 بله جواب بذار. خان احسان نداده بهت بله جواب هنوز که دخترمون  -

.بعد بده  

 

:گفت و داد جا ريام آغوش يتو را خودش ريام جلمه نيا با يپر  

 

!نهيا  -  

 

 يم من به بعد اون بغل تو رفته. نميبب ور نيا ايب گمشو نهيا زهرماره  -

!کن تيرعا رو يقانون فاصله گه  
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 با همه بعد و گفت کيتبر احسان و يپر به نايت و ميديخند صدا با همه

:گفت آرام و نشست من چفت درست نشستن موقع ريام. مينشست هم  

 

 بزن چونهيبپ رو همه ديبا يچطور باشه شده تنگ زنش واسه آدم دل  -

!خرابات؟ جاده به  

 

 

:گفتم و کردم يباز دستم يتو ي حلقه با  

 

 کرده بغل رو گهيد يکي شوهرش که بشه شيحسود اگه آدم  -

!بکشش؟ خواد يم نشه تابلو که بخنده ديبا يچطور  

 

:ديپرس يجد و گذاشت دستم يرو را دستش  

 

؟يشد ناراحت "واقعا  -  
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 وارهيد ريام تر دلبرانه يصدا که بود دستم ي حلقه يرو هنوز نگاهم

:لرزاند را دلم يها  

 

!منو نيبب  -  

 

 او که نبود خودم دست. شدم رهيخ چشمانش ودر آوردم باال کوتاه را سرم

.خواستم يم خودم يبرا "انحصارا را  

 

!گهيد يمن مال تو... خب اما نشدم ناراحت  -  

 

 را ايدن ي هيهد نيباتريز به انگار. زد اديفر را ييانتها يب لذت چشمانش

:يباش داده نيريش يدلخور کي قالب در  

 

دارم؟ دوست بگم يچطور  -  
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:زدم يکوتاه لبخند  

 

!گهيد يگفت  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٥٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1697 

!نباشه ما منتظر بده اميپ مامانت به امشب  -  

 

:کردم مرتب آن ريز را ميموها و دميکش شالم ي لبه يدست  

 

! هاا است خونه دميخر که ييکادو  -  

 

:شد وارد حرفمان انيم احسان  

 

 بسته پامون و دست و مينجايا هم ما روتون به گالب.... اِهم...  اِهم  -

!خب ديکن مراعات کم هي   است  

 

  با و انداخت گردنم دور انهيحام را ردستشيام

 

:گفت اش يشگيهم محکم لحن همان  
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 پامون و دست که ميبد ما رو تاوانش است بسته شما يپا و دست  -

 بازه؟

 

 هم يپر. نشود شتريب اش خنده تا گذاشت دهانش يجلو را دستش نايت

. ريام يبرا رفت ضعف دلم من و آمد احسان يبرا يابرو و چشم  

 

!داداش خان بشه باز من يپا و دست که يروز از بترس  -  

 

 از هرگز زيانگ خاطره شب آن. ميديخند يم بلند يصدا با همه گريد

 آن اما آمد آن از بعد ياديز يها شب و روزها. شد ينم حذف خاطرم

 کم کم ريام و بود کرده ريد حامد. شد خاطره ميبرا اش لحظه هر شب

 حامد و نايت مورد در که يمخالفت ي همه با شد يم نگرانش داشت

 با کم کم نايت خود که دادم واجازه کردم نانياطم ريام به اما داشتم

 نشيآخر و نداشت کم خواستگار نايت که البته. شود آشنا حامد تيشخص

 اما نداشت خبر هم ريام خود يحت را شد يم ريام خود ي خاله پسر که

 با. بود راغب وصلت نيا به هم يليخ عمو زن که بودم انشيجر در من

 گروه. بود محترم ميبرا نايت و حامد شدن آشنا بر ريام اصرار حال نيا
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 آن هر و هستند رستوران کينزد که بودند داده اميپ ريام به زيسوپرا

:گفتم ريام گوش کنار. بود امدهين حامد اما برسند بود ممکن  

!قوله بد انقدر يالله بسم اول نيهم که بده يليخ  -  

 

:کرد زمزمه يآرام همان به هم ريام  

 

!نداشته يخوب روز  -  

 

!کنه ريد که شهينم ليدل  -  

 

!زميعز باش صبور  -  

 

 و داد يم آمدنشان خبراز که يامکيپ آمد ريام به زييسوپرا گروه امکيپ

 حامد نبود بابت ي غره چشم. شوند سالن وارد خواهند يم که گفت يم

:گفت و زد چشمک ريام و زدم ريام به  
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 نکهيا مگه اد،يم يعني اديم گه يم يوقت يشنانس ينم تو رو حامد  -

!باشه اومده شيپ براش يمشکل  

 

!دوارميام  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٦٠پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 احسان به ريام که بود يپر يگوش در يعکس يتماشا مشغول نايت

 مقابل حامد که زيسوپرا گروه سراغ برود تا شد بلند احسان و زد چشمک

 باال مرتب را شيموها. کردم کپ دنشيد با لحظه کي. ستاديا تخت

 کنار يمادرزاد صورت به که يديسف يمو ي دسته و بود زده شانه

. داد يم نشان را خودش ممکن حالت نيتر دلبرانه به بود اش قيشق

 کرم ي مردانه راهنيپ با داشت تن به يرنگ يشتر اسپرت شوار و کت

 شهيهم حامد نکهيا کما. بود کرده پشيت خوش يبار فاجه طرز به که

 ديکش ييباال بلند سوت دنشيد با احسان. بود پيت خوش پوش، خوش

:گفت و  

 

 گفته بشم کيشر يکس با رو تختم ندارم هم اليخ امشب منم داماد  -

!باشم  
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 همه با حامد و دميخند احسان ينشدن تمام يها يشوخ به ماني همه باز

 علت يزود به که گفت و رشيتاخ بابت کرد يخواه عذر و کرد سالم

 يبعد ي قهيدق دو از کمتر و رفت احسان. ميفهم يم هم را رشيتاخ

 وباد رز يگلها شاخه با يزرشک دست کي يها لباس با زيسوپرا گروه

 پخش با شد همزمان ورودشان و شدند وارد رنگ قرمز يها کنک

 يم هم نواخت يم هم  همراهاشان ي نوازده که يمبارک تولدت آهنگ

 و ديد را و ريام لبخند يوقت و کرد نگاه اطراف به زده شوک نايت. خوانند

 گروه. ميا گرفته جشن اورا تولد که شد باورش ديشن را ما کاتيتبر

 که يکيتمير حرکات و بود دستشان که يکيک و ها بادکنک با زيسوپرا

 آگاه ناخود که بودند کرده بايز را زيچ همه قدر به دادند يم انجام

 باز  احسان و ميداد قرار مقابلش را تولدش کيک. شد پر نايت چشمان

:کرد طنتيش  

 

 پوستم. رهيبگ تولد برات اون گهيد سال که کن آرزو شوهر باش زود  -

!خانمم سرکار يکارها دنبال روزه سه شد کنده  
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 را کيک و بست را چشمانش کوتاه بعد و ديخند يناباور و بهت انيم ايتن

 احسان. شد گرفته ها عکس و شد روانه کاتيتبر ليس. کرد فوت

:گفت نايت به و کرد فرو کيک ي خامه يتو را انگشتش  

 

 ميبنداز بهش رو تو نشده دايپ ي برگشته بخت چيه فعال که حاال  -

 بهت که محاله ها فرصت نيا از گهيد که بخور رو کيک نيا بدو پس

. بده دست  

 

:داد احسان نطتيش دل به دل ريام و گرفت گاز را احسان انگشت ايتن  

 

!ميشد راحت شرت از هم ما و شد باز بختت ديشا يديد چه رو خدا  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٦١پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 کرده فوت را کيک يرو شمع که يوقت از درست. بود پر چشمانش ايتن

 چرا بود کرده هم بغض يحت کردم يم حس من و بود پر چشمانش بود

:گفتم و آمدم در نايت يپشت به. زد ينم حرف "اصال که  

 

 بهشون که ميآورد راه سر از دختر...  هزار هزار بکشن صف برن  -

!ميبد  
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 يپر. داد تکان يسر و ديخند زير و گرفت را ميپهلو دو ي جمله حامد

:گفت و زد کيک به يبرش  

 

 باز بختش ببره رو گهيد يکي يتولد کيک عروس نو هي اگه گن يم  -

!يبعد عروس شهيم اون و شهيم  

 

:گفتم من و ديخند باز حامد  

 

؟ياريم در حرف چرا خودت از  -  

 

:گفت و گرفت دندان به را نشيريز لب يپر  

 

 باشه يعسل ديبا چشمش بره يم رو کيک که ينيا ميدار تيروا تاز  -

!شهيم بسته طرف بخت باشه سبز چشمش  
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:گفتم و کردم نگاهش درشت چشمان با  

 

 شد، باز نشد، بسته بختت دميبر رو شما تولد کيک من که يچطور  -

!ناجور؟ اونم  

 

. شد شروع دوباره نايا يباز شوهر خواهر عروس  -  

 

 ادامه ملتمسانه و گرفت آسمان روبه را دستانش و گفت را نيا احسان

:داد  

 

!کن گاو منو ايخدا  -  

 

 آن. ميرفت انفجار مرز تا خنده از همه و هوا يرو رفت جمع لحظه کي

:ديپرس مهربانانه و کرد نايت به رو من جمع حواس شهيهم مرد اما وسط  
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؟!يساکت انقدر چرا بشم؛ قربونت هيچ  -  

 

 پشت را لختش يموها. بود نشسته من راست دست درست که نايت

 را چشمانش بعد و شد بسته و باز صدا يب دهانش و فرستاد گوشش

 يرو که سرش.  دمشيکش آغوش به و دادم کف از طاقت من و بست

 نايت و گرفت قرار او سر پشت ارياخت يب هم من دست نشست ام سرشانه

 بدهکار نايت به را ياديز يتولدها ما. ختير اشک آغوشم در صدا يب

.مشيديد ينم ما اما بود او که يتولدها ميبود  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٦٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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:کرد يزبان نيريش شهيهم مثل ميبمان غم فاز در يليخ نگذاشت احسان  

 

!زهير يم اشک شُرشُر. کرده داد يب يشوهر يب... ريبگ نويا ايب حامد  -  

 

 آرام و کرد پاک را اشکهاش نايت و گفتم يشعور يب احسان به لب ريز

:گفت  

 

!تولدمه نبود ادمي امروز خودمم  -  
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:داد گردنش به يچيپ احسان  

 

 باشه! نباشه؟ ادشي تولدش آدم شهيم مگه معروفه؟ اروي اون منم  -

 يب خاطر به نه يکرد هيگر زشدنتيسوپرا خاطر به که شد باورم

!يشوهر  

 

 اندازمين سکه از را نايت خواستم يم ديشا. گفتم را جلمه آن چرا دانم ينم

!بزنم محک را حامد خواستم يم هم ديشا و  

 

 روز دو لقات مه خاله پسر ،يکدومه؟سام يشوهر يب خوش دلت  -

 منو سالم يدار سراغ بهتر اون از سيک. کرده يخواستگار نايت از شيپ

!برسون بهش  

 

 و ديپر ي هيثان به رنگش. کردم نگاه حامد به ميمستق و گفتم را نيا

 چهره اخم با ريام و کرد نگاهم زده شوک نايت خود. شد دلخور اش چهره

:خنده يشوخ به زد باز احسان و ديکش هم در  
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 بدونه اگه طرفه يا اعجوبه چه با که نشده حيتوج طفلک اون خب  -

!دهيم حيترج برقرار رو فرار کنه يم قرض هم تا دو داره پا دوتا  

:گفت و ديکوب احسان يبازو به يمشت يپر  

 

!نخون يشوهر يب يکُر انقدر...  ندادمااا بله هنوز  -  

 

:کرد خم يپر صورت يتو را سرش احسان  

 

 از ماچ هي يپر...کن درم به در يپر...  کن بغلم ايب يپر جون، يپر  -

!کن لبم  

 

 که داشت را نيا ليپتانس يطيشرا هر در احسانم بگردم دورش که ياله

 احسان يزير نمک باز و شد کادوها کردن باز موقع. بخنداند هم را مرده

:شد آغاز  
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 شتريب يچا فنجون تا دو ارمي و من االن تا ،ينداد که شام داداش  -

. تومن 20 شهيم ييتو چون حاال اونم. مينزد  

 

:گفت و يپر به کرد رو يجد يليخ بعد  

 

 خجالت! ارنيم در ما از هم رو شونيعروس خرج االن نايا ميبر پاشو  -

!خوان يم هم کادو يچا و کيک هي واسه هيزيچ خوب هم  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٦٣پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:گفت و ديکوب احسان يپا يرو محکم و شد خم ايتن  

 

!يبد هم رو شام پول ديبا امشب يکي تو  -  

 

 شهينم که مفت مفت  يخواستگار ياومد نکبت بگو يسام بزن زنگ  -

 دايپ هم يدد شوگر هي توسرت خاک ؟يبد رو شام پول يايب دينبا

!کنه خرج اُورد االن ينکرد  

 

:گفت يپر به کرد رو نايت  

 

!انداخته راه شوهر شوهر... گهيد رو شوهرت نيا کن جمع  -  

 

:گفت و انداخت باال ي شانه يپر  
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!ندادم بله بهش هنوز من کدومه؟ شوهر  -  

 

:گفت و ديکش رونيب شلوارش بيج از را لشيموبا يگوش احسان  

 

 دختر دوست نيا پس ؟...ينگفت بله تو. هات اميپ شات از نميا. آه آآ  -

!داده؟ اميپ من به که بوده يمختار انيپو  

 

 پر ريام که داد يم نشان همه به را يپر يها اميپ شات داشت قشنگ

:گفت خنده  

 

!ديباش هماهنگ حداقل  -  

 

:گفتم و کردم باز را کادو نياول من  
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!خواد ينم کادو تو از يکس ينزن رو بمونيج تو  -  

 

:گفت حرفم دييتا در نايت  

 

!دهنت قربون  -  

 

:گفتم و گرفتم نايت مقابل و کردم باز را کادو  

 

!دلم زيعز مبارک ما به همه از شتريب تولدت  -  

 

 و گرفت را بود رنگ ي قهوه چرم بند با ساعت کي که را کادوش نايت

:گفت  

 

!همتون از ممنونم مونه يم ادمي شهيهم تا امسال  -  
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:گفت و بست مچش دور را ساعت  

 

!نکنه درد دستتون خوشگله يليخ  -  

 

 العاده فوق عطر کي که را شانيکادو هم يپر و ميکرد تشکر ريام و من

 نبضش يرو را عطر از پاف چند احسان کرد تشکر نايت و داد نايت به بود

:گفت يپر به رو و کرد امتحان  

 

 تو يرفت. ادينم در يزندگ زن تو از عطر؟ نيا به يداد شام تا دو پوله   -

!ياساس ام پاچه  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٦٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 حامد به نوبت.  ميرفت يم سهير همه رسما مينخند ميتوانست ينم اصال

 رونيب ينيمخمل جعبه و برد فرو کتش بشيج يتو را دستش که ديرس

:گرفت نايت مقابل را جعبه. زد برق چشمانم من و ديکش  

 

!گانيشا خانم مبارک تولدتون  -  

 

 و شد گشاد چشمانش احسان که بود نکرده باز را جعبه در نايت هنوز

:گفت  

 

 نشو، خر تو زدم تعارف هي من بابا ش؟يريبگ يخوا يم يجد يجد  -

!نکن بدبخت رو خودت  
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:گفت و گذاشت احسان دهان يرو را دستش يپر  

 

!کشونيرمانت لحظات به نزن گند  -  

 

 در ميمستق حامد که زد يم حرف خفه يصدا با داشت همچنان احسان

:گفت و کرد نگاه نايت چشمان  

 

.تولدتون ي هيهد نيا  -  

 

 در که شکل ي کره ي گوشواره جفت کي کرد باز را جعبه در نايت

 بايز "واقعا. ديکش رونيب جعبه از را بود شده زانيآو يمرواد آن يانتها

:گفت و ديکش يقيعم نفس احسان. نواز چشم و بودند  

 

. رهيبگ نويا شهينم خر نيا گفتم  -  
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:گفت نيطن خوش اما کوتاه نايت و زد صدا را احسان گونه تشر ريام  

 

!باستيز يليخ ممنون  -  

:گفت و داد تکان يسر حامد  

 

!گردم يبرم االن برم من ديبد اجازه اگه نداره، رو تون قابل  -  

 

 به رو حامد رفتن با ريام. رفت و شد بلند حامد و داد تکان سر هم نايت

:گفت احسان  

 

!خدا به زشته! کن تيرعا ذره هي  -  

 

:گفت و انداخت اطراف به ينگاه احسان  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1719 

 م،يديخن يم ميدار باشه؟ زشت که تنمه شورت مگه زشته؟ شيچ  -

  شده؟ زشت حاال تا يک از دنيخند

 

!نکن يلودگ گم يم نخند گم ينم  -  

 

:گفت و کرد مخمل ي جعبه به ي اشاره احسان  

 

!رشيبگ خواد يم شده خر کردم فکر لحظه هي  -  

 

:گفت يتند نايت  

 

!گمشو  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٦٥پارت#  
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  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

!گمشو  -  

 

!؟ييکجا زرنگ شم؟ گم من بعد يگرفت رو کادوت نداده هنوزشام اِ  -  

 

!ها زنمت يم اميم احسان  -  

 

! رتيبگ اديب ميکن خرش بذار من خواهر ننداز پاچه و لنگ  -  

 

:گفت و شد مانع يپر که برد ورشي سمتش به نايت  
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....ايب کوتاه رو امشب من خاطر به  -  

 

 يبزرگ العاده فوق گل دسته با حامد که بود نشده تمام يپر حرف هنوز

 ميبود نشسته که يتخت مقابل بود يهلند سرخ يرزها از "تماما که

 و گرفت مقابلش را يگريد ي جعبه و داد نايت دست به را رزها و ستاديا

:گفت  

 

گان؟يشا خانم ديکن يم ازدواج من با  -  

 

. بود شده مشخص رحامديتاخ ليدل حاال. کرد نگاهش مبهوت نايت

:گفت نايت به رو و نگرفت کام به زبان احسان  

 

!يهست يک گهيد تو بابا ؟يزد تور رو نيا عشوه دوتا با يعني  -  
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. کرد نازک احسان يبرا يچشم پشت ريام  

 که کرد مکث حلقه گرفتن يبرا اما بود گرفته حامد از را گل دسته نايت

:گفت حامد  

 

 يم من از که يطيشرا به توجه با. دادم بهتون عصر که يحاتيتوض با  -

د؟يبش من يزندگ کيشر ديحاضر ديدون  

 

 در و ديفهم را دشيترد حامد که بود گرفته قرار شده انجام عمل در نايت

:گفت و بست را حلقه ي جعبه  

 

 امانت شما شيپ حلقه نيا ديبد جواب من به عجوالنه خوام ينم  -

. ديکن استفاده ازش بود مثبت من به جوابتون وقت هر بمونه  

 

 نشانه به را سرش و گرفت او از را جعبه من تعجب و بهت کمال در نايت

. کند قبول است محال کردم يم فکر من که يکار. داد تکان تشکر ي

 ريمس ميرفت مانيدستها شستن يبرا نايت و من. ديرس سروشام موقع
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 يبهداشت سيسرو و باغ يپشت درب به شد يم يمتنه که زهير سنگ

  برگشت هنگام که ميکرد يط را داشت قرار آنجا

 کيتار فضا. دميد يبود باغ انيم که يمجنون ديب درخت کنار را حامد

 "کامال طور به. مينداشت قرار دشيد در ما و بود ما به حامد پشت و بود

 بلند، نه بود، آرام نه صدايش. ميديشن را حامد يصدا ناخواسته و ياتفاق

 را دستم مچ نايت که بردارم جلو به يقدم خواستم بود، غمگين صدايش

: ديگو يم چه دارد حامد که بشنود و بماند که خواست و گرفت  

 

 

 بهشون روز هي دونم ينم. ذارم يم برات رو سيو نيام 1214  -

 از شتريب امروز بابا ايتان بگم بهت خوام يم اما نه اي يد يم گوش

.شده تنگ برات دلم شهيهم  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٦٦پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 دست شد بغض پر هم او يصدا و ام عجوالنه قضاوت از شد بد حالم

:بمانم آنجا که کرد التماس چشمانش با او اما فشردم را ايتن  

 

 اي نامرد يگ يم بهم کوچلو دختر نيهم مثل روز هي هم تو دونم ينم  -

  يخواست يوقت پس. يبش کارما رياس خوام ينم بابا گرده ايدن اما، نه

  يکم هي فقط يکم هي يکن قضاوتم
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!بابا باشه منم يها يدلتنگ به حواست  

:داد ادامه او و نشست ام نهيس يتو بغض  

 

 باز رو موهات بپوش يساحل تابستون که هم االن و يشرج شمال  -

 امروز رهيم ادمي و کنم يم تماشات دور از اميم منم.. بدو ايدر لب و بذار

! ستمين بلد رو بودن پدر گفت بهم يدختر هي  

 نايت چشمان انيم که دميد و شد جمع تلخش يحرفها دنيشن از صورتم

. نشست اندوه هم  

 

:گفت و کرد پرت کفشش ريز به را گارشيس حامد  

 

 يبو دهنت نکش بده گاريس که يگفت عمادت بابا به دميشن دخترم  -

 يستين که تو.. يکن بوسم يستين که تو بابا، کشم ينم. رهيگ يم يبد

  کردم؟ بغلت ريس بابا؟ بود يشک چه تنت عطر اصال... رو تنت عطر من
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 پدر کي يها دل و درد به يواشکي اما رميبم جا همان که کردم آرزو

:زد لب گوشم يتو تينا اما بروم تا دميکش را دستم. نکنم گوش  

 

 ممکنه که يغلط ميتصم بابت عمر هي گهيم يچ نشنوم االن اگه  -

!بخشم ينم رو خودم رميبگ  

 

:داد ادامه حامد و ماندم نايت خاطر به  

 

 بده قول هم تو. شتيپ اميم گاز تخت بشه تموم که امشب بابا ايتان  -

 مجبور رو عمادت بابا و يکن يسوا دوچرخه هوس شيپ ي هفته مثل

 ديشا بابا يديد چه رو خدا. کنم نگات دور از من بعد ساحل ارتيب يکن

 رو پدرِ  هيشب که يکس با و پدر آغوش نيب فرق و سرم به زد فردا "اصال

 نخور يشاتوت يبستن بابا يراست! کردم بغلت ريس دل هي اومدم و دميفهم

 که تو.. يشاتوت يبستن دنيخر سر نکن تياذ رو سحرت مامان انقدر و

 شاتوت به حامدت بابا مثل تو که دونه يم سحرت مامان اما يدون ينم

!زنهيم ريکه بدنت و يدار تيحساس  
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 ما که ي جلمه نيآخر گفت، را اش جمله نيآخر و ديکش يقيعم نفس

:ميداشت را دنشيشن طاقت  

 

 "حتما "حتما رو موهات بافتن لذت دادم قول دستام به امشب  -

 دوست واسه... بشن شناخته ايدن يبابا نيتر نامرد اگه يحت کنن امتحان

...بابا دارم کم وقت داشتنت  

.نطوريهم هم من بشنود را اش جمله ادامه نتوانست نايت  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٦٧پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 فشار ميبرس تخت به تا ميکرد يم يط را ها زهير سنگ ريمس يوقت

 هم او ديشا شد يم شتريب و شتريب من دست يرو هرلحظه نايت دست

 که يقضاوتها به کرد يم فکر خودش  يها قضاوت به من مثل داشت

 تمام مرد کي يخصوص ميحر به دادن گوش و ناخواسته اتفاق کي

 مانيدو هر نگاه در ميديرس تخت به يوقت. بود زده برهم را آن معادالت

 را ياحد چيه قضاوت حق ما بد اي خوب. بود نشسته ندامت از يرنگ

 دستش انيم را دستم باز نايت آمد لبخندش نقاب با که حامد. مينداشت

 شب آن شام. داد يم آرامش هم من به ديشا که يکار. فشرد و گرفت

 ي سرمستانه يها خنده و نايت و من افسوس ديشا و رتيح و بهت انيم

 من نگاه آن، از بعد که يشام. شد سرو حامد قيعم يها نفس و  احسان

 ميداشت يوقت ليدل نيهم به. نبود قبل آلود نفرت نگاه گريد حامد به

 حامد به رو نفره دو يخلوت در و کردم بهانه را کار ميکرد يم يخداحافظ

:گفتم  
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 استفاده خوب اومده شيپ ييآشنا فرصت نيا از دوارميام حامد آقا  -

!ديبش لمونيفام شتريب و ديکن  

 

:گفتم و زدم يکوتاه لبخند. کرد نگاه مرا تعجب با  

 

 يبرا احساساتش از کنم يم خواهش اما يعاطف و نازکه دل نايت  -

!دينکن استفاده کردنش يراض  

 

!خانم اسمني  -  

 

 شرمنده ام عجوالنه رفتار و خودم از که زد صدا را نامم متعجب انقدر

:گفتم و شدم  

 

!ديريام دوست گهيد کرد شهيم چه خب  -  
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:ديپرس راحتتر ام جمله نيا با را بود کرده مخدوش را ذهنش که يسوال  

 

....ديگفت که يخواستگار اون راجب  -  

 

 يخواستگار نايت از يسام "قتايحق. نکردم يشوخ راجبش "اصال من  -

 زن و مامان سفر لشيدل نشده مطرح ناي عمه به هنوز نکهيا اما کرده

 يتر يرسم شکل يخواستگار نيا "قطعا انيب و برن اونا ،يِدب به عمو

 جلب رو نايت نظر تا ديدار فرصت روز ستيب "بايتقر شما نکهيا رهيگ يم

!ديکن  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٦٨پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 يم دو دو که چشمانش را نيا ي جمله نگفتن اي گفتن يبرا بود مردد

 آرام. گفت يم من به ديکش يم صورتش يرو مدام که يدست کف و  زد

:کنم جلب را نانشياطم کردم يسع و زدم پلک  

 

!ديريبگ رو جلوش ديخوا يم يه که يحرف ديبگ  -  

 

 آخر دست و شد بسته و باز صدا يب دهانش و رفت جلو عقب يکم

:گفت  
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. نگفتم يکس به خدا جز به االن تا که بگم بهتون خوام يم يزيچ هي  -

 از خوام ينم که نهيا خاطر واسه گفتنش به شدم يراض هم االن اگه

 و ديمه برام يليخ شما نکهيا هم ديشا و ديکن قضاوت ظواهرم يرو

...بزنم رو حرفها نيا بهتون خوام يم چرا دونم ينم "اصال...  هم ديشا  

 

 لب و گذاشت جا من بخش اعتماد لبخند پشت را شيديترد و کرد مکث

:زد  

 

 با اون از ياحد هرگز و بمونه شما و من نيب يرعليام جان هم االن   -

!نشه خبر  

 

 يم که ي جمله دنيشن از دميترس يم و بود رفته هزار يرو قلبم ضربان

 يتو تا ببرد زمان سالها که ديبگو يزيچ دميترس يم د،يبگو خواست

. نبود هودهيب ترسم هرچند. کنم حلش خودم  
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 خدا و شما منو نيب نجايهم ديبگ يچ هر دميم قول تخت التونيخ  -

!بمونه  

 

:داد رونيب صدا با را نفسش و ديکش صورتش يرو را دستش کف  

 

 برعکس "کامال افتاد اتفاق سابق همسر سحر و من نيب که يانيجر  -

 پدرش دادم حيترج سحر، از داشتم دختر هي من اما ديديشن شما که ياون

....رو مادرش تا بشناسن کار خطا رو  

 

 وسط ختندير سرم يرو يسرد آب تشت انگار. کردم نگاهش شوکه

 را خرابم حال. شد زمستان سوزناک يسرما رياس تنم يبهار يگرما

:گفت که ديفهم زود يليخ حامد  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٦٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 موندم من رفت داد انتقال همه به برعکس رو زيچ همه ترس از سحر  -

 استرس ايدن هي و گنگ ي ندهيآ هي بود شده دور ازم که يدختر هي و

 از يکار چيه من و  بود برد خودش با رو دخترم. ددخترم ي ندهيآ يبرا

 دوسش يليخ بود زيعز يليخ برام سحر خانم اسمني. ومدين بر دستم

 خلوت يتو يحت رو کرد من با که يکار شد باعث هم نيهم داشتم

 به تونستم سخت گهيد ديشا سحر از بعد.. بگم خودم به نتونم هم خودم

 وقت چيه گهيد اميدن ديشا و داشتم اشتباه يليخ ديشا کنم اعتماد يکس

 دوباره خودم به دارم کنم يم اعتماد دارم االن اما نشد سابق يايدن

 من يبرا ايدن زن نيبدتر اگه بودم مطمئن فتر که سحر.. دميم فرصت

 و مجدد ازدواج با که يزيچ. بود اش بچه يبرا ايدن مادر نيبهتر بود

. کرده رييتغ که کرد ثابت بهم درستش  
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 يايزوا نيتر دهيچيپ از داشتم بلکه نبود ساده دميشن يم که يزهايچ

 خوب يروزها ديشا که يزوج کي شدم يم مطلع زوج کي يزندگ

 گذاشته جا را خاطره کي شهر نيا ي گوشه هر ديشا و داشتند را ياديز

 شوک. بود شده رييتغ خوش دست شانيزندگ شکل نيبدتر به اما بودند

 يرو را آسمان تمام بار کردم يم احساس که بود اديز آنقدر ميها دهيشن

 و آمد تر کينزد ديد را ام يناباور و بهت که حامد. اند گذاشته من دوش

:گفت  

 

 خودمون نيب موضوع نيا قسم مقدسات به رو شما خانم اسمني  -

 هي خوام ينم. گذشته سحر منو نيب يچ نفهمه نايت يحت کس چيه بمونه

...بخوره مادرش ينام بد انگ دخترم به عمر  
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 ممکن لحظه هر که بود خراب ي اندازه به حالم. کردم يم غش داشتم

 پرده که محشر روز در گفتند يم درست که يراست به. ميايب در پا از بود

. زشت که يباهايز چه و شوند يم بايز که ها زشت چه برود کنار ها

 يخام ديشا که يباورها. بود ختهير بهم مرا باور تمام جمله کي با حامد

 يفشار پا اش يدرست بر سخت و سفت بود شده باعث ام يتجربگ کم و

 اهيس ياهيس وهر ستين مطلق ديسف ،يديسف هر دانستم يم حاال. کنم

 يم را آن يواقع تيهو يرنگ هر به که ميما نيا بلکه ستين مطلق

 کرده ريگ ميگلو يتو و شده سفت دهانم بزاق. تفکراتمان و ما ميده

:گفت و ديکش شيموها يرو يدست کالفه حامد. بود  

 

  دينذار و ديکن کنترل رو خودتون خدا رو تو  -

.گفتم بهتون کردم اشتباه کنم فکر  

 

:دميپرس و کردم باز لب زحمت به  

 

!پس؟ يداد بهش رو دخترت چرا  -  
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  الماس_ي_دونه#

٣٧٠پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 يوقت. برد برداشت من اطالع بدون رو دخترم ندادم بهش رو دخترم  - 

...داشت ديجد ي خانواده هي دخترم که کردم داشيپ  

 

 چطور کرد ينم حالل مرا اگر مرد نيا ديچک چشمم از اشک قطره کي

   کردم؟ يم بلند سر خدا مقابل
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؟ياريب رو دخترت ير ينم امشب چرا  -  

 

:گفت و ديکش شيموها انيم يدست تر کالفه و رفت جلو و عقب  

 

!کنه يم بدخت منو ريام االن دينکن هيگر خدا رو تو  -  

 

!کنم يم خواهش ديروبد جوابم  -  

 

 به برسه چه بخشه يم رو اش بنده خدا چون ارميب رو دخترم رمينم  -

 ايتان. استيتان مراقب ساخته رو آروم يزندگ هي شده عوض سحر من،

 قضاوتش عمر هي اشتباه هي خاطر به تونم ينم داره دوست رو پدرش

.کنم  
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. ديترک يم بود شده متحمل قهيدق چند در که يدرد فشار از داشت قلبم

 داشت حامد که يزيچ بود انيع ميبرا حامد با ريام رفاقت ليدل حاال

 ريام بود نگذاشته يحت که بود مرد آنقدر. جنم و بود يمردانگ اسمش

. بود دادن هيتک قيال مرد نيا داده طالق را همسرش چرا بداند  

 

!د؟يگفت من به چرا  -  

 

 نايت خواستم يم من ديکن يم قضاوت عجوالنه يليخ شما چون  -

.باشه خودش يقطع ميتصم نيا نخواست اگه و کنه قضاوت منو خودش  

 

!بده يمنف جواب بهتون اگه شانسه بد يليخ نايت  -  

 

 يتو. بودم گفته دلم ته از اما بودم گفته را جمله نيا اشک با و بغض پر

:گفتم و کردم نگاه حامد چشمان  

 

!کردم قضاوتتون يليخ من ديببخش منو "لطفا  -  
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:گفت و ديخند  

 

 مثل نزد پس منو ريام نخواست منو ام خانواده يحت کس چيه يوقت  -

  د؟يآورد کجا از رو ديببخش يداداشم زن هم شما زهيعز برام داداشم

 

!خوام يم تيحالل ازتون و کردم قضاوتتون من  -  

 

 که گم يم بهتون نکنه يسالخ منو ريام تا ديکن پاک رو اشکاتون اگه  -

!نگرفتم دل به ازتون وقت چيه من  

 

:گفتم حامد به و کردم پاک را مياشکها عيسر  

 

!ديکن حساب من يرو خواهر هي مثل شهيهم تا االن از  -  
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 اشتباه او راجب که گرفتم جان من اما اش خنده يتلخ ي همه با ديخند

 اجياحت يرعليام به من حامد با يخداحافظ از بعد شب آن. ام کرده فکر

 ايدن ته تا من با چرا، بپرسد نکهيا بدون که يرعليام به... ريام نه داشتم

 به من ميکرد عوض را مانيلباسها و ميبرگشت خانه به يوقت. ديايب هم

 خانه در پشت يکتان يکفشها با تا دارم ازين يرعليام به که گفتم ريام

 قبول و ديخند هم او. ميبزن قدم صبح خود تا هم با و ميايب من تا ستاديبا

 در صبح ي دهيسپ خود تا را شب آن ما که شد نيا اش جهينت و کرد

 به. کردم فکر اشتباهاتم به ومن ميزد قدم عصريول ابانيخ يرو ادهيپ

.بود شده انيع ميبرا تشانيماه هيثان کي در که ياشتباهات  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٧١پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 خودم با مدام که بود جمله کي تکرار ميبرا شب آن از بعد يروزها

 پا نتوانستم هم يليخ که ي جمله. «ممنوع قضاوت »کردم يم تکرارش

 يسفر. شدند سفر عازم مانيها خانواده سرعت به که چرا بمانم آن بند

 از شيپ بود ريام و من يبرا مشترک يزندگ کي ي تجربه آغاز سر که

 بود زده را شيحرفها احسان با محمد. ميبرو مانيزندگ و سرخانه که آن

 تنها که يعقد و يعروس مراسم تدارک يپ در و بودند شده کاسه کي و

 آسه آسه هم ريام و من. آمد يم حساب به يپر ي خانواده شرط

 ليتحو را دشيکل که ي خانه به دميبر يم و ميديخر يم را لمانيوسا

 هم يليخ که ي خانه. بختمان ي خانه بشود بود قرار و ميبود گرفته
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 رفته که يوقت فرودگاه يتو. ديند خود به را ما دنيد خوشبخت شانس

 رد تيگ از داشت که يهنگام عمو زن مانيها خانواده ي بدرقه ميبود

 و ريام يمهربان با و داد قرار مخاطب مرا برود تيترانز سالن به تا شد يم

 ها اتفاق نيا ي همه "قبال گرفت ام خنده اولش. سپرد من به را احسان

 حساب به خانواده مسئول و بودم شده بزرگ من حاال اما بود برعکس

 تن ي پاره دو به حواسم که گفتم و دميبوس را عمو زن ي گونه. آمد يم

 مرا و داده انجام هم را عکسش دميفهم بعدش که يموضوع. هست او

 گرفته انيجر قلبم در نيريش حس کي. است سپرده احسان و ريام به

 داشته نگاه پناهش در مرا و بود کرده باز چترش يخوشبخت انگار. بود

 و فروشگاه بروم بود قرار. ديکش طول روز سه همش که يخوشبخت. بود

. دست و نميبب را اند دهيد که يعروس سالن ميبرو يپر و احسان با

 گفت يم شمال ميبرو را هفته آخر روز سه داشت اصرار ريام نيهمچن

 زيچ همه داد ينم وا کردم يم اصرار چه هر من و دارد من با يمهم کار

 ريام و بودم نخورده نهار. بود گرم هوا. ديبگو شمال در تا بود گذاشته را

 تنم بر يرنگ يسرخاب پانچ. ماند يم منتظرم نهار يبرا که بود داده اميپ

. بود روز آن رنگ مخالف رنگش که يشال. سرم بر  يديسف شال و بود

 که ياهيس. مطلق اهيس. گرفت نام اهيس ام يزندگ ميتقو در که يروز آن

 و نشد که نشد شود کم رنگش از ياندک کردم تالش چه هر آن از بعد
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 فروشگاه به تازه. شد شتريب و شتريب رنگش انگار مرورش بار هر با تازه

 مقابلم لب يرو پهن و پت يلبخند و يرو خوش با ريام که بودم دهيرس

:گفت و شد ظاهر  

 

!منتظرمونن مقام قائم يتو ها بچه ميبر  -  

 

 از ريام ي شانه به شانه که همانطور. شدم وهمراهش دادم تکان يسر

 شما ميافتاد راه ما »نوشتم و دادم اميپ يپر به شدم يم خارج فروشگاه

 ياکانت از ناشناس ياميپ که بود نخورده نيس امکميپ هنوز «د؟ييکجا

 ارسال لميف کي. شدم چتش ي صفحه وارد. شد ارسال ميبرا ناشناس

 قلب کرياست کي «عشق با ميتقد» .بود شده نوشته نشييپا و بود شده

 وصل و قطع مدام شکنم لتريف. شود لود تا زدم لميف يرو. بود آمده هم

 خارج هم من که بود نگهداشته باز را فروشگاه ياصل در ريام. شد يم

:شوم  

 

..يگوش يجا به ابيدر رو ما...رو يگوش اون کن ول  -  
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:گفتم و زدم يزير چشمک  

 

..آقا ميدرخدمت  -  

 

:گفت و گذاشت کمرم پشت را دستش. طانيش و لوند د،يخند  

 

!يديم يخوب يبو چه  -  

 

 يابرو و چشم خاطر نيهم به. بودم زده را ام يشگيهم عطر همان

:گفتم و آمدم شيبرا  

 

داره؟ يفعال شيپ ات شامه  -  
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 دست يها پنجه انيم را دستش و گرفت هوا يرو را ميپهلو دو سوال

. ميکرد يط را ابانيخ عرض محکم يها قدم با و کرد سنجاق راستم

 شکالت شدن آب مثل که شد يم زير سر قلبم به دستانش از يتيامن

 شهد و شود تمام ينداشت دوست که يشکالت. بود لپت ي گوشه ينيريش

 که ميبود هم دست در دست دو هر. کرد يم رابيس را جانت نشيريش

:داد قرار مخاطب مرا ي غمزه پر و نازک يصدا  

 

!درخشان اسمني خانم  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٧٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 با سرم مخالف درست دستم و ديچرخ صدا سمت به نهيطمان با سرم

 مرا داشت يسع که کردم نگاه ريام به تعجب با. شد دهيکش تمام قدرت

:دادم را مقابلم زن جواب مقطع و دهيبر ديبر. بکشد عقب به  

 

!هستم... خودم... بله  -  

 

 کرد يم شتريب را ام دلشوره نيهم و بود شده يعصب هيثان کسر در ريام

 شده ادتريز دستم يرو هم دستش فشار بلکه بود شده يعصب تنها نه

. کند خرد شيها پنجه انيم را دستم استخوان داشت قصد انگار بود  

 

؟يکن يم کار يچ نجايا شما  -  
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 چندان دو من در را استرس و ديترد ديپرس مقابلم زن از ريام که يسوال

 شناسد يم را او که بپرس آمدم تا و چرخاندم ريام سمت به را سرم. کرد

:گفت تند و ديکش جلو را خودش زن نه اي  

 

.درخشان خانم بزنم حرف يمهم موضوع راجب باهاتون ديبا  -  

 

:گفت و ديکش مقابلم شتريب را خودش يرعليام  

 

!دينش مزاحم ميندار يحرف شما با ما  -  

 

 ريام نگاه در و ديچرخ کاسه در مقابلم زن رنگ خوش و درشت چشمان

:گفت و شد قفل  

 

...ريام نزن حرف من با ينطوريا  -  
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.دميپرس و اش يميصم لحن از خوردم کهي  

 

د؟يبزن حرف ديخوا يم يمهم موضوع چه راجب  -  

 

:گفت و گذاشت دستم يتو را چيسو ديچرخ سمتم به يرعليام  

 

!ام؟يم االن من نيماش تو برو  -  

 يرو گذاشت را دستش و انداخت ريام و من انيم را خودش دخترک

:گفت و ريام يبازو  

 

 در پا منو يخوا يم که تا ؟يگ يم يچ يفهم يم چيه بره؟ يکجا  -

ر؟يام يک تا ؟ينگهدار هوا  

 

 "مجددا بود ستادهيا مقابلم که يدختر و شد شل ريام دست  در دستم

:کرد تکرار  
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!بذارم ونيم در باهاتون ديبا رو يمهم موضوع درخشان خانم  -  

 

 و شدم دهيکش عقب به باز شد فشرده ريام دست يتو محکم دستم مچ

:کرد شتريب و شتريب رو تعجبم ريام يزخم صدا  

 

بزن؟ من با يدار اگه يحرف  -  

 

 اماچهره باشم دهيد را او آمد ينم ادمي آوردم فشار ام حافظه به چه هر

:گفت من به رو ديچرخ ريام. بود آشنا بيعج اش  

 

!اميم االن من زميعز برو  -  

 

 اتفاق که کرد مشتبه من بر را امر نگرانش نگاه و افروخته بر صورت

.است انيجر در يهولناک  
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شده؟ يزيچ رجانيام  -  

 

!اميم من نيماش تو برو  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٧٣پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

:داد گردنش به يچيپ دخترک  
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!بزنم؟ حرف باهاش تونم يم هم جا نيهم من چرا؟ نيماش  -  

 

:گفت دخترک روبه تند و يعصب ريام  

 

..هرزه ي دختره يکرد غلط تو  -  

 

 نگاه ريام به زده رتيه. ريام کردن صحبت لحن از شد گرد چشمانم

:ديکش اديفر يعصب که کردم  

 

...نيماش تو برو ؟يکن يم تماشا رو يچ يدار اسمني توام با  -  

 

 رونيب را يکاغذها لرزان لرزان و کرد فشيک يتو را دستش دخترک

:گفت و گرفت ريام مقابل و ديکش  
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 رو نيهم مگه. کردم سقطش خدا به.... رو بچه انداختم ريام نيبب  -

؟يگرد يبرم کنم کورتاژ ينگفت خودت مگه ها؟ ؟يخواست ينم  

 

 ي کلمه هر انيم من و کرد يم نگاه ريام به انيگر و گفت يم را نيا

 دست ريام. نشستم يم انتظار به را مرگ شد يم خارج دهانش از که

:گفت و زد پس را دخترک  

 

ه؟يچ بچه ؟يگ يم هيچ پرتها و چرت نيا  -  

:برگشت من سمت به دختر  

 

 سر از دست! برگرده که کشتم رو ام بچه نيبب خودت ايب...ايب  -

!بردار مونيزندگ  

 

 از را کاغذها ريام که برداشتم عقب به يقدم دميشن يم آنچه از ناباور

:گفت يطرف به کرد پرتشان و گرفت دستش  
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ا؟يسون يآورد در کجا از رو اتيچرند نيا  -  

 

 ختهير بهم نامش دنيشن با ريام که يهمان بود؟ ايسون اسمش ا؟يسون

 که ايسون. نداشت امکان نه بود؟ گفته کيتبر را ما ازدواج که يبود؟همان

:  گفت و کرد پاک را اشکش دست پشت با ديشن را ريام يها زدن اديفر  

 

  شده؟ يچ خان يرعليام يکرد يته قالب  -

 بودم؟ نگفته هوووم م؟يکن حلش ايب آدم مثل بودم گفته بهت که من

 شد؟ يچ... گم يم بهش فردا گم يم بهش امروز يگفت يه..بودم گفته

!شدم کار به دست خودم ينداشت گفتن جرات ها؟  

 

 انيجر در روحم و قلب در يبد حس و گذاشتم ريام يبازو يرو را دستم

 باور را مرگ نيا روحت و يريبم انگار. يآن مرگ به هيشب يحس بود

 کنم باور را ميها دهيشن توانستم ينم. ي زنده هنوز که کند اصرار و نکند

:قتيحق تا بود وحشتناک کابوس کي به هيشب شتريب  
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.يعوض ي لکاته کن گم رو گورت  -  

 

 شتريب من و زديم حرف اتيادب نيا با ابانيخ وسط زن کي با داشت ريام

 نيزم بود ممکن آن هر و بود گرفته لرز تنم تمام. دميترس يم شتريب و

کردم؟ ينم غش چرا "اصال. بخورم  

 

خانم؟ نيا گه يم يچ ريام  -  

 

 کل که ادشيفر و من به ايسون ي حمله با شد مصادف دنميپرس سوال

:کرد پر را ابانيخ  

 

 خانم يگ يم يچ شما گم؟ يم يچ من بعد من يزندگ وسط ياومد  -

 ؟يکن ينم ولش چرا ؟يخوا يم رميام جون از يچ محترم؟ ظاهر به

... بردار مونيزندگ سر از دست  

 

...کثافت شو خفه  -  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1756 

 

 يکيستريه ي خنده بود؟ که گريد او ريام او؟ يزندگ وسط بودم رفته من

:گفتم و گرفتم را ريام دست و کردم  

 

بود؟ يخوب يشوخ...رجانيام ميبر ايب  -  

 

 يزندگ وسط اومده يک ينيبب تا فرستادم برات لميف هي ؟يشوخ  -

 يم بهم ها يزندگ که ديکن يم رو کارا نيهم..گهيد يکي ي عاشقانه

...يبود داده قول بهم تو نبود؟ خوبمون يروزها اون فيح ريام..زهير  

 

کثافت؟ هيچ عاشقانه يزندگ  -  

 

.افتادم يم پس داشتم من و بود برداشته زن سمت به يقدم ريام  
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 يم دو دو چشمانم. برداشتم را يسونوگراف يها برگه از يکي و شدم خم

 متمرکزتر کردم يسع. کرد يم بحث ايسون با داشت کان کما ريام و ديد

 ي هيبق خواندن به. ياحمد ايسون. بخوانم سونو برگه يرو را دخترک نام

 سمتم به تا کرده وادار را ريام بود چه هر رخسارم رنگ. دمينرس برگه

:گفت و کرد قاب دستانش با را صورتم ديايب  

 

!اسمني نيبب منو  -  

 

:دوختم چشمانش به را سميخ چشمان  

 

!اميم االن من باشه؟ نيماش تو برو  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٧٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 را خودش باز ايسون و دادم تکان نييپا و باال دييتا ي نشانه به را سرم

 جمع دورمان کم کم مردم. اديفر و داد  به کرد شروع و انداخت ما انيم

 شده يعصب که يزن بود شده ريدرگ ابانيخ وسط يزن با ريام بودند شده

 بمانم آنجا نتوانستم. کرد يم يرخاليام ي نهيس يتو را شيمشتها بود

 کردم جدا بودند شده جمع دورمان تا دور که يآدمها ي حلقه از را خودم

 جيگ جيگ. نشستم نيماش داخل و زدم را موتير رساندم نيماش به و

 اديز دردش شدت آنقدر و باشد شده پرت ارتفاع از که يکس مثل بودم
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 کند تالش و شده نخاع قطع که نباشد متوجه شوک فرط از که باشد

 خواب کي بود داده رخ آنچه کنم فکر کردم يم تالش. ستديبا

 خورد زنگ که لميموبا بودم شده داريب آن از حاال من که بود وحشتناک

 صفحه يرو شتاب با يپر اسم کردم نگاه يگوش ي صفحه به ناباورانه

 يباز در زدن گل زيانگ جانيه ي صحنه مثل درست. شد يم تکرار

.  بدهد نشانش مختلف يايزوا از کرد يم تالش بردار لميف که فوتبال

 ي صفحه يرو انگشت ديترد با. دميديم هيزاو چند از را يپر اسم

:گفت خط ور آن از خندان يپر و دميکش ليموبا  

 

!شد سبز علف پامون ريز پس؟ شما دييکجا  -  

 

 خواب. کردم نگاه آن به گريد بار کي و دادم فاصله گوشم از گوشيرا

. نبود خواب از يخبر و بود واقع عالم در بود افتاده اتفاق آنچه هر نبودم

:گفتم آرام و گوشم ريز دادم سُر را يگوش  

 

!مياومد  -  
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 استارت کنم يم کار چه دارم بدانم نکهيا بدون و نشستم فرمان پشت

. افتادم ادمي ريام يبازو يرو ايسون دست و زدم پلک. افتادم راه و زدم

 يتو دخترک مفرح يصدا و زدم پلک. افتاد ادمي ريام خشم و زدم پلک

 عطر و زدم پلک. گفت يم کيتبر را ازدواجمان که يهمان ديچيپ گوشم

. رفت رژه چشمم يجلو عقدمان شب و زدم پلک. زد ام ينييب ريز ريام

 در نيماش برخورد يصدا لحظه کي و زدم پلک...  زدم پلک..  زدم پلک

 هوش يب اما کرد برخورد نيماش فرمان با شدت به سرم. ديچيپ گوشم

 کجا داشتم کردم؟ يم کار چه فرمان پشت من. کردم بلند را سرم. نشدم

 را ام خسته تن ناتوان و درمانده. گرفت راه ام قهيشق از خون رفتم؟ يم

. نداشتم ام يزمان و يمکان تيموقع از يدرک. دميکش رونيب نيماش از

 نگاه نيماش به تمرکز با کردم يسع. کردم يم ريس يگريد عالم در انگار

 شده يبُعد چند يوحشتناک طرز به ريتصاو کرد ينم ياري چشمانم. کنم

.بود  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٧٥پارت#  
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  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

 به بودم زده را نيماش.  زدم عقب را ام يشانيپ خون و دميمال را چشمم

 همان را نيماش. بود رفته فرو شادگرد سمت ريگُلگ. اتوبان کنار لير گارد

 ممتد يها بوق يصدا. کردم يط را اتوبان عرض ادهيپ و کرد رها جا

 يم نثارم يکيرک يها فوش که يرانندگان يها اديفر يصدا آمد يم

 راه اتوبان جهت خالف «چکميپ »آمد يم ريام يصدا و آمد يم کردند

 در صدا به دوباره لميموبا زنگ. کجاست مقصدم دانستم ينم و رفتم يم

 »بود نوشته اش صفحه يرو. آوردم باال دستم يتو را يگوش آمد

 بود گذاشت و بود داده رييتغ را ريام نام قبلش شب يکس چه. «تانميب
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 دميکش يگوش ي صفحه يرو را انگشتم بودم؟ نبودم، که من ؟«تانميب»

:گفت خط پشت يکس. ستادميا و  

 

زم؟يعز ييکجا اسي  -  

 

 نيماش از يعصبان که يجوان پسر بعد و آمد ينيترمزماش خط يصدا

:گفت و شد ادهيپ  

 

 وسط بخور موش مرگ برو يکن يخودکش يخوا يم زاده حروم  -

! ؟يخور يم يگه چه ابونيخ  

 

 يخودکش هم ها مُرده مگر کردم؟ يم يخودکش ديبا چرا من ؟يخودکش

کنند؟ يم  

:کرد خطاب مرا بود تانميب نامش که يخط ور آن دوباره  
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!؟ييکجا بگو. نکن حماقت مادرجون روح تو اسمني  -  

 

 ام يشانيپ خون ابانيخ ي يگوش به کرد پرتم و گرفت را ميباوز پسرک

. کرد تار را دميد و ديرس چشمانم به و گرفت راه ميابروها وسط از  

 رو تيگوش بعد ميبزن حرف هم با اميب بگو... اسمني ييکجا بگو اول  -

 رو لميف اون يداشت دوست اگه اونوقت...  ينشد قانع اگه. کن خاموش

!نيبب  

 

 هي برات »ديچيپ گوشم يتو زن آن ي نکره يصدا ؟يلميف چه لم؟يف

. «گهيد کس ي عاشقانه يزندگ يتو اومده يک ينيبب تا فرستادم لميف

 هر شد ينم وصل.  کردم وصل را اِنم يپ يو. کردم قطع را تماس

. کرد يم هيگر. زد يم زنگ مدام تانميب. شد ينم وصل کردم يم يکار

 ينم وصل اِن يپ يو چرا کردم يم فکر نيا به من و کرد يم التماس

 خدا ي شهيهم که من. بودم دهيخر ساله کي شکن لتريف که من شود؟

 خسته بود؟ چه مرگش ميگوش حاال شدم؟ يم وصل تلگرام به سوت دو

 باز و اتوبان ي گوشه همان از افتادم راه دوباره فرجام يب يتالش از
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 بود شده يخون سرم يرو شال. برداشتم گام ها نيماش جهت خالف

.بود شده تمام اتوبان. بود خون غرق صورتم  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٧٦پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 باالخره کردم تالش دوباره و نشستم ي گوشه کي بود شده کيهواتار

 شروع يرنگ يآب نوار و زدم ضربه لميف يرو يلعنت تلگرام به شدم وصل

 دقت لميف شدن لود به و دادم تماس رد زد زنگ تانميب. کرد دنيچرخ به

 يم. کردم وشيس عيسر نمشيبب نکهيا بدون. شد لود باالخره کردم

 انگشت. زد زنگ دوباره تانميب. شود محو چتم ي صفحه از کهوي دميترس

 نفس و داشت بغش شيصدا. شد دهيکش صفحه يرو اراده يب ام يلعنت

 ن،يماش يتو دهيد را خونم رد که گفت يم. بود مقطع... مقطع شيها

 ينم خارج لبم دو نيب از يزيچ چيه بود شده قفل زبانم داشت؟ تياهم

 قطع را تماس دميفهم ينم را لشيدل که شيها هيمو اززجه کالفه. شد

. بودم داده دست از را ام يحرکت توان و بودم نشسته جدول لبه. کردم

 نيماش از يکي باز ي شهيش از. شدند يم رد کنارم از سرعت با ها نيماش

 نيماش که شد پرتاب رونيب به يزيچ شد رد مقابلم از سرعت با که ها

 نيا آنقدر. کرد پودر را شياجزا و شد رد آن يرو از بالفاصله يبعد

 به نيماش از يزيچ چه بدهم صيتشخ نتوانستم يحت که بود عيسر اتفاق

 ي اسطوره. دميد را اش شده تکه تکه جسد فقط شده پرت رونيب

 يگوش. بود داده دست از را تشيماه سرعت نيا به هم من يزندگ

 مامان. بود کشور از خارج از تماس نباريا خورد يم زنگ مکرر لميموبا
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 دنيبار ليم اشکم مزخرف روز کي از بعد و کردم نگاه صفحه به. بود

 در بود ريام طيشرا نيبدتر در. بودم نشده پناه يب هرگز من آخر. کرد دايپ

. بودم شده رها يزندگ گرداب انيم من حاال و بود احسان طيشرا نيبدتر

 زده گره چشمانم به را اشک که بود نداشته پناه همان مامان ي شماره

:کردم برقرار را تماس و دميکش يقيعم نفس. بود  

 

!جانم  -  

 

!شده ذره هي صدات واسه دلمون ؟ينزن زنگ وقت هي مادر، سالم  -  

:آمد عمو زن يصدا  

 

!معرفتن يب شوهر و زن  -  

 

  که يکس راخوردم بغضم. زدم پس را اشکم

.بود شوهرم بود شده له مقابلم  
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!مامان امروز ميبود ريدرگ کم هي  -  

 

؟...رو تاالر ديديد يخوش به شهيهم  -  

 

... او و من يبرا هم يپر و احسان يبرا هم نميبب يعروس تاالر بود قرار

 و دادم فاصله گوشم از را يگوش. نداشتم دوست را اسمش گريد که ياو

:آمد مامان نگران يصدا زديبر مياشکها ريس دل دادم اجازه  

 

!شده؟ يزيچ مادر اسمني  -  

 

 و کيستريه دميخند. شود نگران داشت حق بود شده يطوالن مکثم

:ديد ينم مرا که مامان يعصب  

 

... ميرفت يآب ريز بشه خواد يم يچ برم قربونت نه  -  
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الماس_ي_دونه#  

٣٧٧پارت#  

يمانيسل_بايز#  

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 را ام قهي زود يليخ کارما دميد ينم را آرامش رنگ من. دميخند باز

 مامان اما بود درد خود خنده نيا بود شده يقاط اشکم و خنده. بود گرفته

.افتاد خنده به هم مامان خود که دميخند آنقدر. ديد ينم مرا که  

!شما؟ ديکرد کار يچ  -  

 کردم يم يکار ديبا نزند زنگ من به گريد کردم يم يکار کي ديبا

:خودم حال به کند رها مرا روز چند حداقل  
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 ده ينم آنتن هم اونجا که يدون يم هزار دو ميريم ميدار ما مامان  -

!ينش نگران زنم يم زنگ خودم داد آنتن وقت هر  

 

 کرد کمک شدند يم رد کنارم از سرعت با که يها نيماش و باد يصدا

.کند باور را دروغم قشنگ مامان  

!ديباش خودتون مراقب خدا رو تو اسمني جنگل؟ به نيزد باز  -  

 

:گفت بلند باز عمو زن  

.ديببر لذت قشنگ شهينم تکرار روزهاتون نيا گهيد  -  

 

 لذت حال در قشنگ ما و شد ينم تکرار روزها نيا گريد گفت يم راست

 بودم کرده هوس االنش نيهم من که ميبرد يم لذت آنقدر ميبود بردن

 رد ميرو از سرعت با ها نيماش همان از يکي و ستميبا جاده وسط بروم

. نماند من از يا تکه گريد و شود  

 

!برسون سالم ريام به  -  
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!مامان چشم  -  

!ها؟ باشه خودتون به حواست نکنم سفارش گهيد  -  

 

 تمام دخترت امروز مامان ميبگو نزدم داد که بود خودمان به حواسم

 ايدن يجا هر گذاشته، جا ابانيخ يتو زن کي يادهايفر انيم را پناهش

 رفتن يبرا هم را پدرم ي خانه گريد يحت من که چرا برگرد يهست

...يليخ. بود خودمان به يليخ حواسم. ندارم  

 

...مامان ببوس رو يعرش. هست حواسم باشه  -  

!خداحافظ برم قربونت باشه  -  

 

 و شدم بلند. کردم نگاه ها نيماش عبور به باز و کردم قطع را تماس

 مقصد به تا گرفتم شيپ در را شده تمام اتوبان لنگ لنگ و خوران تلوتلو

 او مثل مرا ميپاها. بودند گذاشته جا را رمقشان ميپاها. برسم ام نداشته

 تر کيتار هوا. بودند گذاشته تنها مرا ميپاها بود؟ شده او زود چه...او...

 من و بود شده تمام شارژش بود خورده زنگ بس از ام يگوش. بود شده
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 همه بود؟ دنيرس يبرا يمقصد يراست به. بودم دهينرس مقصد به هنوز

 زيانگ دل ظهر کي در مقصدها ي همه. بودند شده تمام ها مقصد ي

 که آمدم خودم به يوقت. بود دهيرس آخر به ايدن و بودند شده تمام يبهار

 نکهيا انتظار. دميکش يم انتظار و بودم نشسته يرنگ زرد يتاکس يتو

. بود برنگشته هنوز عمه اما شود تمام ميها يپناه يب و برسد راه از عمه

:ديپرس بود يمسن مرد که راننده  

 رد هم رو شب ازدهي ساعت گهيد مينجايا که ساعته دو االن دخترم  -

. افتهيب برات ياتفاق ترسم يم. اديم خون داره هنوز سرت هم شما. کرد

.شرمندتم من اي مارستانيب برسونمت بذار اي  

 

 دختر يبرا شدن پناه از بود دهيترس هم او کردم نگاهش نهيآ يتو

 نگاه عمه ي خانه در به بار نيآخر يبرا. من مثل يپناه يب و يزخم

:گفتم و کردم  

..خونه اديم شب باشه جا هر ام عمه نداره شارژ ميگوش  -  

 

الماس_ي_دونه#  
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٣٧٨پارت#  

يمانيسل_بايز#  

ممنوع_يکپ#  

 

 

 

 

 داخل زد دور که دميد را عمه نيماش که بود نشده کامل حرفم هنوز 

 و کردم يتشکر لب ريز و گذاشتم يصندل يرو تراول چند عيسر کوچه

 نايت و عمه نکهيا يهوا به من و آمد جلوتر عمه نيماش. شدم ادهيپ

 باز من و کرد توقف نگيپارک درب مقابل عمه نيماش. رفتم جلو هستند

 حرکت راننده در سمت به آرام است فرمان پشت نايت نکهيا يهوا به

 يکس چه نميبب توانستم ينم بود يدود نيماش ي شهيش بس از کردم

 نييپا با و شد همان نيماش به شدنم کينزد. است نشسته فرمان پشت

 يناباور و بهت با. فرمان پشت مانيپ دنيد  راننده سمت ي شهيش رفتن

:زد صدا را نامم  
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!اسمني  -  

 

 هست توانم در که يجا تا خواستم يم. برداشتم عقب به يگام دهيترس

 که نرسد من به دستش يکس انقدر. نرسد من به دستش يکس و بدوم

 که نميبب را يلميف آن و شارژ بزنم را ام يگوش و گوشه کي بروم بتوانم

 يم. نکنم باورش کرد يم التماس و بود ختهير اشک خاطرش به ريام

 بار کي نکند نبود يزيچ که نيا ميبگو ريام به بروم بعد و نميبب خواستم

 انکار. تو و دانم يم من يافتيب تکاپو به يارزش يب زيچ نيچن يبرا گريد

 با خودت. يبشو منکر بعد و ينيبب خودت چشمان با خودت است نيهم

 انکار به من و ندارد امکان نه يبگو بعد و يکن لمسش خودت دستان

 از هراسان ديد را ام دهيترس و يخون ي چهره که مانيپ. بود شده دچار

:گفت و شد ادهيپ نيماش  

 

؟!اسمني شده يزيچ  -  
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:گفتم و برداشتم عقب به يگريد گام  

 

...جلو اين  -  

 

:گفت و گرفت سمتم به را دستش کف  

 

!؟يشکل نيا چرا شده يچ. امينم خب يليخ  -  

 

:دميپرس مقطع و دهيبر دهيبر  

 

!کجاست؟ عمه  -  

 

 اما بخورد هدف به که نيا ديام به بودم کرده پرتاب را رميت نيآخر انگار

:شود تمام خوب نبود قرار يلعنت روز آن بودم زده توهم انگار  
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 شما خونه رسوندم هم رو نايت مونه يم مائده خاله خونه شب مامان  -

!داره؟ قرار تو با گفت  

 

 بود قرار داشتم قرار نايت با گفت يم راست..ما ي خانه بود رفته نايت پس

 من نبود قرار. ميبگذران خوش و نميبب لميف ينفر چند هي ديايب هم حامد

 وجودم تمام با کنم فکر که نيا بدون و برگشتم عقب به. شوم آواره

 چقدر دانم ينم.دادم انجامش چه يبرا دانم ينم "اصال که يکار. دميدو

 صدا مرا مدام که مانيپ يصدا. افتادم نفس نفس به که و بودم دهيدو

 دور يدست بودم دهينرس کوچه سر به هنوز. شد ينم قطع هم کرد يم

:چسباند خودش به سفت مرا و شد حلقه شکمم  

 

  نگم؟ يزيچ يکس به دميم قول اسمني شده يچ  -

 

 يجا به اما کند ميرها تا زدم اديفر و نشست دستش يرو ميها مشت

 مرا يوقت.  برد نشيماش سمت به و کند جا از مرا پر مثل نهايا ي همه
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 قفل و نشست کنارم هم خودش عقب يصندل يرو کرد پرت "بايتقر

:زد را نيماش  

 

 وضع و سر نيا با ما ي خونه دم تو و شده يچ پرسم ينم خب يليخ  -

!کنم؟ کمکت خوام يم فقط يکن يم کار يچ داغون  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٧٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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:زدم نيماش ي شهيش به يمشت  

 

.کن باز رو نيماش در  -  

 

 شماره داشت که دميد. برداشت نشيماش يجلو از را شيموبال و شد خم

:زدم اديفر و گرفتم دستش از را يگوش. گرفت يم را ريام ي  

 

 ام عمه با من کنم؟ يم کار يچ نجايا من چه تو به... يعوض کن ولم  -

. دارم کار  

 

:گفت آرامش با. شود يعصبان نکهيا يجا به  

 

 يم سکته نتيبب وضع و سر نيا با اگه فقط ات عمه شيپ برمت يم  -

.کنه  
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 احسان و ريام به فرصت نياول در دانستم يم نداشتم اعتماد مانيپ به

 من. سرم يرو شوند يم آوار آنها و هستم کجا من که دهد يم خبر

 چه دانستم ينم هنوز. داشتم ازين ييتنها به بودم دهيند را لميف آن هنوز

 خواستم يم. نداشتم را غلط از درست زيتم قدرت هنوز و افتاده ياتفاق

 يريگ ميتصم راجبش بعد و کنم مرور را زيچ همه دور کي تا باشم تنها

.کنم  

 ياريب در يباز يوحش نميبش جلو برم کنم يم باز رو نيماش در  -

 شوهر اون به دمتيم برمت يم بسته کت يبش ادهيپ نيماش از يبخوا

...تيعوض  

 

!ييتو يعوض  -  

 

 از کردن دفاع به بودم کرده عادت عمر کي من آخر بودم گفته اراده يب

 آمدم؟ يم کنار ننگ نيا با چطور حاال ريام به فروختن فخر به. ريام

:گفت و ديپر باال ام يجواب حاضر از شيابروها جفت  
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اد؟يب بهش بزنم زنگ يذارينم چرا ام يعوض من که حاال  -  

 

!نداره يربط تو به  -  

 

...فقط نداره يربط من به باشه  -  

 

 دستم به و ديکش رونيب يکاغذ دستمال کنسول يتو از و شد خم باز

:داد  

 

  ؟يندار خون انعقاد مشکل تو مگه! اديم خون داره هنوز سرت  -

 

 يلعنت دميکش ام يپشان يرو تيعصبان با و گرفتم دستش از را دستمال

. آمد ينم که آمد ينم بند خونش بود وصل نفت چاه به انگار  
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 ييايب بهوش تا طاق به يکوبوند رو هممون ي کله که عملت سر  -

 ببرمت خوب دختر هي مثل ايب ؟يريم راه راست راست که چطوره االن

....ييکجا گم ينم هم ياحد به دکتر  

 

 من يد يم خبر عالم به يکن فرصت نکهيا محض به يگ يم دروغ  -

!کجام؟  

 

!دميم قول گم ينم  -  

 

. خوام يم رو ام عمه من  -  

 

.بودم داده جواب نرمش با او و بودم کرده تکرار را نيا لجبازانه  

 

 عمه شيپ ببرمت هم تهش و نگم يزيچ يکس به دميم قول باشه  -

.ات  
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:نداشتم اعتماد او به باز اما. بود کرده دايپ نرمش شيصدا  

 

خوبه؟ باشه تو دست کن خاموش رو ميگوش "اصال  -  

 

!ستين خوب نه  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٨٠٣پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1782 

...الاال  -  

 

...ام عمه شيپ يبر يم منو ينگفت مگه  -  

 

 تو يدو ينم ؟يشينم ادهيپ نيماش از کنم؟ يرانندگ برم يذاريم  -

!ابونيخ  

 

!ام؟ يابونيخ من مگه  -  

 

 تشر را نامم که ربط يب انقدر. بودم دهيپرس را ايدن سوال نيتر ربط يب

:زد صدا گونه  

 

!اسمني  -  

 

!ادينم خوشم ازت  -  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1783 

 

!ادينم خوشم ازت منم داره راه دل به دل  -  

 که يانقدر بود شده کوني يف کن شبه کي ميايدن. ديد يم تار چشمانم

 يم حرف زد يم ريت با را ريام ي هيسا که يکس با نشسته نيماش يتو

.مردم ينم يکس يب همه نيا از و زدم  

 

!ام؟يب بهوش تا طاق به کوبندم رو همتون ي کله يگفت چرا پس  -  

 

 من دردتم؟ به يراض يعني مرگتم؟ به يراض يعني مادين خوشم ازت  -

!ادينم خوشم ازت فقط  

 

 که بودم فروخته مانيپ به يتر زميه چه من مگر. کردم نگاهش دلخور

 به لعنت داشتم را ريام يهوا باز خودم يجا به آمد؟ ينم خوشش من از

.بودم گرفته شيپ در را انکار و بودم شوک يتو هنوز که من  

 

اد؟يم بدت ريام از چرا   -  
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!داشت دوست رو تو اون اما داشت دوستش نايت چون  -  

 

 ريام. کردم شک ريام داشتن دوست به عمرم طول در بار نياول يبرا

 مانيپ! کرد ينم را کار نيا من با که داشت دوستم اگر داشت؟ دوستم

 مصرانه! کردم باور که بود گفته را ريام از نفرتش ليدل صادقانه آنقدر

:گفتم  

 

!ام عمه شيپ ببر منو  -  

 

!باشه  -  

 

. گرفت يجا فرمان پشت و کرد باز را نيماش در و گفت آرام را نيا

 گريد. دميکش دراز عقب يصندل همان کرد حرکت به شروع که نيماش

 تمام و کرد يم درد تنم. بودم خسته. نميبب را ايدن نداشتم دوست

 ينم يکس به مانيپ کاش يا. ديکش يم ريت درد شدت از ميها استخوان



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1785 

 ينم دايپ مرا يکس و شدم يم گم من کاش يا. هستم کجا من گفت

 کاش يا قوس و کش در. شد ينم صبح و دميخواب يم کاش يا. کرد

:کرد توقف نيماش که بودم ها  

 

!ات عمه شيپ ببرمت بعد نهيبب دکتر رو سرت ميبر ايب  -  

 

:شدم زيخ مين  

 

!؟يزن ينم زنگ يکس به ميبش ادهيپ نيماش از بده قول  -  

 

!دميم قول  -  

 

...بخور قسم  -  

 

!اسمني  -  
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؟يدار دوست همه از شتري ايدن يتو رو يک  -  

 

!گم ينم يزيچ يکس به ينخوا تو تا نايت جون به  -  

 

 دوست همه از شتريب را نايت که دميفهم خورد قسم را نايت جان يوقت

 دوست همه از شتريب مرا که داشتم برادر کي هم من کاش يا. دارد

. رفت رژه چشمانم يجلو نگرانش نگاه و احسان لحظه همان. داشت

. رفت رژه چشمم يجلو کرانش يب يمحبت و احسان. معرفتش و احسان

 که يموضوع مورد در خواستم ينم بود ياحساسات احسان... نه... نه

 دلم. بدهم قرار ديترد و شک يتو را او نداشتم نانياطم آن به هم خودم

 کي. شناخت ينم انتيخ که يآغوش. رفت مالش امنش آغوش يبرا

 به اگر  نه.. نه؟ اي بزنم زنگ او به نکهيا به و کردم فکر احسان به لحظه

 پا به بلوا و کشت يم را ريام "حتما کرده کار چه ريام گفتم يم احسان

 انيم خواستم ينم من رفت ينم رونيب دلش از نهيک نيا هرگز. شد يم

 را ريام طرف هم ديشا "اصال. بودم متنفر کار نيا از من استميب برادر دو
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 من با خب. داشت يخون ي رابطه ريام با احسان حال هر به گرفت يم

نداشت؟. داشت يخون ي رابطه هم  

 

کنم؟ کار يچ  -  

 

:ديکش رونيب احسان و ريام يايدن از مرا مانيپ يصدا  

 

!کردم اعتماد بهت من  -  

!باشه  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٨١پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 زخم ديبا که گفت و کرد نهيمعا را سرم دکتر. ميشد ادهيپ نيماش از

 بود اديز دردش. آمد يم بدم يحس يب آمپول از. ميبزن هيبخ را ام يشانيپ

 ينم غش يزيخونر فرط از تا بست يم را زخمم ديبا نبود ي چاره اما

 انيم را دستم يوقت آخر دست و داد انجام را هياول يکارها مانيپ. کردم

:گفت فشرد يم دستانش  

 

!يبرنگرد دميترس يم عمل اتاق يرفت يوقت  -  
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:بود بيعج ميبرا مانيپ ينگران. کردم نگاهش متعجب  

 

. زد کتکم فس هي ديفهم ريام. داشتم دوست ميبود که نوجون  -  

 

:شد گرد رتيه از چشمانم  

 

 زميعز نه بودم؟ خور يسر تو يکرد فکر ؟يکن يم نگام اونطور چرا  -

!کردم شتکش زدم  

 

:تعجب فرط از بود شده باز دهانم نباريا  

 

!گرده يم خودش يبرا ها نيبهتر دنبال شهيهم خودخواهه  -  

 

 چشمانم. ديخند مانيپ حرف به زد يم هيبخ را ام يشانيپ داشت که دکتر

:شد سنجاق مانيپ چشمان به دوباره  
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 تازه. ديارز يم تو يتا صد دميد رو دختره هي رفتم که دانشگاه  -

 وقت چيه. داشتم دوست فقط نبودم عاشقت گهيد. هيچ عشق دميفهم

!ومدهين بدم ازت  

 

!شد تموم  -  

 

 نيا مانيپ دميفهم من و بود کرده تمام را کارش که بود دکتر يصدا

 چرا گرفت بغضم. کند پرت را من حواس تا کرده هم سر را ها داستان

 انگار. نداشتم عادت يناگهان انقدر هم آن نبودش به من نبود؟ ريام

 يصندل يرو از. بودند سوخته هم با شانيهم مياهايرو به بود زده صاعقه

:گفتم مانيپ به رو و شدم بلند  

 

!يکرد پرت دروغهات با رو حواسم که ممنونم  -  

 

:گفت و برد فرو شلوارش بيج يتو را دستش و ديخند  
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!بود راست همش. نگفتم يدروغ  -  

 

 هم يدرماندگ. زد يم موج نگاهش در صداقت. کردم نگاه چشمانش به

 راه نه که بودم شده يسرکش موج مثل زد يم موج من رفتار تک تک در

 و بود آواره. بست يم دل ايدر يها يآب به نه شناخت يم را ساحل

... رها  

 

؟يکن کمک بهم شهيم  -  

 

 تا مُردم. داد تکان نييپا و باال دييتا ي نشانه به را سرش و زد پلک

:ميبگو را کلمه دو همان  

 

 کمکم يتون يم. هيچ به يچ بفهمم تا باشم تنها ديبا مدت هي من  -

!؟يکن  
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...اما تونم يم آره  -  

 

 نيا و يکن حساب من يرو يتوان يم يجا کي تا فقط يعني شياما

 وشرط ديق يب يها دادن هيتک به بودم کرده عادت که يمن يبرا

 و کردم جمع مشتم يتو را دلم. بود خدا امتحان نيسختتر و نيبزرگتر

 چشمان با يدختر که يغرور. نطوريهم هم را ام شده تکه تکه غرور

.بود کرده پرپرش ابانيخ يتو يعسل درشت  

 

!کن ولش پس  -  

 

!کجا گم ينم اما يشميپ گم يم بهشون  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٨٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 را ييآشنا دست يقرار يب کمتر و بلرزد کمتر تا کردم مشت را دستم

:گفتم و گرفتم يآرام دم. بکند  

 

!کشت يم احسان ميبگذر ريام از  -  

 

:ديخند باز  
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 يگه چيه االن. ديرس يم بهم زورشون ييدوتا که روزها اون گذشت  -

!بخورن تونن ينم  

:کردم اخم  

 

!بزن حرف درست  -  

 

 يم فرار ازشون يدار چرا بنده جونشون به جونت که تو پرسم ينم  -

!کنم يم رو کار نيهم دارم خودمم چون يکن  

 

 که نيماش يتو. برداشت قدم درمانگاه رونيب سمت به و گفت را نيا

 هولناک يرخوت که يسکوت داشت انيجر يمرگبار سکوت ميبود نشسته

 دور يليخ که فردا. دميترس يم شيفردا از من و ختير يم جانم به را

 به را لميموبا يگوش و برسم يجا به که دميترس يم ي لحظه از من بود

 نيآدرنال ترشح ترس و دميترس يم. نميبب را يلعنت لميف آن و بزنم شارژ

.ميايب در يپا از بود ممکن آن هر که اديز آنقدر کرد يم اديز را خونم  
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!يبخور بخرم يزيچ هي ميبر يندار رو به رنگ  -  

 

 فکر شهيهم بودند؟ ينطوريا چرا عمه يها بچه. دميچرخ صدا سمت به

 دادت به يزندگ بزنگاه در اما هستند زانيآو و نخور درد به يکرد يم

 که بود اشتباه تشانيترب يکجا شدند؟ يم زيعز شبه کي و دنديرس يم

 ما نيا نداشت يراديا تشانيترب هم ديشا "اصال نبودند؟ خوب اولش از

. ميبود بسته چوب به را آنها غلطمان يقضاوتها با که ميبود  

 

؟يبد رو ميگوش "لطفا شهيم  -  

 

هان؟  -  

 

!بتهيج يتو هنوز م،يگوش  -  
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 او به هنوز را مانيپ يگوش بودم دهينفهم که بود خراب حالم انقدر

 سمتش به و آوردم رونيب پانچم بزرگ بيج از را يگوش. برنگرداندم

:گفتم و گرفتم  

 

!ديببخش  -  

 

 و درب. بودم يشکل نيهم منم رفت که ستاره. کنم يم درکت  -

 نايت "مخصوصا نباشه چکسيه که يور هي برم خواست يم دلم داغون

  ؟..مرگته چه ؟يکش يم گاريس چرا چته؟ کرد يم سوال که بس از

 

:ديچک چشمانم از اشک قطره کي  

 

!نرفته ريام  -  

 

:چانديپ را فرمان و زد يبند مين لبخند  
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؟يدار دوست يتنور ژامبون هنوز  -  

 

 را دستم. داشتم شک قميعال تمام به گريد دانم ينم داشتم؟ دوست

. شد ينم باز ام يتنفس راه گذاشتم ميگلو يرو  

 

 دارم نباشه کس چيه که يجا به يببر منو مانيپ ستين ام گرسنه  -

!شميم خفه  

 

.يشيم خفه يدار يکن يم فکر فقط يش ينم خفه که نجاستيا درد  -  

 ي زنده اما يمُرد گهيد شد تموم يکن يم فکر و يبند يم رو چشمات

 کردم يم فکر شب هر من رفت که ستاره. يکش يم نفس دوباره و

..شبه نيآخر کنم يم فکر ساله 5 االن نبود اما شبه نيآخر  

 

  الماس_ي_دونه#
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٢٨٣پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

:داد ادامه خودش کنم يکنجکاو نگذاشت ديد که را مُرددم نگاه  

 کانادا رفت شد هيبورس ميبود ي دانشکده هم اما مينبود يهمکالس  -

 تونستم ينم بودن بسته نايت و مامان رو پام و دست منم. شيزندگ دنبال

 درست زيچ همه تا دادم زمان خودم به..ايدن نگهي برم باهاش کنم ولشون

 دميچرخ يم يچ هر که درگم سر کالف ميشد مامان و من نشد اما بشه

 واسه فقط نکهيا نه برم دارم ميتصم االن. ميخورد يم گره هم به رشتيب

 ديشا بدم يزندگ فرصت هم مامان به خوام يم.. نه برم ستاره خاطر

. بستم رو پاش و دست ياديز  

 بود بلد قشنگ. کرد يم پرت فاجعه عمق از را حواسم قشنگ مانيپ

 آرام. شود فراموش ام يمقطع درد که بزند گره يزهايچ به را ذهنم

:دميپرس  

؟يچ نايت پس  -  

:ديخند  
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 کار باالخره من يها نرو و نکن ي همه با که هست بهش حواسم  -

. کنه کار ريام شيپ اومد و کرد رو خودش  

:داد ادامه و زد چشمک  

!ستين بد ها موقع يبعض يزرگر دعوا  -  

:دادم تکان ندانستن ي نشانه به يسر  

؟يچ يعني  -  

 دميد دارن رو هواش احسان و ريام دميد... ريام شرکت يتو روز اون  -

 شيپ ي هفته. کرد کنترل رو خودش چقدر ريام نايت خاطر واسه که

....دميد هم رو ريام همکار پسره اون... دميد رو تولدش  

 نيب در چقدر خواهر نديبب تا بود انداخته راه يزرگر يدعوا مانيپ پس

 دهيچيپ چقدر ها آدم کردم يم نگاه که هيزاو نيا از. است زيعز خانواده

 واقع در اما نبود اش خانواده به حواسش ظاهر به مانيپ. بيعج و بودند

.داشت را آنها يهوا خودش روش به هم او  

خب؟  -  

 فقط من کنم يزندگ نايت يجا تونم ينم برادرم هي من نداره خب  -

 چطوره رهيبگ ميتصم ديبا که اونه. دارم رو هواش و کنم يم تشيهدا
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 سابق نونور دختر اون گهيد داده نشوند هم تجربه. کنه يزندگ خواد يم

 برنامه من چند هر اديبرب خودش پس از تونه يم و شده بزرگ. ستين

 خودم با هم رو اونا ديشا بشم ريگ پا که کم هي ستين يطعق يليخ خودم

باشن دهينپر موقع اون تا اگه البته. بردم  

:گفت و ديکش صورتش به يدست و ديخند زير  

!بدم ريام به يمال گوش هي خواد يم دلم يشيم مظلوم  -  

:ديجه صورتم سمت به سرعت با خون  

!شميم ادهيپ نگهدار نجايهم  -  

:گفت و برد باال را دستش دو  

!شه؟ينم تيحال يشوخ بابا کردم غلط  -  

ام؟ يشوخ طيشرا تو االن من  -  

:ديچرخ سمتم به و زد ترمز ابانيخ کنار  

.خوام يم معذرت ؛يستين نه  -  

 ريام به يتون يم خواست دلت يچ هر نجاميا االن اگه نکن فکر  -

...يبگ  
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...نشو يعصب باشه... باشه  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٢٨٤پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

. برگرداندم را صورتم و دميکش يقيعم نفس يحرص  

:گفت خودش  

.داشت منو يهوا تو مثل هم ستاره کاش يا  -  

 بود آن از خرابتر حالم. آورد در حرکت به را نيماش يآرام به گفت را نيا

 و داشتم ازين يتنها به شتريب. بدانم ستاره و او مورد در بخواهم شتريب که

.اورديب خودم به مرا که ي خلسه به  

 که ميبود ي مبله و کوچک ي خانه در يتنور ژامبون دو با بعد يساعت

 بودم معذب بود بد حالم. است مانيپ يمجرد ي خانه بودم دهيفهم

 که يلحظات. بودم نکرده تجربه را يلحظات نيچن عمرم طول در وهرگز

 چند شده اگر يحت که کرد اصرار ماميپ. شد ينم تمام و بود آمده کش
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 آن به گاز چند زحمت به من و بخورم را چميساندو از کوچک ي لقمه

 هم دهانم. بود شده سو کي قلبم با هم دهانم. داد يم لجن طعم. زدم

 تنها من و برود مانيپ کردم يم دل دل. بود شده تلخ کامش به يزندگ

 مانيپ. بودم نکرده روشنش اما بودم زده شارژ به را لميموبا يگوش. بمانم

:گفت آرام ديد را صالمياست که  

 اما کنم يمعرف بهت دينبا من رو ريام شبه، دو يکاينزد االن اسمني  -

...ينگران از کرده سکته نکن شک  

. رفت ينم شيپ دلم و دست اما دانستم يم. است نطوريهم دانستم يم

 را بود دوشم يرو که يبار ديشا تا خواست يم اشک ريس دل کي دلم

 آغوش دلم فرستادم يم لعنت خودم به خودم که جهنم به "اصال. بردارد

 هم او و کنم گله شيهايکار ندانم و ريام از تا خواست يم را يرعليام

 در که بشم دلخوش من بعد «دهنش تو زنم يم کرده غلط» ديبگو يه

.دارم نفر کي در را نفر دو همزمان که باشم يزن تنها من ديشا ايدن  

 من که ي فاصله نيا يتو هم تو ارميب لباس دست هي برات رميم من  -

 اديب بگو بهش يدار دوست هم اگه ييکجا بگو ريام به بزن زنگ ستمين

!هست؟ حواست هااا، درمونه نيبهتر خودش درده که ياون. شتيپ  
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 داشت بغض. بترک تا ام نهيس يتو کشت يم را خودش داشت بغض

 يم را خودش و بود کرده ريگ ام نهيس يتو نفسم. ترکاند يم را دلم

:گفت و ديفهم را خرابم حال مانيپ. کرد ينم دايپ را خروج راه و کشت  

 يتو خودمم. ارميم کنم يم دميخر هم برات. ذارميم برات رو ديکل  -

.بگو بهم يداشت کارم نميماش يتو نگيپارک  

:زدم شيصدا آرام. کرد رفتن عزم و شد بلند  

...مانيپ  -  

:ديچرخ سمتم به و ستاديا  

...زيچ همه يبرا ممنونم  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٨٥پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 انقدر. کردم هيگر بلند يصدا با يا مالحظه چيه بدون من و رفت مانيپ

 نيا من. افتاد تکاپو از قلبم و افتاد سوزش به چشمانم که کردم هيگر

 داد را ييجا کي من به که يمانيپ بودم مانيپ ونيمد را کردن هيگر بلند

 نباشم مجبور و کنم هيگر را ام يزندگ درد مزاحم يگوشها بدون من تا

 هر کنم تعارف انمياطراف به و بگذارم يطبق در را مشترکم يزندگ درد

.  جانم از زتريعز دوست يپر و باشد برادرم احسان انياطراف آن چند

 رها را جسمش فقط که بودم شده ي مرده هيشب اندوه فرط از يوقت

 محض به. کردم روشنش و برداشتم را لميموبا يگوش کرد يم حمل

 را کدامشان چيه که شدم مواجه ها امکيپ از ي هجمه با شدنش روشن

 از يگريد ي وجه نداشتم دوست و داشتم ازين يکيتار به من نکردم نگاه

 لحظه بدون. زد يم را چشمانم ييروشنا نيا. بشناسم را ريام تيشخص

 از قبل کردم يم صبر لحظه کي اگر. گرفتم را ريام ي شماره درنگ ي
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 قابل ميبرا گريد بعدش و دميد يم را يلعنت لميف آن "حتما ريام با تماس

 پشت يصدا که کردم ديترد "اصال دينرس زدن بوق به. نبود ينيب شيپ

 ي برداشته خش و بم يصدا فقط نه، اي باشم دهيشن را ريام يخط

 که رمق يب آنقدر. کرد صدا شهيهم از تر رمق يب را نامم بودکه خودش

 کره رمق يب آنقدر. بود آمده سرم بر چه و بود شده چه رفت ادمي

:دميپرس ميدلخورها تمام يجا و شدم نگرانش  

 

شده؟ يزيچ  -  

 

 قدرت بود دهيترس هم ديشا. باشم خودم بود کرده شک. کرد مکث

. باشم داده دست از را رميمشاه  که باشد اديز آنقدر من به وارده شوک

:ديپرس مقطع و دهيبر دهيبر  

 

دلم؟....زي.عز....يي...کجا  -  
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 از که يکس مثل. باشد داده دست از را زشيعز که يکس مثل زدم اديفر

.باشد افتاده يبلند از که يکس مثل باشد، کرده سقوط کوه  

 

 خوبه؟ حالت ؟يزن يم حرف ينطوريا چرا ؟يرعليام شده يچ  -

  ؟يسالم

 

 ساعت کي رفت ادمي. کردم فراموش را خودم شيصدا دنيشن با من

 که رفت ادمي. بود گرفته خزر ييايدر يزا باران يابرها اندازه دلم قبلش

 با درخشان اسمني من. ام مُرده رفت ادمي. کرد يم درد ام يشانيپ

 يم شيبرا که يکس جانم همسرم، دهيبر دهيبر و مقطع يصدا دنيشن

... شد مهم او و مانده جا ابانيخ انيم تميشخص و غرور رفت ادمي مُردم

 و ديکوب پا. ديرقص صورتم يرو شدت با اشک. شد قرار او. شد جان او

 اگر شدم يم مغلوب. نبودم مبارزه نيا آدم من. بديطل مبارزه به را دلم

 يتو يشتريب نانياطم با شيصدا. داشت يم بر خش رميام يصدا

:شد رها يگوش  

 

!نيهم توام نگران فقط. نشده ميزيچ نترس بگردم دروت  -  
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 ام يشانيپ. کردم سقوط مبل يرو و گذاشتم ام يشانيپ يرو را دستم

 در دلش. بود شده گوشيباز قلبم. نطوريهم هم قلب کرد، يم درد

.خواست يم ريام ممکن زمان نيبدتر  

 

.شکسته ميشونيپ  -  

 

:کردم لوس را خودم  

 

..رو خونت رد دميد بشم تيشونيپ قربون  -  

 من و بشم قربونت ديبگو شتريب تا کرد لوس شتريب را خودم و کردم هيگر

.نميخشمگ برود ادمي  

 

.. رفت خون ازش عالمه هي  -  
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!برات رميبم ياله  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٨٦پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

:خواست يم را رشيام تمام نبود قانع کم به دلم  

 

 خانم گفت. کنم غش ديترس يتاکس راننده که، اومد ينم بند خونش  -

...شو اديپ  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1809 

 

!شتيپ ياومد يم سر با يگفت يم اديب جونم به دردت  -  

 

!ايب االن  -  

 

:گفت مظلومانه و عانهيمط  

 

؟ييکجا بگو تو باشه  -  

 

. داشت درد زد هيبخ رو ميشونيپ بد دکتره  -  

 

...دکتر يرفت ينم ييتنها تو مردميم من  -  

 

:خواست را غرورش و شد رحم يب دلم  
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...که نبودم تنها  -  

 

:شد دهيبر دهيبر شيصدا دوباره  

 

زم؟يعز... يبود... يک با  -  

 

:خواست مثل به مقابله و شد جالد دلم  

 

بود؟ يک دختره اون  -  

 

 با يييکجا بگو تو. دلم زيعز بهت گم يم. بشم قربونت بهت گم يم  -

دکتر؟ يرفت يک  

 

 يآرام کلمات انيم کرد انيعص خشمم. کرد پاره بند و کرد يسرکش دلم

.شديم خارج دهانم از که  
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؟...يرشيام تو  -  

 

..بگردم دورت نه  -  

 

 يجلو يوقت را ايسون من رفت رژه چشمم يجلو گذشته ماه چند وينگات

.بودم دهيد ديپرس يم را يآدرس من از ماني خانه در  

 

 بار هي بودمش دهيد من... يبود بلد رو اسمش...رميام گفت بهت يول  -

...بود زده زنگ لتيموبا يگوش به... خونه در بود اومده  

 

! ميبزن حرف هم با اميب بذار  -  

 

..شد له احساسم و گرفت يشيپ اشک.شد پاره بغضم  
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؟...يبود باهاش  -  

 

باشه؟ م؟يبزن حرف اسمني  -  

 

نه؟ اي يبود  -  

 

؟ييکجا  -  

 

.بود کرده فشيکث يحساب خون رد که دميکش لباسم به يدست  

 

!کجاست؟ نجايا بپرسم ازش اديب بذار ارهيب لباس برام رفته  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٨٧پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 لباس برات گهيد يکي که مُرده رتيام اره؟يب لباس برات رفته يک  -

اره؟يم  

 

 آن اما رديبم ريام بودم حاضر لحظه آن من. رديبم رميام نکند خدا نگفتم

نگفتم؟ هم دلم يتو يحت چرا يراست. نکنم ميتقس يکس با را  

 

 بمونم گرسنه نذاشت يحت. هيخوب پسره يليخ. شدم نشيماش سوار  -

....ديخر چيساندو برام  
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:شد يعصب  

 

  ؟يسروش با  -

 

نه؟ اي يبود باهاش  -  

 

:برنده اما آرام ديپرس دوباره  

 

؟يسروش با  -  

 

:زدم اديفر  

 

!!!!!نه  -  

 

اسمن؟ي يکجا  -  
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 ريام که يا نه کي گشتم يم نه کي دنبال فقط و زدم يم نفس نفس

. گفت ينم او و کردم فکر اشتباه راجبت کردم غلط ميبگو من و ديبگو  

 

!ميبزن حرف باهام اميب بذار اسمني زد حرف شهينم تلفن پشت  -  

 

؟...نه اي آره است کلمه کي سوالم جواب فقط  -  

 

...بود تو از قبل مال  -  

 

 دختر آن با ريام. کشت جا در را احساسم و مغزم به خورد خالص ريت

 که دميرس يم جهينت نيا به من و کشت يم مرا تلخ اعتراف نيا. بود

 به که است اتيح خود خالص ريت يگاه ستين بد شهيهم خالص ريت

.دهند يم محتضر  

 ي هيسا انکار. کردم نگاه اش صفحه به و دادم فاصله خودم از را يگوش

 ادعا که يريام. بود شده انينما قتيحق و بود زده عقب را نشيسنگ
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 بودم اش يزندگ در من شناخت يم را راستش چپ دست يوقت از داشت

 هم من از قبل. بوده اش يزندگ در يزن من از قبل گفت يم خودش

 هم ابد تا بود قرار و بودم ازل از خودش يادعا به که من داشت؟ وجود

 ؟.... او که بوده يکس من از قبل گفت يم حاال که شد چه پس! باشم

:گفت آرام خودش آمد کش که سکوتم  

 

...رو زيچ همه دم يم حيتوض خودم اميب بذار  -  

 

داشته؟ وجود برات هم من از قبل که نيا ؟يديم حيتوض رو يچ  -  

 

 نيماش سوار ؟يک ي خونه يرفت ؟ييکجا تو االن نگرانتم من اسمني  -

 بگو نکن تمياذ دلم تو شده قطار ينگران چطوره؟ حالت ؟يشد يک

؟ييکجا  

 

:سوزاندم خودش مثل را دلش  
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!باشه تو از بعد قراره که يکس خونه  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٨٨پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

 

:ديچيپ يگوش يتو حرصش پر يصدا  
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!اسمني  -  

 

:داد ريام ليتحو را جمله کي و شد جمع ميصدا در عالم غم  

 

 به نفهمانه دنيفهم کي منو فهمم ينم يچيه گهيد من. فهمم ينم  -

 حرف  تيزندگ يتو گهيد يکي از ينيبش تو که نجايا به. رسوند نجايا

.....يبزن  

 

 يقرآن به... ستين يکن يم فکر تو که يطور اون مادرجون روح به  -

.بود محرمم ساعت چند فقط امانته ام نهيس يتو که  

 

 ساعت چند فقط امانته ام نهيس يتو که يقرآن به »ديکش صوت گوشم

 دستم. شد شل دستم يتو يگوش. شد تارتر تارم، چشمان «بود محرممم

:نداشت را نگهداشتنش توان گريد  
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 برات رو کاملش من بذار يديد رو لميف اون ينشست اگه  -

..نيبب رو خشيتار...بفرستم  

 

 پرتش مبل ي نقطه نيتر ييانتها به قدرت با و کردم قطع را يگوش

 يم دور خودم از مرا که ي لهيوس از دميترس يم لميموبا از من. کردم

 که دميترس يم آنقدر. دميترس يم کرد يم دور عشقم و جان از کرد

 يم. بستم را درش و شدم خانه اتاق تک وارد خوران تلو تلو همانطور

 خود به خود دميترس يم اتاق يتو ديايب و اورديب در پا يگوش دميترس

 دميترس يم. نمشيبب خواستم ينم من که بکند يلميف پخش به شروع

 ايسون نام که يسونوگراف ي برگه حاال.. بخنند ام يدلداگ و من به

 بود گوشم يتو شيها نعره. بود چشمم مقابل بود آن يرو ياحمد

 که عقدمان شب. بود چشمم يجلو کرد لمس را ريام يبازو که يدست

 بود شدن ذوب حال در تمانيمحرم شب نياول همان در ريام آغوش يتو

 ريام يها بوسه يجا "اصال روابطمان تعداد بعدش يروزها..بودم ادمي

 دستم پشت رو محکم و کردم دراز را دستم. بود چشمم مقابل بدنم يرو

 تاب درآوردم تنم از را مانتوام. ديبوس يم را آنجا مدام ريام دميکش چپم

 آنجا ريام. دميکش ام سرشانه يرو محکم را دستم نطوريهم هم را رشيز
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 يم درد بدنم تمام دميکش بدنم کل يرو را دستم. ديبوس يم مدام هم را

 سروش تاسف از پر نگاه حاال.  کرد يم درد ريام يها بوسه يجا کرد

 که يدل. بود چشمم يجلو دستش يتو ي مرده يماه. بود چشمم مقابل

 زنگ و کيتار اتاق و بودم من. بود چشمم يجلو بود شده شکسته

.نشنوم تا گذاشتم گوشم يرو را دستم دو. شد ينم قطع که يليموبا  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٨٩پارت#  

  سليماني_زيبا#
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 برگشته لباس با مانيپ آمد در صدا به همزمان هم واحد زنگ يصدا

 لباس. نميبب مانيپ چشم يجلو را شدنم خار و نميبنش توانستم ينم. بود

 و تند. رساندم در به را خودم چطور دمينفهم زدم تن سرعت به را ميها

 در يباز از نگاهش گرفتم دستش از را بود آورده که يلباسها عيسر

 با او زدم زنگ ريام به که کردم راحت را الشيخ بود مانده لميموبا يرو

 يکار اگر تا ماند يم نشيماش يتو گيپارکن در که گفت ديترد هزار

 که لميموبا يصدا از باز بستم را در و رفت يوقت. ميبگو او به داشتم

 به و کردم له لنگانم يها قدم انيم را ترسم. دميترس شد ينم قطع

 به يتوجه و دميکش صفحه يرو را وانگشتم داشتم برش. دميرس يگوش

 را عمرش حالت نيتر کند همزمان و نيتندتر داشت که قلبم ضربان

:گفتم تند ديبگو يزيچ ريام نکهيا از قبل نکردم کرد يم تجربه  

 

 و شهر. دارم ازين ييتنها روز چند به تتيمحرم ساعت چند اون واسه  -

 مجبورم يبزن زنگ بازم اگه زنم يم زنگ بهت خودم. امنه جام زينر بهم

. کنم خاموش رو ميگوش  

 

م؟يزيبر بهم يک واسه زمينر بهم تو واسه رو شهر  -  
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 خودم حال به بذار روز چند هي جون مادر روح تو بهم، نزن زنگ  -

 زد زنگ هم مامان. ميزندگ يتو شده يچ بدونه ياحد خوام ينم. رميبم

 فکر همه بذار خونه نرو روز چند هم خودت هزار دو ميرفت گفتم بهش

...هزار دو ميرفت "واقعا کنن  

 

 

.ميبزن حرف اميب بذار اسمني ارين در يباز بچه  -  

 

!خونمون يتو شب هشت  قرارمون ديگه روز سه-  

 

 

 در پرواز حالت به را لميموبا بعدش و گفتم که بود ي جمله نيآخر نيا

. بود کرده قفل ذهنم. دادم فشار را ام قهيشق و نشستم مبل يرو. آوردم

 که يداروها نيب از. داشتم ازين مسکن به و کرد يم درد شدت به سرم

 با هم با را همه و دميکش رونيب خشاب از را شانيتا چند بود داده دکتر
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 ممنون من و بود من يرو ياديز يعصب فشار. دميسرکش آب وانيل کي

 يچشمها تمام از دور به تا بود داده من به ييجا کي که بودم مانيپ

 نفر کي را ام هيگر يصدا نباشم نگران و کنم هيگر بلند يصدا با مزاحم

. کند قضاوت اشتباه را ام يزندگ و من ديشا بعدها که شوند يم گريد

 صبح. برد خواب به مرا ها مسکن که ديکش طول انقدر ام يحال انيپرش

 افتاده نيزم يرو سالن وسط دانم يم فقط دانم ينم ظهر اي بود شده

 يم درد ميها استخوان و بود گرفته را وجودم تمام يبد يکرخت. بودم

 و دوم روز به نوبت حاال و آورد در و سخت. بود گذشته بد اول شب. کرد

 و شب گريد روز نيا پس از و کرد يم کمک خدا ديشا دوم شب و بود

 که يکن فکر نيا به ينيبنش است سخت. آمد ينم من يبرا يروز

 را ذهنت که يسوال نياول. بوده يگريد کس محرم ساعت چند همسرت

 يعني چه؟ يعني بودن محرم ساعت چند نيا که است نيا کند يم پر

 چند و رود يم خواست دلش وقت هر يعني است؟ بلد را انبريم همسرت

 ذهنم يتو ياديز يها يعني د؟يآ يم و شود يم يکس محرم ساعت

.نداشتم يجواب کدامشان چيه يبرا که يها يعني. بود  

 

  الماس_ي_دونه#
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٣٩٠پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

  

 

 

 

 

 

 

 ام ياريهوش حاال. بوده اش يزندگ در من از قبل دختر آن بود گفته ريام

. بوده عقدمان من از قبل از منظورش بفهمم که بود ي اندازه به

 کردم شروع و ساختم معادله آن با و کرده يگرگيا و کسيا را منظورش

 کي ريام که بود نيا حالت نيتر نانهيب خوش در  خب. مسائله حل به

 هم ييجاها هي تا حاال و داشته يحس او به که بوده اش يزندگ در نفر

 باشد؟ محرم را يساعت چند نفر کي نيا با گرفته ميتصم بعد. رفته شيپ
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 که يرعليام. آمد ينم در جور شناختم يم من که يرعليام با معادله نيا

 ميزانوها که همانطور. باشد رحم يب آنقدر توانست ينم شناختم يم من

 يم ذهنم از را موارد نيا تمام بودم نشسته خانه سالن وسط زده بغل را

 مثل موارد نيا گرفت ينم قرار راستا کي در ريام با که يموارد. گذراندم

 ي جهينت کردم يم فکر چه هر. ديرس ينم هم به که بود يمواز خط دو

 از. دميترس يم نداشتم را لميف آن دنيد جرئت لحظه آن تا. نداشت

 با ييارويرو به داشتم ازين لحظه آن اما دميترس يم آن از بعد اتفاق

 کردم روشن را صفحه گرفتم دست به را لميموبا لرزان يدست با. قتيحق

 و بستم را چشمانم. شوم ام يگالر وارد توانستم ينم و ديلرز يم انگشتم

:کردم زمزمه  

 

 دختره هي گردن انداخته رو دستش که نهيا تشينها اس،ي کن گوش  -

خب؟..کافه يتو نشسته  

 

 نيطرف به را سرم. سوخت يم که قلبم مثل درست. سوخت يم چشمانم

:کردم تکرار باز و دادم تکان  
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 تا نشيبب ؟يشناس ينم رو ريام تو باشه تونه ينم نيا جز يزيچ  -

.بوده محض اشتباه يکرد فکر يچ هر بشه باورت  

 

 نبود خودم دست دستم لرزش. دميکش قيعم نفس و بستم را چشمانم

 افزوده شدتش بر لحظه هر که بود ياراد ريغ اتفاق کي دستم لرزش

 از قبل. شدم يگالر وارد آخر دست و دميکش قيعم نفس بار چند. شديم

:دادم يدلدار خودم به لميف کردن يپل  

 

 که يداشت يها لحظه يليخ سروش با هم تو ستين يزيچ خوب  -

...سخته مرد هي يبرا تحملش  

 

 دميد که يزيچ نياول. شد يپل لميف و دادم تکان صفحه يرو را انگشتم

 يمجهول چند ي معادله کي آن از و زد برهم را ام يذهن ي معادله تمام

 معلوم. بود رفتن راه حال در فروشگاه سالن وسط ريام. ساخت حل نيال

 لميف ي ادامه پخش از عيسر. گرفته بسته مدار نيدورب را لميف بود

:دادم يدلدار خودم به باز کردم ممانعت  
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.بود خونه يتو سروش با هم تو  -  

 

 نامزدت سروش »کرد زدن حرف به شروع مغزم يتو يموز يصدا کي

«بود  

 

؟يچ که خب  -  

 

 انگار کردم نگاه اطراف به هم خودم که دادم را صدا جواب بلند انقدر

 تا را لميف يانقطاع چيه بدون گرفتم ميتصم نباريا. باشد آنجا يکس واقعا

. بود خوب يليخ لميف وضوح. زدم يپل دکمه يرو را انگشتم. نميبب انتها

 فروشگاه يبرا ها نيدورب نيتر شرفتهيپ و نيبهتر از ريام دانستم يم

 در يحت و شرکت در را همانندش که يها نيدورب. است کرده استفاده

. بود حساس يتيامن مسائل يرو ريام. بود گذاشته هم خانه يراهروها

 حداقل نداشت يتيحساس نييچن ريام کاش يا کردم آرزو بار نياول يبرا

 هيثان ستيب ديشا. شد يم کم لميف وضوح شده که هم من دل محض
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 شد همان شدنش وارد و شد کادر وارد يدختر ديکش طول ريام رفتن راه

.شد همان ريام دست يرو شدنش بلند و  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٩١پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 دانم ينم. ديد را لميف ي ادامه و کرد ييايح يب باز و سوخت چشمانم

 دستان يتو هم خودش يموها که گفت يم دختر گوش ريز چه

 يم گم را ام خانه ريام يموها تارتار انيم من و شد يم لمس دخترک
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 راه ي انهيم يوقت برد ها پله سمت به را دخترک همانطور يوقت. کردم

 شد گم دخترک يها کام در نفسش يوقت کند را شيلباسها صانهيحر

 دانستم يم کجاست ام خانه دانستم يم حاال کرد گم را راهم من

 يم که خسته و يزخم بودم يزن من. نبودم بلد ريمس اما ستيچ مقصدم

 ريمس دانست يم هم را نيا اما است جانان قلب قلبش مقصد دانست

 وجود رفتن يبرا يريمس شده محو عبور ريمس نه که يسنگالخ عبور

. زد يم دهانم تو و بود کرده رها را ام نهيس قلبم بستم را چشمانم. ندارد

. بود کنده را شيلباسها و کرده بغل شتاب نيا با را گريد زن کي ريام

 دچار را  احساسم عمر کي صحنه نيهم. بود يکاف صحنه نيهم

 رقابليغ يخودآزار با. نداشت تياهم گريد اش هيبق. کرد يم يدوگانگ

 خالف بر. دميکش درد اش هيثان هر در و کردم تماشا را لميف يوصف

 من که ي قهيدق شيش بود لميف قهيدق شيش نبود، کوتاه لميف تصورم

. تر ور آن کردم پرت را يگوش لميف يوسطها شدم ريپ هزارسال شيش

 تيمحرم ساعت چند از ريام منظور بدانم تا بود يکاف ها صحنه نيهم

. ميبگو خواد يم دلم چه هر او به و بزنم زنگ خواست يم دلم. ستيچ

 و متنفرم او از ميبگو. رونيب شود گم ام يزندگ از و کند جمع ميبگو

 پر ي معاشقه نيا و مُردم يم يجراح عمل همان در کاش يا که ميبگو

 شلوارم مانتو شدم بلند شانميپر حال همان با. دميد ينم او از را حرارت
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 که يجا کي دور يجا کي رفتم يم و شستمشان يم ديبا بود يخون

 داخل درِ تک. مادرجون مزار به هيشب يجا هي ديشا ريام از کردم يم گله

 بود گفته دکتر که درک به شدم حمام وارد و کردم باز را خواب اتاق

 ازين من بخورد آب آن به روز سه تا دينبا و ستين آب ضد پانسمانم

 خون تا ستادميا آب ريش ريز آنقدر. ميبشو ازتنم را ها خاطره رد داشتم

 باز که بود مانيپ "حتما آمد يم واحد زنگ يصدا. شست را صورتم

 دکتر که کردم فکر نيا به   و شدم الشيخ يب بزند سر من به بود آمده

 بجنبند ريد اگر دارند خون انعقاد مشکل من مثل که يکسان بود گفته

 يم فکر قبلش روز به من و بروند کما به يزيخونر فرط از است ممکن

 شد رد اديز از واحد زنگ يصدا بودم؟ نرفته کما به چرا که نيا به کردم

 دادم گوش آب يصدا به و گذاشتم گوشم يرو را دستم. ديرس انتها به و

 آب و خورد يم سيخ داشت حمام کف بودم کرده پرت که يمانتو

 خونه مثل درست ديغلت يم آن يرو ها آبه خون بود شده جمع شيرو

 خانه چرا زد يچرخ حمام در نگاهم. جانم و روح در شده جمع يها آبه

 و يببر آب ريز را سرت تا نداشت ييجا چرا نداشت؟ وان مانيپ ي

؟يبکُش را خودت  
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ريام  
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 پر اما شفاف چشمان يتو که شد تمام ي لحظه از من ييايدن اسمني

 يگفت ناباور و عانهيمط تو و «نيماش يتو برو» گفتم و کردم نگاه اشکت

 را احساسم و غرور مرگ من لزرانت يها قدم انيم و يرفت. «باشه»

 را رتميغ شدن پرپر من شد يم دور که لرزانت يقدمها انيم. دميد

 يجا يوقت رفت، مانيزندگ شوم قاصدک و ديخواب قائله يوقت. دميد

 و زدم زنگ احسان به يوقت دم،يد پارکش يجا يتو را نيماش يخال

 رفته روحم من يرو يم دنشانيد به يدار که يگفت يپر به تو گفت

 به قرارش، به جانش، به روحش، به تا بود شهر ي آواره جسمم. بود

 لرزان يمردمکها يآور ادي با يکرد خون را دلم باز تو اما برسد اسشي

 فرمان يرو خونت رد را يجيتدر مرگ نيا دييتا مهر اسمني. نگاهت

 دنيشن از من يوقت.  ينزد حرف اما يداد پاسخ را تماسم. زد نيماش

 گره ريتقد به تو و من کار که دميرس بارو نيا به شدم محروم تيصدا

 که آنجا به. برد قهقرا به مرا تو از يخبر يب ساعت دوازده. خورد خواهد

 مرا تو از يخبر يب. نبود آباد يا خانه چيه و ديوز ينم موافق يباد چيه

 قلبها  کرد، يم خي يچا يها فنجان آن در که ينيسرزم به برد يم

 دوازده. ديچيپ ينم ي خانه چيه انيم ينان چيه عطر و بود يسنگ

 هزار دوازده تا ديکش طول قرن دوزاده من يبرا تو از يخبر يب ساعت

 بکنم التماسش باز و بگذارم ايدن نيا به قدم بار هزار دوازده و رميبم بار
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 تو که يروز کي اسمني.  برگرداند من به را تو و کند مبتال تو به را قلبم

 ينيبنش گريد بام در يبرو يبست يم سفر بار يداشت شده وپرستو ينبود

 آن ريز که يتابلو بودم زده ممنوع ورود يتابلو قلبم واريد يرو من

 آن. کرد يم هيگر سرش يباال قرارانه يب قلبم و بود شده دفن يچکيپ

 جز يکس هر يبرا شده ممنوع نباريا و ماند همانجا تو آمدن از بعد تابلو

. باشد عشقمان نيريش شهد توانست يم که ي وهيم يحت يکس هر تو،

 يتو که را يممنوع ورود يتابلو هر ينبود تو که يساعت دوازده آن در

 خاموشم ياشکها. کردم هيگر نفس يب اشک، يب صدا، يب دميد ابانيخ

 جانش زنش، که کرد يسوگوار ريام يبرا و ختير احساسم يرو

 تيصدا.. يزد زنگ که بود شب دو ساعت جانم آرام. بود کرده شيرها

 خدا به کرده يط را ييايکبر عرش طبقه هفته من ديچيپ گوشم يتو که

 شکسته يشانيپ از. دميبوس تو ينفسها عطر انيم را شيپاها رد و دميرس

 ريز شفا ذکر من و يگفت ادتيز يزير خون از. شد شير ودلم يگفت ات

 کردم آرزو را مرگ تيتنها يبرا من و يگفت رفتنت دکتر از. گرفتم لب

 ام مردانه غرور با دلم و جان بودمت گفته نرفتنت تنها به يديرس تا

 سرت يفدا... يرفت تو اما من رتيغ از نرو باال بودمت گفته. نکن يباز

 نيا شکستم يم را قرارها و قول تمام شد يم که تو حرف من اسمني

.نبود يزيچ که  
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الماس_ي_دونه#  

٣٩٣پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفته که يينگو يکس از تو تا شکستم را خودم بار هزار هم لحظه آن

 تو يگرسنگ به حواسش که يينگو يکس از تا.اورديب لباس همسرم يبرا
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. شکستم و شکستم و شکستم من يگفت و يگفت و يگفت تو اما بوده

 يسوال کي بسته، را نفسم راه گرفته را ام حنجره يسوال کي ميبگذر

 که بپرسم چطور چکم؟يپ بپرسم. کند يم خفه مرا ام نهيس يتو نشسته

 کرد؟ يآسمان را وندمانيپ که يخدا عرش نه و من نه يبشکن تو نه

 خدا به خودت، به چ،يه من يگفت ات يزندگ در من نبود از يوقت چطور؟

 برو و ايب يکرد دايپ را سوال نيا جواب وقت هر اسمن؟ي يکرد فکر

 يبرا کن وا دل ي عقده و نيبنش قلبم ممنوع ورود يتابلو همان کنار

 که يمرد از بود يصورتک. نبود ريام جمله نيا از بعد گريد که يريام

 و بود آمده کش زمان. بود فروخته ي لکاته حرف به را اعتمادش زنش

 از و ديچيپ نتيخشمگ يصدا نکهيا تا يداد ينم جواب را ميتماسها تو

 دامن به بودم زده گره من که يآبرو از يگفت مشترکمان يزندگ يآبرو

 ينيچ و يگفت تو. يبود داده آن به را حواست تو و تيها عاشقانه پاک

 مانيخان به من و شد زده بند شکسته دل. خورد بند قلبم ي شکسته

. يبود گذاشته را دارمانيد ي وعده که بعدش روز سه ديام به رفتم

 به آنجا مينيبچ ماني خانه در و ميکن بازشان هم با بود قرار که لمانيوسا

 نشستم کنارش و رفتم يکوچک کارتن سراغ. بودند نشسته انتظارمان

 کي به کي. قلب طرح با ديسف يصورت بود نفره دو ينيچ سيسرو کي

 از را يبود گذاشته کانتر يرو که را يدستمال. آوردم رونشانيب کارتن از
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 تيحساس. کردم پاک دانه به دانه و شستم را ظرفها و کردم خارج لونينا

 يکي داخل را قلب طرح ظروف گونه وسواسه شناختم يم خوب را تيها

 چه مشترکمان يزندگ شام نياول کردم فکر نيا به و دميچ ها نتهيکاب از

:يبود گفته خودت ؟يپز يم يغذا  

 

!باشم گفته يبپز ديبا تو رو مونيزندگ شام نياول ريام  -  

 

:بودم دهيبوس را ات گونه محکم و بودم دهيخند من  

 

 به ورودمون از قبل در يجلو مونيزندگ خونه سر ميريم ميدار يوقت  -

 چه رو خدا وقت اون يبش سوارم عمر هي تا پام يرو بذار رو پات خونه

!پختم شام برات عمر هي ديشا يديد  

 

:يبود گفته و يبود دهيخند بودنم زنگ خاله به  

 

...تيداماد شربت يتو زميريم خونم يم دعا  -  
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:بودم گرفته را ات ينيب نوک  

 

!دتميعب و عبد ينطوريهم من خواد ينم سينو دعا  -  

 

الماس_ي_دونه#  

٣٩٤پارت#  

  سليماني_زيبا#
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:يبود گفته و يبود چرخانده کاسه يتو را رنگت خوش چشمان  

 

 نباشه ايدن نيا يتو گهيد تو مثل فهيح ميباش داشته پسر هي يبذا  -

  زن هي فيح

!نشه اضافه ايدن به من مثل گهيد خوشبخت  

 

:بودم دهيبوس را صورتت  

 

!من؟ کار يچ خوام يم بچه حد، نيا تا نه دتميعب و عبد گفتم  -  

 

:يبود زده زانو يرو را تيدستها کالفه  

 

!خوام يم من  -  

 

:بودم دهيخند من باز  
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؟يخوا ينم که االن "اناياح  -  

 

 کرده حلقه گردنم دور را دستت و يبود دهيخند ام يمنشور يشوخ به

 کدامش به ؟يگفت رفتن از که يکرد شک احساسم کدام به... يبود

 ميبرا سوال نيا بودم دهيچ نتيکاب يتو را ظرفها که لحظه آن اسمن؟ي

 وارم وانهيد يخودزن که داشت يناخالص تو به احساسم يکجا. شد مهم

 ؟ينوشت خودت به خالصم احساس و من يپا به را يجنجال شب کي در

 يزيانگ دل ييروشنا دينو يگاه ها يکيتار ستين بد شهيهم ها يکيتار

 اما بود تلخ اگرچه بود کيتار چه اگر مانيزندگ از برهه آن. دهند يم را

 اسي. بود ساختنمان الماس يبرا مانيزندگ صورتگر تالش نيآخر

 من نکردم اکتفا يبعد ينتهايکاب و نتيکاب آن دنيچ من قشنگم

 تو... را مانيعاشقان روابط تمام کردم مرور و کردم وصل هم را تختمان

 را ييکذا لميف آن که يرساند نيقي به مرا و يدزد من از را تيصدا که

 رحمانه يب نينچنيا روابطمان از کيکدام در من بگو خودت ديد يخواه

 کردم يم وصل را تختمان چيپ نيآخر يوقت تاختم؟ تو بر خصمانه و

 روغن دلم و کرد يم درد سرم. بود گرفته راه کمرم ي رهيت از عرق
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 بخشت شفا دستان و يبزن ميها قهيشق يرو تو که خواست يم بنفشه

 نيا به تختمان چيپ گردش نيآخر در من. ببرد و ديبشو را دردها تمام

 به تو و شود يم زيانگ شُبه ميها نوازش از کي کدام کردم يم فکر

 يم سوال تو از دوباره اگر چکميپ ببخش کرد؟ يخواه شک کيکدام

 انيم يگريد شدن دهيدر و کجا تو خواستن يتمنا بگو خودت. کنم

 "ابدا نه... نه.. کنم حيتوج را اشتباهم بخواهم که نه کجا؟ هوس چنگال

 مجازاتم خودت و ييايب تو تا بودم ستادهيا قد تمام من. ستين نطوريا

 اگر يحت نبود ام شناسنامه صفحات انيم قشنگت اسم اگر يحت.  يکن

 ينم که را نيا يبود قلبم در که تو نبود انگشتم انيم تيبايز ي حلقه

 را من. يکن مجازات مرا خودت و ييايب کردم آرزو. کنم کتمان توانستم

 خدا و بستم قامت مان ي خانه انيم چکميپ... ينسپار ييجدا و ريتقد به

 به تييتنها ي خسله در تو که دادم قسم عروس نو ي خانه حرمت به را

 عطر که سپردم ييخدا به نمازم يربنا انيم را تو من. ينرس من نبود

 آتش آب از را تو که ييخدا به بود، داده وعده ما به را ماني خانه گرم

 يبرا ساخت يريزنج ريکو از که ييخدا به بود؛ رساند من به و گذراند

 را تيپهلو زخم که سپردم ييخدا به را تو من هم، به کردنمان وصل

 تو به ابد تا مرا و زد گره هم به را قلبمان که ييخدا به ساخت، مرهم

.کرد ريزنج  
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  الماس_ي_دونه#

٣٩٥پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسمني  
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 و آمد مانيپ قبلش روز کي که يروز سه بود گذشته ترسناک روز سه

 و داد من به را اش خانه ديکل. دارد پرواز که گفت و کرد يخداحافظ

 خبر خانه وجود از هم يکس و ندارد را خانه فروش قصد "فعال که گفت

 و بزنم سر اش خانه به يهرزگاه بود توانم در اگر کرد خواهش. ندارد

 طيشرا درست بتوانم يحت نکهيا بدون دادم تکان را سرم تند تند من

 که گرفت قول و رفت ترس جور هزار با مانيپ. دهم صيتشخ را خودم

 اگر يحت من که دانست ينم طفلک. نگذارم يخبر  يب نيا در را ريام

 شده لميف کي کنم فکر ريام به فقط توانستم ينم گريد هم خواستم يم

 روز که دادم قول مانيپ به. بود رفته نشانه را روحم و جان و کابوس بود

 ستين مهم که گفت و ديخند. بروم آنجا از و کنم مرتب را اش خانه بعد

 که بدانم و باشم ريام با که است نيا مهم مانم يم خانه آن در يک تا

 تند تند شيها هيتوص به که ديد يوقت. ندارد را ييجدا چيه ارزش ايدن

 سراغ به گريد روز کي اگر گفت و کرد هم ديتهد دهم يم تکان سر

 الشيخ و دادم تکان سر باز من و گفت خواهد ريام به را ميجا نروم ريام

 رفته مانيپ. کنم يم عمل ام داده که يقول به "حتما که کردم راحت را

. بود کرده باز ميبرا را در خودش ريام. بودم آمده ماني خانه به من و بود

 نگاهش. ميکرد نگاه هم به بهيغر دوتا مثل ديد مرا که داريد نياول در

 عقب و بود ستادهيا در يجلو. غم و ينگران يدلخور از بود يمخلوط
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 جور داشت انتظار ديشا بدهم دست او با داشت انتظار ديشا رفت ينم

 خشم از يگو نبود؛ من مال گريد من چشمان اما کنم نگاهش يگريد

 نگاه يوقت. ستين شيسرجا زيچ چيه قلبم درون داد يم نشان که بود

 يهوا. شدم خانه وارد. رفت کنار آرام و ديکش عقب خودش ديد مرا مات

 و بست را در سرم  پشت ريام. خورد تبدارم و گرم پوست به خانه خنک

 با و دميکش رونيب دستش يتو از خشونت با را دستم. گرفت را ميبازو

:زد لب و شد بسته درد با چشمانش. کردم نگاهش خشم  

 

!اسي  -  

 

 نشستم خانه ي کاناپه تک يرو و فشردم مشتم يتو را فميک ي دسته

 آب وانيل کي و رفت آشپزخانه سمت به ريام. مهمان کي مثل درست

 وصل هم را خچالي که داديم نشان خچالي کن سرد آب يصدا. آورد

 رونيب که آشپزخانه از. نبود خانه در يخچالي قبلش روز چند تا. بود کرده

 آب وانيل و نشست کاناپه قسمت نيتر ييانتها در يحرف چيه بدون آمد

 بسته کارتن چيه گرفت دور خانه نيب نگاهم. گذاشت مقابل زيم يرو را
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 آب وانيل به نکهيا بدون ييجا بود برده هم را ها کارتن انگار. نبود ي

.دميکش يقيعم نفس. بزنم دست  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٩٦پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 نکهيا از قبل بود شده نگرانم که بود مانيپ شد بلند لميموبا زنگ يصدا

 مانيپ دادم پاسخ را لميموبا است گرفته تماس يکس چه شود متوجه ريام

:ديپرس  

 

!يريام شيپ  -  

 

:دادم ميصدا به يقوس و کش اورميب در را ريام لج خواست يم دلم  

 

!رميام شيپ زميعز آره  -  

 

:رفت تشر مانيپ  

 

!نکن تشياذ  -  

 

!دارم دوست  -  
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 کرد فکر. شد کيبار طنازم لحن از چشمانش و ديچرخ سمتم به ريام سر

. بودم گفته يگريد زيچ من اما دارم دوستت گفتم ام يخط ور آن به

:گفت مانيپ  

 

.نداره دوست ريام اندازه کس چيه ارين در يباز خر  -  

 

!خوبم نباش نگران  -  

 

!زتيعز جان نرو باال من از  -  

 

!هم تو  -  

 

!اسمني  -  
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 به و شد بسته خشم با چشمانم شد دهيکوب واريد يتو ضرب با آب وانيل

:گفتم مانيپ  

 

!باهات رميگ يم تماس  -  

 

 ور نيا به يعصب و شد بلند ريام. فميک ته انداختم و کردم قطع را يگوش

 نييپا و باال خشم شدت از داشت اش نهيس ي قفسه برداشت گام ور آن

:ديپرس و گرفت يکيبار رد چشمانش. شد يم  

 

؟يگفت نويا يک به! دارم؟ دوست يگفت  -  

 

!مربوطه خودم به  -  

 

:ديکوب چپش دست يتو و کرد مشت را راستش دست  
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!دارم؟ دوست يگفت يک به پرسم يم ازت گهيد بار هي ،ياوک  -  

 

 ديشا که احمقانه حرکت کي چسباندم خودم به تر محکم را فميک

 داشتم دوست هم ريام نگاه از بودم دهيترس هم من. بود ترس لشيدل

. باشد من يجا شده که هم ي قهيدق چند يبرا  

 

 آدم من و داره يالعمل عکس هي يعمل هر بودم گفته بهت "قبال  -

!ستمين اومدن کوتاه  

 

:گرفت مقابلم را دستش و آمد جلو يبلند يها گام با  

 

!من به بده رو تيگوش  -  

 

:گفتم و دميخند متمسخرانه  
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 يم رو گراشيباز "اتفاقا که دارم پورن لميف هي ميگوش يتو من  -

که؟ يشينم ناراحت يشناس  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٩٧پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 مقابلم را گرشيد دست و ديکش عقب به را شيموها دستش کي با

:گفت يعصب و ديکش ي کالفه پوف گرفت  
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...رو تيگوش من بده  -  

 

 يب که يمن هم...او هم خودم، هم سوخت مانيدو هر حال به دلم

 که يياو هم دميرنج يم تر رحمانه يب خودم و رنجاندم يم را او رحمانه

 شده پهن ي سجاده به نگاهم. بود بدش حال گواه سرخش چشمان

:گفتم طعنه به و افتاد سالن ي گوشه  

 

 رون يم خلوت به چون کنن يم ممبر و محراب نيد اهل واعظان  -

...کنند يم گريد کار آن  

:شد تر يعصب  

 

..من به بده رو تيگوش تو نيد اهل  واعظه من   -  

 

 اما خواست يم اديفر دلم و ديلرز يم تنم. ستادميا مقابلش و شدم بلند

:شکسته دلِ از امان و خشم از امان  
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؟...يکن يم بلندم هوا رو دختره اون مثل ؟يکن يم کار يچ ندم  -  

 

:زد صدا گونه تشر را نامم اش شده قفل يها دندان ريز از  

 

!!اسمني   -  

 

:زدم داد و زيم يرو کردم پرت را لميموبا يگوش  

 

...شو يته من مثل شو، پر شو، يخال من مثل. نيبب دار برش  -  

 

 از کرد ديترد و ماند زيم يرو ام شده پرت يگوش يرو نگاهش

..برداشتنش  

:زد ش يشانيپ رو يمحکم مشت  

 

؟يک به دارم؟ دوست يگفت يک به بگو رتيغ يب من به  -  
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 تار چشمانم. دميفهم يم خوب يليخ را نيا من و رديميم داشت يرعليام

.خورد هم به بار نيچند پلکم و شد  

 

 يکرد ديسف هم رو حامد يرو تو اما لجنه حامد کردم يم فکر  -

!ديکش ينم آب جانماز تو مثل  بود  الحال معلوم اون حداقل  

 

 يتو.   ميگرفت فاصله سال صد انگار که کرد نگاهم دلخورانه آنقدر

.من به هيشب يزيچ هم ديشا شکست عشق هيشب يزيچ نگاهش  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٩٨پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

:گرفت دست در را دانيم خودش باز آمد کش که سکوتمان  
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!دم؟يشن اشتباه که بگو... اسي نکن يباز من با  -  

 کنار عمر کي چطور؟ کند؟ شک من به داد يم اجازه خودش به چطور

 ساله چهارده ي بچه دختر که وقت آن بودم؟ دهينکش نفس مگر گوشش

 يخبط نيچن کرد يم فيتعر ميابرو و چشم از يرهگذر هر و بودم

 چرا کرد؟ يم شک من به بودم زنش دنگ شش که حاال بودم نکرده

 محق را خودش چرا نه؟ من يبرا اما بود قائل اشتباه حق خودش يبرا

 حدود و حد من که لحظه آن نه؟ را من اما دانست يم دادن حيتوض

 منطق کدام به فتوا، کدام به ه،يآ کدام به کردم يم مشخص را ام يزندگ

 مرا و دانست يم محق را خودش که حاال بست؟ يم شک چوب به مرا

 دو دارد يقانون هر مشترک يزندگ بفهمانم او به خواست يم دلم نه،

 هم من يبرا ديبا است قائل حيتوض حق خودش يبرا اگر است طرفه

 هم من يبرا ديبا است قائل اشتباه حق خودش يبرا اگر باشد قائل ديبا

 مثل مرا او نبود من تيشخص حد در ياشتباه اشتباه نيا نکهيا کما باشد

 را شيصدا و بکوبد واريد يتو را وانيل که نه  شناخت يم دستش کف

 را او يکارها از کي کدام من بودنش، مرد صرف به اندازديب سرش پس

 يليس کي لکاته همان يجلو ابانيخ يتو توانستم ينم بودم؟ کرده

 ميبرا او که بود نيا جز مگر نکردم؟ را کار نيا چرا کنم؟ خرجش

 چطور پس. کنم مجادله او با ابانيخ انيم که بود آن از شتريب تقدسش
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 و بستم را چشمانم چطور؟ کند؟ چک مرا يگوش داديم اجازه خودش به

 گرم دل يصدا آن گريد شيصدا. بود گرفته دوران سرم. ديکش عربده او

:بود دور من از سالها شيصدا. نبود شهيهم کننده  

؟يبود يگور کدوم روزه سه  -  

 از امان اما و مردم يم نفسش هر در داشتم من و زد يم نفس نفس

 ميبازو توانش همه با و شد چفت ميبازو دور قدرت با دستش ،يدلخور

 ينم زورم که من بکشد، رخ به را اش يمردانگ ته ته گذاشتم. فشرد را

:دهم فشار خودش مثل را او بازوان ديرس  

 يبود رفته ؟يبود يگور کدوم گم يم ؟يگرفت ياللمون چرا توام با  -

!بذارم باالتر رو کالهم تا بگو رتيغ يب من به سروش؟ خونه  

 را يها دهيشن که يمن پس بود، کرده شک چون شکست يم را من

کردم؟ يم ديبا چه کرد يم وانهيد را يزن هر که بودم دهيد  

.مربوطه خودم به  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٣٩٩پارت#  
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  سليماني_زيبا#

 

:شديم له داشت چنگش يتو ميبازو ديرس تينها به دستش فشار  

 يتو نجايا! بده منو جواب آدم مثل پس...يديمنود سگ يرو اون  -

 دنيکش نفس يحت مشاعه يچ همه ستين يشخص يزيچ چيه خونمون

؟يبود کجا بگو آدم مثل پس  

 و بگذارم ششير ته يرو را دست خواست يم دلم هم حال همان در

 هم شکسته دلِ بود شکسته يليخ دلم اما کنم مرتب را نامرتبش يموها

:دادم تکان نيطرف به را سرم. کند يم فراموش را زدن بند و شکند يم  

نمش؟يب ينم چرا کو؟ آدم؟  -  

 يرعليام نيآفر عقب، به داد هلم قدرت با اما بردام قدم از يقدم خواستم

. سرم پشت واريد به خوردم ،يداد نشانم را دستت ضرب خوب نيآفر

:ديچيپ تنم تمام در درد  

 اصال بره ادتي کنم يم يکار هي. برگرده تينايب کنم يم يکار هي  -

..يخورد يم يگُه چه ناموس يب اون ي توخونه و يبود يک  

:گفتم و دادم تکان هوا يتو يدست تنم يتو درد ي همه با  
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... بنداز خودت به نگاه هي زنهيم حرف ناموس از داره يک  -  

 اش يوحش يوموها داد تکان نيطرف به را سرش و زد آتش را گارشيس

 آتش کرد، نگاهم زيآم ريتحق و متمسخرانه. اش يپشان يرو سرخورد

 رونيب هم را وجودش در مانده يباق يها مانده ته آن تا وجودش به زدم

 بودنم زن ارزش شده؟ گم کجا ام يانسان کرامت نميبب من بعد و زديبر

شده؟ مال لگد کجا  

 يکرد خودت که يکار چون ؟يطلبکار خودت مثل شدم چون هيچ  -

منم؟ بده آدم کردم رو  

:گفت و کرد کيبار را چشمانش  

؟يکرد کار يچ بگو گهيد بار هي  -  

 تحمل دنشيد يبرا من داشت توقع چطور نداشت طاقت دنشيشن يبرا

 غرور نبودم؟ زن من باشد، داشت غرور باشد، بود مرد باشم؟ داشته

 را نفسم عزت نفر هي ابانيخ وسط داد اجازه که نداشتم حرمت نداشتم؟

کند؟ له  

 دهيکش چه ينيبب که ريبگ آتش. شود ينم تماشا به سوختن احساس  -

..ام  
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  الماس_ي_دونه#

٤٠٠پارت#  

  سليماني_زيبا#

 

 صورتم يتو را گارشيس دود و ديکوب کنارم واريد يرو يمحکم مشت

:گرفت ي متمسخرانه يانحنا لبش ي گوشه کرد رها  

 با بمونه من حساب هيتسو اما کردم بزرگت عمر هي يستين کاره نهيا  -

...گرفت يماه شهيهم شهينم آلود گل آب از نره ادشي که شرف يب اون  

 دميکش ميبازو يرو را دستم کرده؟ بزرگم خودش آمد ادشي عجب چه

:کرد يم درد دستش يجا  

...ماشاهلل يبلد يگشت ها کاره نيا با شما  -  

:ديکش آتش به را تنم گرمش نفس و برد فرو گردنم يتو را سرش  

...سرت يفدا بزن طعنه  -  

:داد ادامه او و شد حبس نهيس يتو نفسم  
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؟..ينبود تو ومدهين خونه شب سه که ياون بگو بهم و بده رو جوابم  -  

 خانه در را شب سه که بودم من بودم امدهين خانه به که بودم من. بودم

.کرد يم فکر اشتباه راجبش او که يگريد. بود کرده سر يگريد ي  

 يوقت. کرد يم دگرگون را حالم نفسش عطر و شد جمع تلخ صورتم

...زد لب ناباورانه ديد را حضورش از انزجارم و ديکش عقب را سرش  

!اسي  -  

:ختير نييپا چشمم از اشک سرکش ي قطره  

!نزن دست من به گهيد  -  

 يبلند گام. است من شدن گم روز سه بحث موضوع رفت ادشي

 سمت به و کرد بلندم دستش يرو من حرف به توجه بدون و برداشت

 مثل درست نداد، من به يتياهم زدم پا و دست چه هر. برد خوابمان اتاق

 پرت مرا بود نيا فرقش فقط آورد خواب اتاق به و کرد بلندم دختر همان

:گفت و نشاند تخت لبه  آرام مرا نکرد  

؟يکن يم کار يچ باشم زنم با ريس دل هي بخوام اگه "مثال  -  

 باز و نيزم يرو کرد پرت را گارشيس و کرد خارج تنش از را شرتش يت

:ديپرس  
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 نجايا نباش؟ نگرانم يگ يم يک به ؟...دارم دوست يگ يم يک به  -

 يگه هي ميقبل يزندگ تو من توام؟ با هان؟ شنوه؟ يم رو صدات يکس

 رو هرزه زن هي شينما يتون يم يکرد فکر رفته شده تموم خوردم

شصتت؟ ناز بگم منم و يکن يباز واسم  

 

  الماس_ي_دونه#

٤٠١پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 خشم انيم چشمم مردمک شد ينم متمرکز جا کي ميچشمها مردمک

:گرفت يم آتش دلم و سوخت يم نفرت و  

 

 که بشنوه رو صدام يکس بود قرار اگه... شونه ينم رو صدام يکس نه  -

.کرد ينم رفتار باهام يابونيخ زن هي مثل و کرد ينم شک بهم شوهرم  

 دارز تخت يرو و ديکش آغوش به مرا حال همان در. نکرد رحم "اصال

. ديرس گردنم به نفسش و ديکش سرم يرو از را شالم. زدم هق...ديکش

:گفتم بود شده سِر بدن تمام و ديکوب يم دهانم يتو قلبم که يدرحال  

 

 يچطور. باشم بلد ونبريم ستمين تو هيشب من چون. نبودم يکس با  -

 خونه رفتم. بودم دهيترس اومد يم خون سرم ؟يکن شک من به يتونست

 ببرم کردم خواهش ازش... دکتر برد و ديد منو مانيپ خونه، نبودن عمه

 تو روز سه. کرد قبول بگم شما به که يشرط به..نباشه يکس که يجا هي
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 رو ريام گفت زد زنگ هم االن. رفت روزيد خودش بودم اتنه خونش

..دارم دوست گفتم منم نکن تياذ  

 

 که يوقت. بود شده بلند هقم هق يصدا که گفتم يوقت را جمله نيآخر

 دوباره من و ديچک گردنم يرو اشکش بودم شده سنجاق آغوشش يتو

..مُردم  

 

؟.... مدت نيا يتو شدم له کم ؟يکن يم يباز چرا من با  -  

 

:ختمير اشک و زدم هق  

 

!نزن دست من به  -  

 

:داد فشار خودش به مرا شتريب دينکش عقب  
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؟ينگران از رسم يم خدا به من ينکرد فکر  -  

 

!کن ولم  -  

 

:کرد يم نوازش را ميموها يوقت داشت لطافت نبود خشن گريد دستش  

 

...خوام ينم  -  

 

!کن ولم خدا رو تو  -  

 

:نشست گردنم يرو اش بوسه  

 

 حالم رفتم..خونه دمانيچ واسه کمک برم تا بود زده زنگ سروش  -

 از يکي به زدم زنگ. واسم يبود رفته دست از خراب، يليخ بود خراب

 بارون يکرد تر خراب رو خرابم حال و يزد زنگ تو بعدش...  هاا بچه
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 که رفتم راه بارون ريز انقدر خواستم ها بچه از يچ رفت ادمي اومد يم

 رفت اما شد يعصب رفت کردم ردش. بود اونجا فروشگاه، به دميرس

 دارم دوست بگم زدم زنگ مرميم تو بدون اسمني بگم بهت زدم زنگ

 ينباش اگه که دارم دوست يطور هي يکن يم فکر تو که ياونطور نه

 دمينفهم گهيد. داد جواب سروش رو تيگوش بود شب سه ره؛يم نفسم

 دختر هي و بود تو اسم لبم ذکر که اومدم خودم به يوقت کنم يم کار يچ

 يبود تو چون نرفتم تهش تا اما نييپا اومدم رو طبقه مين مقابلم، يوحش

.قلبم وسط  

 

  الماس_ي_دونه#

٤٠٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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:نشست ام يشانيپ زخم يرو گرشيد ي بوسه بود گرفته اوج هقم هق  

 

... ياخاذ و بود مزاحمت فقط گهيد بعدش  -  

..ام يشانيپ يرو اش يشانيپ بود صورتم قاب دستانش  

 

 العمل عکس و عمل از من با اما بکن يبکن يخوا يم يکار هر  -

...نزن حرف من بعد از من با. نزن حرف  

 

:بود شسته را صورتم تمام مياشکها  
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.. نزن دست من به نگو بهم...بوسمت يم يوقت نبند تلخ رو چشمات  -

...نزن چوب خودت با منو  

 

 به که يچترباز مثل شيتشو و ترس سراسر بود يحس رياس تنم تمام

 داند يم. آشناست هم ياحتمال خطرات با اما دارد مانيا شجاعتش

 باز هرگز چترش است ممکن داند يم هم را نيا اما دارد لذت دنيپر

 بستم تلخ که را چشمانم. ترس و دلهره از بود يمخلوط حالم. نشود

 دو هر. ماند صورتم يرو چشمانش اشک نم اما ديکش عقب را خودش

 ميبود رنجانده و ميبود دهيرنج دو هر م،يبود يزخم و ميبود شکسته

 قدم شد دور که عطرش بود، مانده روحم لميف کي انيم من و را يگريد

 سرم. ديکش حسرت را دستش يگرم که تنم. شد خارج اتاق از که شيها

.زدم هق و گرفتم دستانم انيم را  

 

؟..ريام يکرد کار يچ من با  -  

 

 احساسم منو به پاسخ نيتر ايگو لميف داخل ريتصو نداشت جواب سوالم

 رفت يم رژه چشمم مقابل مدام لميف داخل ريتصو. بستم را چشمانم. بود
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 يهمان همسرم من، ريام. داشت انيجر لميف درون آنچه از مردميم من و

 يب و مشتاقانه شد سيخ چشمانش نم از صورتم قبلش قهيدق چند که

 انيم در يکي و کند يم رونيب تنش از را يگريد کس تن يلباسها قرار

 شيطوالن يها کام انيم شينفسها کرد يم جدا تنش از را لباس هر که

.شد يم حبس  

 نفس انيم يريام نفس بار چند. زدم عق و گذاشتم دهانم يرو را دستم

 شيبرا يگريد خاطرات ميها دنيبوس در بار چند بود؟ شده گم ميها

 معده اتيمحتو تمام. دادم فشار شتريب و شتريب را دستم بود؟ شده يتداع

 مرگ زدن عق بار هر با من و آورد هجوم دهانم سمت به شتاب با ام

 کابوس. نبود يتلخ آن به هم کابوس. شدم گر نظاره را مشترکم يزندگ

 يتلخ يبرا ياريمع که يمن از امان.  داشت اريمع خودش يبرا هم

.نبود ام يزندگ  

 

  الماس_ي_دونه#

٤٠٣پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 بود شده منبسط زمان. شدند ينم يسپر و بودند آمده کش يها ساعت

 يدختر که بود يزمان هم آن. بود مانده جا همان و لحظه کي در و

 لحظه همان در من. بود گفته ريام به عشقش از و دهيد مرا ابانيخ وسط

 جان يب يبدن و کرده ترک را جسمم روحم. بودم مُرده شده منبسط ي

.دميکش يم دکي را  

 داريب اي را ساعات آن بودم خواب دانم ينم گذشت ساعت چند دانم ينم

 رفتم رونيب خواب اتاق از يوقت اما. بردم يم سر به يانيپا يب يپوچ در

 در مدت همه نيا نکهيا از چشمانم. شده شب مهين بودم مطمئن که

 زد يم آشپزخانه از که يسو کم نور و کرد يم درد بودم نشسته يکيتار

 نماز و بود نشسته ش سجاده يرو ريام بود انداخته هيسا هم سالن يتو

 داخل شستم را صورتم و رفتم يبهداشت سيسرو سمت به خواند يم

 دلش که يزن کي داد يم نشان را خودش عاشق اما يزخم زن کي نهيآ
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 سيسرو از يوقت. بود مانده يباق قلبش سوختن و شوهرش اشک انيم

 سمت به و شد بلند بود کرده تمام را رنمازشيام. رفتم رونيب يبهداشت

. گذاشت زيم يرو را  ينيس. برگشت غذا ينيس با و رفت آشپزخانه

:گفت آرام و کرد را کار نيهم هم او و دميدزد او از را نگاهم  

 

.يندار يرو به رنگ بخور لقمه هي ايب. نکردم دارتيب بود برده خوابت  -  

 

:گفتم و گرفتم دستانم انيم را سرم نشستم و رفتم کاناپه سمت به  

 

!خورم ينم  -  

 

:گرفت سمتم به يا لقمه و شد کار به دست خودش  

 

!رم؟يبگ لقمه بپوشم دستکش يخوا يم  -  
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 ديدز من از را چشمش او اما کردم نگاهش دلخوارنه اش طعنه از دلخور

:گفت و  

 

 

..يندار رو به رنگ باال، بکشه رو فشارت کم هي بخور هم نوشابه  -  

 

 بودم رهيخ رخش مين به کماکان من و بود دستش يتو کان کما لقمه

 باالخره رميگ ينم را لقمه ديد که يوقت طلبکارانه، ديشا و دلخورانه

 دلخورانه. بود کدر نگاهش رنگ. کرد نگاه چشمانم در و آمد باال سرش

:گفت آرام اما گفت  

 

  ؟يکن يم نگاه ينطوريا چرا  -

 

:دمينکش کردنش نگاه طور آن از دست اما گرفتم دستش از را لقمه  
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 اي ينيب يم خر يدار... ييکاليبار رو بچه کُشه يم ييباال سر و خر  -

دخترعمو؟ بچه  

 

  الماس_ي_دونه#

٤٠٤پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 شد ينم دهيد يخوب به خانه روشن هيسا انيم صورتش ريتصو زدم؛ پلک

 انگشت بند کي چشمانش ريز. بود شده کم من يينايب قدرت هم ديشا

 در. نطوريهم هم شيموها و بود نامرتب شيشهاير ته  بود افتاده گود

 را راستم دست بود دادنم پاسخ منتظر و کرد يم نگاهم که حال همان

 يليخ کرد يم درد. دادم ماساژش يآرام به و گذاشتم چپم يبازو يرو

 شکسته ينيچ. نبودم کردن ناز آدم لحظه آن من يول کرد يم درد هم

 يرو ريام نگاه. بود جامانده خاطراتم يجا کي ام تکه هر که بودم ي

:گفت و نشست ميبازو  

 

 اريب در ينيب ينم ممبر و محراب اگه ينيب ينم زاهد و واعظ اگه  -

... بازوت شد يچ نيبب رو مانتوت  

 

 آن يگرفت يم را ورش هر عشق و خشم و تمنا از بود يمخلوط لحنش

 يچکاريه و کنم يم نگاهش مات همانطور ديد يوقت. ديلنگ يم ورش

:گفت و ديکش صورتش يرو يدست کالفه کنم ينم  

 

.نکن نگاه ياونطور اما بترکون بزن مونده، غرورم؟ از مونده يزيچ  -  
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 تر زبانم با را لبم داشتم آب وانيل کي عطش و بود شده خشک کامم

 به رشيمس يتو برگشت آب يوانيل با و بلند جمع حواس ياو و کردم

 نبود رشيمس در هم يزيچ يوقت زد يم لگد توانست يم که چه هر

 بود گرفته ام خنده خشم وسط کانتر ي گوشه به ديکوب اشيپا با محکم

 کردم ينم فکر هرگز و بودم حفظ را همه من که يکارها شيکارها به

 اش يزندگ و خودش با شناختمش يم دستم کف مثل من که ياو او

 شيبرا که ييتشرها توپ تمام به تفاوت يب. باشد کرده يکار نيچن

 به باز مرا و کمر دور انداخت را دستش و کنارم نشست بودم آمده

. کرد سنجاق خودش  

 

!نميبب نجايا ايب  -  

 

 رونيب ام نهيس ي قفسه از بود ممکن آن هر که زد يم تند آنقدر قلبم

.گشتند يم را خانه کل آوردند يم در بال مياشکها زدم يم لب اگر. بپرد  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1873 

  الماس_ي_دونه#

٤٠٥پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي زهيمکان يپشت دمشيکش سر نفس يب من و داد دستم به را آب وانيل

:گفت همزمان و داد هل عقب به را کاناپه  
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!نگا چشاشووو  -  

 

 مانيهردو و داد هيتک اش نهيس به را سرم. مطمئنم بود آب پر چشمانم

.ديکش عقب به کاناپه يرو را  

 

کرده؟ تتياذ يک نميبب بگو  -  

 

 را ريام يوقت هم آن شود درمان بود آمده خودش و بود شده درد خودش

. ديکش يم رونيب را يرعليام و گذاشت يم جا قشيعم يها نفس پشت

 را رميام لحظه آن من. شد حلقه کمرش دور دستم اگر نبود خودم دست

 فشار قميرف آغوش يتو سفت را خودم لحظه آن من. بودم نکرده بغل

..شد قميرف شهيهم مثل هم او. ستميگر سخت و دادم  

 

 يم ديکش يم درد اگر دهينکش درد بده هيگر گفته يک هر خوبه هيگر  -

 آرومت هيگر اگه. نداره هم زن و مرد. خوبه همه واسه هيگر که ديفهم

..کن هيگر کنه، يم  
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 پشت را ميموها. شد آب سيخ مياشکها از تنش يتو ديسف شرت يت

 و کنم هيگر ريس دل کي بغلش يتو گذاشت و کرد کسيف گوشم

 خودش خت؟ير را شياشکها کجا خودش خودش، يبرا رميبم...خودش

 رميام. نبود گريد که مادرجون شکست؟ يکس چه آغوش در را بغضش

.بود شده تنها  

 

ازش؟ ترسم يم  -  

 

.نشود عوض شيجا بود حواسش. دينبوس مرا اما کرد نوازش را ميموها  

 

!؟يترس يم شيچ از  -  

 

...باشه بلد ونبريم نکهيا از  -  
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:ديخند زير  

 

 ياون... تو قلب به خوره يم صاف که داره شاهراه هي قلبش ي جاده  -

؟..کار يچ خواد يم ونبريم باشه داشته راه شاه که  

 

:کردم يم ييگشا عقده و بودم دهيرس خانه به آواره منه زدم هق  

 

...کرد بغلش  -  

 

 من و ميبود داده هيتک کاناپه يپشت به دو هر دميد ينم را چشمانش

 يقيعم نفس قرار يب و ديکوب يم تند قلبش بود اش نهيس يرو سرم

:بست درد با را چشمانش که خورم يم قسم و ديکش  

 

 که يزيچ اما کنه فراموش روز هي ديشا رو يشنو يم که يزيچ آدم  -

؟...رو لميف اون شيديد چرا.. نه رو نهيب يم  
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.بودم دنشيد دنبال عمر هي دميد ينم اگه  -  

 خورد يم را بغضش هم او داشت ديشا کوتاه، نه ،يطوالن نه کرد مکث

.شد اديز کم کم که داشت يلرزش آن از بعد شيصدا که چرا  

 

!يديد ينم رو لميف اون و يکرد يم اعتماد بهش کاش يا  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٤٠٦پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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...بوده عاشقم شناخته رو خودش يوقت از که گفت بهم يالک  -  

 

 و ديکش ام يشانيپ زخم يرو آرام را دستش و کرد نوازش را ميموها

:گفت  

 

...رفت يم شيپ تهش تا که بود يالک اگه  -  

 

:دميکش هم يتو اخم  

 

 کجا از بوده بار هي همون فقط معلوم کجا از ؟.. نرفته معلوم کجا از  -

 معلوم؟؟

 

بهش؟ يدار شک  -  
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؟يکرد ينم شک يبود تو باشم؟ نداشته  -  

 

؟يشينم ناراحت بگم؟ بهت يگوش در يزيچ هي  -  

 

 يم ناراحت اگر يحت ديبگو خواست يم دلم اما کردم نگاهش مردد

.نداشت اثر من يرو گريد درد و بودم شده سِر انگار. شدم  

 

.بگووو  -  

 

 ي خوره که يسوال جواب داشتم دوست شدم مانع ديبگو يزيچ آمد تا

. بدانم را بود شده ذهنم  

 

 يکي واسه عجله همه اون. بدونم خوام يم رو سوالم هي جواب اول -

 ريپاگ من که نيا. بود نيهم واسه عقدمون از بعد شب همون اون شدن

 بشم؟
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 شناختم يم را ريام من. شد شل تنم دور دستش و شد قفل شيها دندان

 چند. گرفته نشانه را تمامش و قلبش مرکز به بود زده صاف سوال نيا

 که ندهد يجواب تا کرد يم آرام را خودش داشت ديکش قيعم نفس بار

 زانيم با رابطه در ريام شناختم يم را ريام من. شود رشته بود پنبه چه هر

 از چه بود يرعليام که يوقت آن چه آمد ينم کوتاه من به اش عالقه

.رميام شد که يوقت  

 

؟يشد ريگ پا يکن يم فکر  -  

 

  ست؟ين نيا سوالم جواب  -

 

:آمد دردم که يطور کي. گفت دلخورانه  

 

!داشت وقت سال يليخ کردنت ريپاگ واسه  -  
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 از و کردم جمع تلخ را صورتم حشيصر جواب از شد چندشم خودم از

:گرفتم فاصله آغوشش  

 

!خودم از اومد بدم... بودم يدست دم چقدر  -  

 ناخودآگاه آغوشش به گرداند برم تا گذاشت ميبازو يرو که را دستش

:شد بلند آخم  

 

...آخخخخخخ  -  

 

:گفت برنده. نکرد گفتنم آخ به يتوجه  

 

 تيوحدان به. يزنيم رو حرف نيا خودت مورد در باشه بارت نيآخر  -

 يبذار هيما خودت از اي ياريب در رو ها هرزه ياَدا بعد دفعه قسم خدا

.مونم ينم صبور گهيد  
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 يمرد يبرا تش،يوحدان به هم آن خورد يم قسم را خدا و داشت وضو

 ميبازو يرو که را دستم. بود يزيچ هر از باالتر خدا شناختم يم من که

 کبود رد به و ديکش رونيب تنم از را مانتو نکرد صبر گريد او گذاشتم

 نقدريا ها چشم همه يزندگ در دانم ينم کرد نگاه تنم يرو دستش

 ها نگاه ما يدرزندگ. بود نيچن نيا ما يزندگ در اي کردند يم يباز نقش

 باز را بسته در صدها نگاه کي يگاه داشتند گفتن يبرا ياديز يحرفها

 مکدر نگاه آن گفت يم را ناگفته حرف صدها نگاه کي يگاه و کرد يم

 او از که يدلخور تمام با را گفت يم ديبا آنچه هر گفت ميبازو يرو

 ديشا ي خواه معذرت. بودم بدهکار او به يخواه معذرت کي داشتم

 هم به فقط و ميبود کرده سکوت ديايب زبانم يرو تا برد يم ياديز زمان

.ميکرد يم نگاه  

 

  الماس_ي_دونه#

٤٠٧پارت#  

سليماني_زيبا#  
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 بودند تشر يگاه سکوتها داشتند يپررنگ نقش ما يزندگ در هم سکوتها

 گِله ريام ي لحظه آن سکوت. بودند گِله هم يگاه و يعذرخواه يگاه

 داشت. شناختم ينم يکاف ي اندازه به را او من چرا نکهيا از گِله. داشت

. شناختم ينم شناخت يم مرا او که آنطور را او من چرا که کرد يم گِله

 داشتم دوست. اورميب در دلش از داشتم دوست آمد کش که سکوتش

 يم من حاال يکرد آرامم قشنگ و يبود يرعليام االن تا باشه ميبگو

 نکهيا نه شد ينم اما يخواه يم تو که يصبور سنگ همان شوم

 که لبش شکست، ي بوسه با که سکوتش. توانستم ينم نه ها نخواهم

...شد يفيبالتکل يگرما رياس تنم نشست ميبازو يکبود يرو  
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!خوام يم معذرت  -  

 

 يشرمندگ بار هفتادهزار. زد حرف نگاهش باز و شد بلند آرامش با سرش

 پا به طوفان جانم در چشمانش دنيبوس ليم. کرد صرف چشمانم در را

 ريتصو را نحس لميف کي از يمنحوس يريتصو ميايح يب چشمان و کرد

.ختير احساسم جان به و کرد  

 

چقدره؟ شوهرش واسه زن هي حرمت يدون يم  -  

 

 زمان خواست يم دلم. دادم تکان نيطرف به ندانستن ي نشانه به را سرم

 يم يباق فروشگاه در يجلو قبلش روز سه در ما و برگردد عقب به

 ريام از "حتما وقت آن ميشد يم آنجا از رفتن رونيب اليخ يب و ميماند

 چطور دميپرس يم اي. است شده چه خانه يها کارتن فيتکل دميپرس يم

. کرده وصل را همان باز و فرستادن اشتباه را تختمان که نشده متوجه

 به اما خچالي کردن وصل بابت دميبوس يم را اش گونه محکم ياحتي
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 را انگشتانم سر که يحال در واو دميکش قيعم نفس نهايا ي همه يجا

:زد لب کرد يم لمس  

 

 افتخار با جا همه مادرجون. شد بابام هيشب يليخ ام چهره من يوقت  -

 شدم بزرگ يليخ يوقت يروز هي برزهيفر کُپه يرعليام که گفت يم

 و ديخند. بابام به شباهتم اي داره دوست خودم خاطر به منو دميپرس ازش

 يپاکدامن از نشونه هي شهيم باباش هيشب يليخ بچه هي يوقت گفت

 پاک چشم انقدر زنش که بوده نيا به مرد هي فخر ميقد زا و مادرشه

 رينگ زنشه، ييايح به مرد هي فخر. اومده در خودش کُپه پسرش که بوده

 خودت ست يالضح و شمس هيآ مثل برام تو تقدس... من از و فخر نيا

 بذار نکن، کيکوچ يچيه يبرا رفتم لجن تو خرخره تا من اگه يحت رو

!خورده قسم شيروشنا به خدا که يشبا يديخورش همون برام  

 

 آنقدر. بود بلد دستش کف مثل مرا ريام که يراست به. شد دگرگون حالم

 و کرد خم را سرش.شد بسته ميلبها که کرد سنجاق مانشيا به مرا بايز

 ديترد با را آخرش سوال  و نشست انگشتم سر يرو  کوتاهش ي بوسه

.ديپرس  
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 بغلم نزن، دست من به گن يم شوهرشون به زنها يوقت خوندم جا هي  -

 تو يکن بوسشون شتريب  يکن بغلشون شتريب ديبا يعني نکن بوسم نکن،

؟..گهيد يزنها ي همه مثل هم  

 

  الماس_ي_دونه#

٤٠٧پارت#  

سليماني_زيبا#  
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 کردند يم قهر يوقت که يزنها بودم گريد يزنها ي همه مثل من

 کي با اما داشتند را همسرشان با يصحبت هم يبرا يشتريب يتمنا

 ريام يکار هر و بودم ستادهيا سهيمقا پرتگاه ي لبه در من بزرگ تفاوت

. ستادميا يم سهيمقا يترازو ي کفه يرو ي اراده چيه بدون کرد يم

 يحت ريام نداشتم دوست واقعا عالم زنان تمام خالف من اما لحظه آن

 را يرعليام من او با ام يصحبت هم مدت تمام در و کند لمسم ي لحظه

 خودش چند هر نکنم ممانعت شد يم باعث نيهم و را ريام نه دميد يم

 کوتاهش ي بوسه با و بود داده کف از را قرارش صحبتمان انيپا در

 کارها نيسختتر دانستم يم که کرد مي آماده يمجازات يبرا را خودش

.اوست يبرا  

 

؟يداشت دوسش  -  

 

 لحظه کي. است سوال نيا دنيپرس از راحتتر مرگ زن کي يبرا

 تکه تکه بعد و کرد يم يسالخ اول را او سوال نيا اما تمام و رديميم

:گفت مانيپش و نادمانه. کشت يم  
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!دمشيد بار هي فقط من  -  

 

 فيضع را خودم ديچک اشکم که لحظه آن. است بد بودن فيضع چقدر

 آنقدر. ديلرز ميها شانه که فيضع آنقدر. دميد ايدن نيا موجود نيتر

 را دستم رکرد،يام با زدن حرف به شروع من از ارياخت يب لبم که فيضع

:گفتم ريام به رو گذاشتم قلبم يرو  

 

 چطوري نشم؟ له خودم که بيرون بندازمت چطوري تويي، اين تو  -

 چطوري چطوري؟ بگو ؟ نشم فراموش خودم که کنم فراموشت

 نباشه؟ تويي باشم من ميشه اصالً؟ ميشه نشکنم؟ خودم که بشکنمت

 رو اميرم طوري هر من چون اميرعلي بده نشون بهم راهي يه ميشه اگه

 خودم اول ميشم فراموش خودم اول ميشم شکسته خودم اول شکنم مي

. ميشه له  

  و کردم پنهان دستانم نيب را صورتم آن از بعد

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1889 

:کرد نوازشم و ديکش ميموها يرو را دستش زدم هق  

 

 بار هي که تو نبودم؟ تو يزندگ يتو منم ،ينبود من يزندگ يتو تو  -

 نيومدم خطبه هي با من. يتون يم هم باز يکن انتيخ من به يتونست

 در بار هزار خودت. بوده قبلش خب که باشم نيا نگران که تيزندگ يتو

 عاشقم اگه. يبود عاشقم يشناخت رو خودت يوقت از که يخوند گوشم

ر؟يام يچ يعني عشق ؟يتونست رچطو پس يبود  

 

 دست ميموها نوازش از دستش. سوازند يم را دلم نشيسنگ سکوت

:گفتم رحمانه يب من و دينکش  

 

!؟يکرد بغل ينطوريا اونم... موهام به نزن دست  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٤٠٨پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 يکم چ،يه که دينکش ميموها نوازش از دست. امدين کوتاه او نباريا

:گفت  دلخورانه  

 

 اون من يرفتارها از کي کدوم يتو ميبود باهم که يبار نياول  -

کنه؟ يم رفتار ياونطور عشقش با آدم هان؟ ؟يديد رو خشونت  

:زدم يخند پوز  
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 يم اديز رو يجنس لذت "گاها خشونت که يبش نيا منکر يخوا ينم  -

!کنه؟  

 

 نفس تند و زد پلک بار چند. رفت فرو هم يتو شيها اخم و شد يعصب

: کرد نگاه چشمانم يتو آخر دست و ديکش  

 

 متيق به شتريب لذت هي دنبال من کدومشون تو م؟يبود هم با بار چند  -

هان؟ بودم؟ خودم به نيتوه تو، به نيتوه  

 

:دوختم گردنش به را نگاهم و خوردم فرو را بغضم  

 

 تيدل فتيش هي يديد که هم االن يديد يم رو لميف اون دينبا تو  -

! بره کن  

 

شه؟يم ؟يرعليام شهيم بره؟ کنم تيدل فتيش  -  
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 سراسر من شب آن نداشت شدن يخال اليخ و بود پر چشمانم ي کاسه

 با را چشمم از شده ختهير اشک قطره. ندامت سراسر او و بودم اشک

:ديلرز او يصدا نباريا و گرفت سرانگشتش  

 

!بشه ديشا.... ميکن يسع هم با  -  

 

 پس را ها نيسختتر هم با شود يم که کرد خوش را دلم دشيشا نيهم

 ازين. ديکش کنار را شب ي پرده و ديرس يروشن به يکيتار از و زد

. آرامش به يديشد ازين شتريب آن از و داشتم گرفتن دوش به يديشد

 به و انداخت يم دست اش گوشه هر مانيخان. نداشت آرامش مانيخان

 يآور ادي من به ماني خانه. ببند را ام يتنفس راه تا آورد يم فشار گردنم

. کنم بغض ديبا دميچ خانه بار هر من کرد يم  

 

!خونمون برم خوام يم  -  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1893 

 و کرد شکار را شب ياهيس چشمانش و چرخاند پنجره طرف به را سرش

:کرد زمزمه  

 

...خدا ياِ  -  

 

 زدم زل شب مطلق ياهيس به پنجره ي گوشه از و شد شتريب بغضم

 از قبل داشتم دوست بود مانده هم درمن که را مامان عادت نيا چقدر

 بدون ي خانه داشت اعتقاد و کرد يم نصب پرده خانه يبرا يکار هر

 به يکس هر و است رونيب تهش و سر است دروازه بدون شهر مثل پرده

 يکار هر قبل نهيا از يراض. دهد يم را خانه به ورود ي اجازه خودش

 دادم يدلدار خودم به و دميکش يقيعم نفس ام کرده نصب را ها پرده

 باز قلبم ي خانه به يشاد دوباره و منحوس ينحس نيا شود يم يط که

.گردد يم  

 

  الماس_ي_دونه#

٤٠٩پارت#  
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  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 عادت محکم ريام به من. کرد يم تمياذ شتريب نيا و بود مستاصل ريام

 ام يدرماندگ. باشد درمانده که يريام نه ستيچ حل راه بداند که داشتم

:گفت و ديکش موهاش يتو کالفه را دستش که شد ادتريز يوقت  

 

!خونه ببرمت بپوش،  -  

 

 اتاق سمت به و کرد جمع را اش سجاده. شد بلند او و دميپوش را مانتوام

 دو هر. بود مانده خواب اتاق يتو که رفتم شال دنبال به هم من رفت

:گفت ريام ميآمد رونيب ميبود هم يروبرو که يخوابها اتاق در از يوقت  
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  آخه.نجايا آوردم يروتخت هي و دميخر لباس دست چند هي برات صبح  -

 نجايا روز چند يبخوا ديشا گفتم بدونه احسان خوام ينم يبود گفته

.ميباش  

 

 کرده شل را ميپاها و دست نگاهش التماس. شد شل ميپاها و دست

 بود؟ چه تهش.... تهش و احسان کنکاش با بود يمساو رفتنم خانه. بود

 به هيبق که درک به گفتم يم و گذاشتم يم کنار را ريام من تهش

 به پا هم من تهش اي کردند؟ دايپ راه ام يزندگ بخش نيتر يخصوص

 ينم را ريام دانستم يم که من... زدم؟ ينم دم و سوختم يم ريام يپا

 او از اگر يحت است قلبم سنجاق شهيهم تا او و بروم و بزنم پس توانم

 ريز به سر و ديفهم را دميترد او و زدم پلک بار چند. باشم نيچرک دل

:گفت  

 

!دميخر کباب تو خاطر به.. ينخورد چيه اسي  -  
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 شد روشن يکم چشمانش آوردم، در تنم از يحرف چيه يب که را مانتوام

:آمد پاکت چند با و برگشت اتاق به و  

 

 دوش يخوا يم دونستم يم دميخر هم حوله برات خوبن؟ نيبب ايب  -

...يريبگ  

 

 را دهايخر کي به کي او و نشستم کاناپه يرو و سالن يتو برگشتم

:گفت و ديکش رونيب  

 

.دهيپر يليخ رنگت. کنم يم گرم رو غذا منم ريبگ دوش هي پاشو  -  

 

 ادامه او و دميکش کوتاهم يموها انيم يدست و کردم باز را ميموها کش

:داد  
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 گفت داد «يمو يز»شامپو فروشنده...اسي نکردم دايپ ريگارن شامپو  -

 ريهاپ رميم سر هي نساخت موهات به بزن حاال ره،يگارن همون مشابه

.داره اونجا نميبب  

 

 چه داند يم يحت که کرد يم يآور ادي داشت زد ينم حرف ريام

 همه به حواسش کرد يم ثابت من به داشت زنم يم ميموها به يشامپو

 يرو را دستم کف. باشد شده پا به بلوا دلش يتو اگر يحت هست زيچ

:کرد يم درد گذاشتم ام يشانيپ  

 

.ينگفت شد حرف تو حرف يبگ يخواست يم يزيچ هي  -  

 

:گفت و آشپزخانه سمت به برد را غذا ظرف  

 

!کن روشن رو گاز ريز خودت ايب  -  

 

  الماس_ي_دونه#
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٤١٠پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 

 

:کردم نگاه بود ستادهيا کانتر پشت که او به کردم بلند را سرم  

 

!سبکتره خودت دست نشده، روشن گازمون هنوز  -  

 

؟يبگ بهم يخواست يم يچ يرعليام  -  
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:گفت و ديچ تابهيماه يتو را ها کباب  

 

!يکن روشن رو گاز خودت خوام يم گهيد پاشو ميندار ماکروفر  -  

 

:زد لب آرام او و کردم نگاهش يپرسش  

 

 به خوره يم مونه يم باال سر تف مثل گفتنش زايچ يسر هي  -

..صورتت  

 

 تو يبرا گفتنش که يزيچ ميبگو که بود گرفته انيجر دورنم يحس

 خبر چه درونم ديفهم هم او ديچرخ ينم زبانم اما نگو را است تلخ انقدر

 سمتم به را سرش بدهد ادمه تا ام کرده سکوت ديد يوقت و است

:گفت و چرخاند  
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  عمووو؟ دختر که ينبود انصاف يب  -

 

!!نگووو  -  

 

 يفرق شيبرا گريد نگفتنش و گفتن حاال و بود شکسته او. نگو گفتم ريد

.نداشت  

 

 يخر بگم بهت خوام يم.. يخاک جاده و ونبريم از يگفت سهيمقا از  -

 جلوتر خودت که بودم لنگون اگه من. فهمه يم صاحبش اول بلنگه که

.... يبفهم تو بود محال کردم ينم ول تشنه اونو من اگه. يديفهم يم  

 

 به رو مفت حرف عالمه هي يپ و بود تنم عروس لباس که يروز  -

 که يالضح شمس هيآ همون ي اندازه به برام هم تو تقدس زدم جونم

 يکي کنم يم حس که اومده دردم انقدر ام شوکه انقدر امروز اما يگفت

 و يبگذر جونت از يکي واسه سخته. کِشش يم و قلبم رو گذاشته چاقو
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 ايب »باشه نوشته مانتيا توش که بفرست اميپ شات برات يکي تهش

«نمتيب يم حامد خونه  

 

...حامد ي خونه  -  

 

:شد بلند آگاه خود نا ميصدا  

 

 شب. بود شده اشتباه يبود ي حرفه که شب اون بدونم خوام ينم  -

 دستم يگوش که دختر اون از ممنونم بگم خوام يم اما ؟يچ اش گهيد

 من يبرا ييغذا چيه ستين ام گرسنه من... خطه پشته يک بدونم داد

!مُردم و خواست خدا ديشا بخوابم خوام يم نکن گرم  

 

 يرو و کردم خم آرنج از را دستم. دميکش دراز کاناپه يرو و گفتم را نيا

 آشپزخانه برق. رميبگ دوش خواستم ينم يحت گريد گذاشتم صورتم

 ريام دار خش يصدا. شد دهيکش ميرو ينازک يپتو بعدش و شد خاموش

:شکافت را ماني خانه سکوت  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1902 

 

!کن بلند رو سرت  -  

 

 کاناپه نييپا خودش. گذاشت سرم ريز را يمتکا او و کردم بلند را سرم

 هم يب و بودن هم با شب نياول ما تا ديکش دراز يخال نيزم يرو

 من "مخصوصا برد ينم خوابمان کدام چيه.  ميکن تجربه را بودنمان

 حس يوقت. بود دهيکش دراز يزيچ چيه بدون لخت نيزم يرو ريام آخر

 کاناپه يرو برگشتم خودم و دميکش شيرو آرام را پتو برده خوابش کردم

 فکرش يعني بود دهيخر متکا کي همش انداختم متکا کاور به ينگاه و

 مثل هم من و نيزم يرو دادم سُر را متکا م؟يبخواب جدا کرد ينم هم را

.دميخواب متکا يب او  

 

  الماس_ي_دونه#

٤١١پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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يرعليام  

 و بودند برگشته مانيها خانواده. بود گذشته ريگ نفس و سخت ماه دو

 هم حق. نيچرک دل و نيسرسنگ بود اولش روز مثل کماکان اسمني

 که بود فرستاده مرا اميپ شات چند لميف همراه يلعنت يايسون داشت

 تمام که البته. شود حل مشکل تا مينيبب را گريهمد بودم خواسته مصرانه

 منظور که يمقصود به اسمني تا بود شده انتخاب ماهرانه شاتها آن

 ييکذا روز سه آن از بعد دارمانيد نياول از بعد روز. برسد بود ايسون

 و بشنود باره نيا در خواد ينم هم کلمه کي يحت گريد گفت اسمني



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1904 

 نيا به هم خودم که چند هر. ميبزن حرف شتريب موردش در نداد اجازه

 ختير يم را کار قبح فقط موردش در زدن حرف. بودم راغب موضوع

 احسان يوقت. چيه و بود تسلسل. نداشت يا دهيفا چيه که وگرنه

 شيسرجا ما انيم يزيچ کي که ديفهم ديد را اسي ي شکسته يشانيپ

 از يبعض يشوهر و زن داد اجازه و نشد يپاپ يليخ اما ستين

 و گذاشت کنار را بودنش کوچک برادر فقط ميکن حل را مشکالتمان

 منو نيب انتخاب قراربه يروز اگر گفت و کرد نگاه چشمانم يتو صاف

 يشانيپ يشکستگ که کند يم آرزو و کند يم انتخاب را اسي باشد اسي

 به اشت يتلخ ي همه با که يديتهد. باشد نداشته يربط من به اسي

 چون يبرادر نميسرزم دختران تمام يبرا و نشست عاشق من جان

 و شدند نگران شدت به هم مامان و عمو زن يحت.. کردم آرزو احسان

 و مامان مقابل يحت ميکرد تصادف هزار دو ريمس در که گفت اسمني

 ماندم سالم يبرا و ديبوس را ام گونه انداخت بغلم يتو را خودش هيبق

 که يتظاهر. افتادهين نمانيب ياتفاق چيه که کرد تظاهر و کرد هم هيگر

 زد يم دست آن به اسمني بار هر و بود دردناک ميبرا يزيچ هر شترازيب

 بابا. بلعد يم شتريب و شتريب مرا که دميد يم برمودا مثلث وسط را خودم

 و کرد بهانه را تصادف اسمني کرد يقربان مانيبرا شد حالمان نگران

 يعروس بعد و شود بهتر يجسم نظر از يکم تا ميکن صبر ديبا که گفت
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 که يموافقت کردند موافقت آن با همه الظاهر که يزيچ ميکن پا به را

 نيهم به ما يدور ماه دو. چالند يم و بود گرفته مشتش يتو را قلبم

 هزار و او از کردم يخوددار و دميد را اسمني بار هر نگذشت هم يسادگ

 اسمني. بود کشنده و تلخ شدت به اسمني هيتنب. شکستم لحظه در بار

 ماه دو دادم اجازه اما دميترس يم آن از که بود کرده هيتنب يزيچ با مرا

 و بکند را شيها اعتراض مانيخصوص ييايدن در گرفتنم دهيناد با کامل

 مصرانه انقدر ماه دو نيا طول در. دمينکش دنشيکش ناز از دست من

 پا به احسان يعروس وسط نيا که ميشد احسان ازدواج يماجرا ريگيپ

 هرگز. گذاشت ما ي خانواده به پا عروس عنوان به يپر باالخره و شد

 يآشت من با ظاهر به اسمني برادرم تنها يعروس در کرد ينم را فکرش

 در و باشد کنارم ظاهر به و ببوسد مرا ظاهر به کند بغلم ظاهر به باشد

 آنقدر احسان يعروس شب. دردناک و قيعم قهر کي باشد قهر واقع

. ديرس آخر به ام يخوددار و رفت نفسم دنشيد با که بود شده بايز اسي

 رفت شيبرا دلم. انداخت سکه از را ها مهمان تمام "عمال که بايز آنقدر

 فشار شد باعث که يزيچ زدم لب ميقرار يب از گوشش کنار آرام و

 تابش يب آنقدر شب آن. بکشم درد باز ومن شود کم دستم يتو دستش

 و کنم سر اسي يب را شب آن من امدين دلش هم مامان که بودم
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 ي خانه به خانه يشلوغ و مفرط يخستگ ي بهانه به را مانيهردو

فرستاد خودمان  

 

  الماس_ي_دونه#

٤١٢پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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 لباسش يبلند اسمني کنم پارک را نيماش من تا نگيپارک يتو شب آن

 يوقت. ستادينا منتظرم و ديکش رونيب دستم از را دستش و کرد بهانه را

 ونينيش يحت. حمام بود رفته اسمني بودم دهيرس باال ي طبقه به هم

 هم شيها تر قبل يليخ که يزيچ بود کرده باز خودش هم را شيموها

 بهانه را يخستگ برگشت حمام از هم يوقت. دادم يم انجام شيبرا من

:رفتم سراغش به و دادم کف از طاقت من و خوابد به تا کرد  

 

؟يبد ادامه يباز نيا به يخوا يم يک تا  -  

:گرفت يخبر يب ژست  

 

کدومه؟ يباز  -  

 

 ميشيم تنها تا اما سميبو يم يشيم زونيآو گردنم از مردم يجلو  -

؟يکن يم رفتار باهام آشغال کهيت هي مثل  
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:گفت و کرد محکم را اش يا حوله پوش تن کمربند  

 

!يخواب يم سبکتر ريبگ دوش هي کرده؛ تتياذ يليخ انگار يخستگ  -  

 

:دميکش بند به را دستش مچ. برود خواب اتاق سمت به تا ديچرخ  

 

؟يشست رو شتيآرا يچ واسه  -  

 

:گرفت يزيآم ريتحق يانحنا لبش  

 

خوبه؟ حالت  -  

 

 و دست فقط او و دميکش بند به نفس يب را شيها نفس و نکردم مکث

.زد پا  
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 يخرس مثل بودم شده کامل ماه دو. بودم کرده يخوددار چه هر بود بس

 و مالد يم عسل ي شهيش به را نانش و کند يم نگاه عسل ظرف به که

 دستانم با محکم را سرش شد شتريب که زدنش پا دست. خورد يم

 رابيس شيها نفس از قرارم يب دل ريس دل کي گذاشتم و نگهداشتم

 جوانه بودنمان هم با به ليم چشمانش يتو شدم جدا او از يوقت. شود

:کردم تمام حقش در را يجنس بد من و بود زده  

 

 خودت امروز نيع يبود رفته امروز که يشگاهيآرا همون يريم فردا  -

!يايم يکن يم درست رو  

 

 را اش يخوددار توانست ينم و شد يم نييپا و باال اش نهيس ي قفسه

:زدم چشمک چشمانش يتو و کردم شل را کراواتم بگذارد کنار  

 

.درخدمتم شب فردا. بخوابم تر سبک رميگ يم دوش امشب  -  
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 نيا يوقت باشد اسمني تا. بود زده جوانه يناباور و بهت چشمانش يتو

 يوقت گرفتم دوش و شدم حمام وارد. ندارد نگه تشنه مرا شده دلبر همه

 که يتخت همان بود دهيکش دارز تخت يرو بودم آمده رونيب حمام از

 مانياشتباه خاطرات تمام بودم گذاشته من و بود آمده مانيخان به اشتباه

 يآرام به.  اورميب خانه به را خودمان تخت بعد و بماند جا آن يرو

 دهد ادامه بودن خواب يبرا تظاهرش به گذاشتم و دميکش دارز کنارش

.کردم اش وانهيد ميها نوازش با صبح تا عوضش و  

 

  الماس_ي_دونه#

٤١٣پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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:دميپرس بدجنسانه باز کرد يم داديب يسرخ از چشمانش که صبح  

 

؟يديخواب خوب  -  

 

:گفت و گذاشت زيم يرو  ضرب با را يچا فنجان  

 

!بخوابم ذاشتينم جونم به بود افتاده کرم هي دمينخواب نه  -  

 

:گفتم و دادم دستش به بودم گرفته که يکوچک لقمه و دميخند بلند  

 

... يبخواب ستين قرار هم امشب که، شد بد يوا يا  -  
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..يبکن ديبا هم ذوق يکن يم تياذ رو زنت خوبه،  -  

 

:دادم را جوابش برنده و يعصب  

 

 يک هر واسه که يزن... باشه کنارم نميب ينم زن من زن؟ کدوم زنم؟  -

 يم دوش رسه يم که مردش وبه کنه يم دابيسف سرخاب مردش جز

... من که اربابه اسمش ستين زن اسمش است خسته و رهيگ  

 

:شدم رهيخ ناباورش چشمان به و کردم مکث  

 

 يباش شده دهيچيپ تو اگه يحت درخشان اسمني خانم ستمين ات برده  -

.اميدن به  

 

:گفتم و زدم يچنگ کتم به شدم بلند  
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...ريبگ وقت شگاهيآر از دنبالت اميم سه ساعت  -  

 

 ماندم يم اگر زدم رونيب خانه از من و نشست شيسرجا شده شوک

 يکار هر به بود ممکن آن هر و کنم کنترل را خودم خشم توانستم ينم

 نداشتم يکار دانستم يم حقش را آن که اسمني ينازها با. بزنم دست

 يم ديبا اسمني. چرا اش يزندگ در گاهميجا و شعور به نشيتوه با اما

 دلش به دل تمام ماه دو و رفتميپذ را اشتباهم من که همانطور ديفهم

 حاال که يفيوظا دارد يفيوظا همسرم عنوان به هم او شود آرام تا دادم

 خواستم يم بلکه بدهد انجامشان تا شانيرو بودم نذاشته آکسان من

 که کند رفتار يطور ندارد حق ميگو يم خواستنش يتمنا از يوقت بداند

 يآمادگ ديبگو من به توانست يم اسمني. ستمين اش يزندگ در من انگار

 بفهماند من به بود آن استاد خودش که گريد جور هزار اي ندارد را اش

 را من توانست ينم اما ستين من ي خواسته نيا يروح طيشرا در که

.  رديبگ دهيناد  

 را خودم روز آن عصر تا. کرد يم چيه را من تمام گرفتنش دهيناد

 يهم دور خواهد يم شب که گفت مامان يوقت و دادم نشان مشغول
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 خودمان ي خانه در يروز ماچند که گفتم و کردم يعذرخواه رديبگ

 اولش رفتم اسمني دنبال به که بود سه يحوال ساعت. ماند ميخواه

 يوقت اما دهد انجام ديبا را ام خواسته که يکار واقعا شدکه ينم باورش

:گفت هستم منتظرش نييپا که گفتم يجد يليخ ديد  

 

!نگرفتم وقت سالن از من …ريام  -  

 

!نييپا ايب گرفتم وقت برات خودم  -  

 

:گفت يگوش يتو يحرص  

 

...ريام  -  

 

!نييپا ارمتيب ومدمين تا نييپا ايب خودت اسمني  -  
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  الماس_ي_دونه#

٤١٤پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 

 به نيماش يتو قهيدق ده به کينزد. کرد قطع حرص با را يگوش

 نيماش در که شدم يم ديام نا آمدنش از داشتم کم کم نشستم انتظارش

 از نيماش زدم دنده يتو را نيماش. نشست اخم من کي با و کرد باز را

:گفتم طعنه به شدم که ابانيخ وارد. شد کنده جا  

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1916 

 يخور يم يچا هي باال ياومد يم زم؟يعز يخوب. دينباش خسته سالم  -

  ؟يخورد ناهار شد؟ يم که؛ شد ينم ريد حاال ميرفت يم

:گفت و کرد نازک يچشم پشت  

 

!سالم کيعل  -  

 

:اش يطلبکار از شد خون دلم  

 

 يليخ يديچ رو خونمون ريام... خونه ايب زود ريام شده تنگ برات دلم  -

 خودت از همه نيا يخوا ينم کمک ريام... ينباش خسته شده خوشگل

..نکش کار  

 

:داد هيتک اش يپشت در به و نشست نهيس به دست  

 

...خورم ينم دردت به! پره؟ دلت انقدر چرا هيچ  -  
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:رفتم کالمش انيم  

 

!يکن جمش ينتون که نگو زيچ هي  -  

 

 يطور کي دلخورانه من و دوخت من به را ممتدش نگاه و کرد سکوت

:زدم لب زميبر بهم را حالش  

 

!پرباشه دلم که ينيب ينم نيا قيال و من يحت که خوبه يليخ  -  

 

 ختهير بهم وضوح به که او و ترمزکردم شگاهيآرا در مقابل و گفتم را نيا

:گفت و گذاشت در ي رهيدستگ يرو را دستش بود  

 

؟...ياريم در هيچ ها يباز بچه نيا  -  
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:کند کامل را اش جمله نگذاشتم  

 

!باشه روزيد نيع  -  

 

:گفت و نشست صاف نکرده باز را نيماش در  

 

عروسکتم؟ من مگه  -  

 

:گفتم و کردم باز را او سمت در و شدم خم  

 

!مونميم منتظرت نجايهم نييپا برو ندارم مشاجره ي حوصله  -  

 

:زد صدا را نامم کالفه  

 

!يرعليام  -  
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:کردم نگاه چشمانش به  

 

!برو...زميعز برو  -  

 

:گفتم در بستن موقع. شد ادهيپ نيماش از يعصب  

 

!افتهيب يبد اتفاق ستين قرار رينگ سخت  -  

 

 موقع همان احسان. داد ادامه راهش به و فرستاد رونيب صدا با را نفسش

 اسمني به دروغ به. زد زنگ کردم يم نگاه اسي رفتن ريمس به من که

 دور يبرا نزند سرش به خام االتيخ تا مانم يم منتظرش آنجا بود گفته

 آن از احسان. کردم وصل را تماس و دادم دنده يتو را نيماش. من زدن

:گفت يبشاش يصدا با خط ور  
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!يمپ يهپ تولدت داماد ساقدوش به به  -  

 

:گفتم و کاشتم لبم يرو يمصنوع لبخند اسمني يفراموش از دلخور  

 

داماد؟ گذره يم خوش  -  

 

:زد يلودگ به را خودش  

 

.داداشم به گميم يچ نميبب نکن ماچم قهيدق هي يپر  -  

 

 يپر داشت دانستم يم چند هر. دميخند اش يخوشبخت يبرا دلم ته از

:شد بلند يپر يصدا که چرا کرد يم تياذ را  

 

 يه خودش ندارم يکار باهاش من داداش گه يم دورغ خدا به  -

!شهيم آدم زونيآو  
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  الماس_ي_دونه#

٤١٥پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

!بگردم دورتون  -  

 

. مبارک تولدت تولد...ييما چشم ي چاله دادا ،ييچشما نطوريا نگووو  -

... مبارک تولدت.... مبارک... مبارک  
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 که ينفر نياول به داشتم دوست بدهم را کشيتبر جواب نداشتم دوست

. بود کرده فراموش را تولدم که ياسمني باشد اسمني دهم يم جواب  

 

!فدات  -  

 

کجاست؟ فتهيخودش حسود اون  -  

 

:گفت يم را اسمني  

 

.. ييخدا بود کم عروسش لباس  -  

 

:ديبگو بد اسمني از نداشتم دوست. رفتم کالمش انيم  

 

د؟يديرس راحت  -  
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 نجايا هم االن ميشد يراه نگرفته يداماد دوش صبح کله بابا آره  -

....!يخال جاتون. ستهيب ستيب هوا  

 

!زميعز ديباش خوش  -  

 

:گفت و گرفت دستش از را يگوش يپر  

 

!برامون يبمون داداش، مبارک تولدت  -  

 

؟يشوهر و زن ديرفت شوازيپ فرداست که تولدم. زميعز ممنونم  -  

 

 ادشي اسمني بدهم يدلدار خودم به تا فرداست تولدم گفتم "مخصوصا

.کردنم زيسوپرا يبرا دارد وقت هنوز و نرفته  
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 اسي شيپ ياله مبارک تولدتون. تولدتونه شب االن گهيد نه  -

!ديباش خوشبخت شهيهم خوشگلم  

 

!زميعز برم قربونت  -  

 

:آمد يم کلشان کل يصدا گرفت او از را يگوش دوباره احسان  

 

!بزنم؟ حرف ذره هي يذارينم چرا چته  -  

 

 ماچ يه که اولش من؟ يگوش يرو يزد مهيخ يندار يگوش خودت  -

 يرو يافتاد بختک مثل هم االن بزنم حرف يذارينم يکن يم

 شب نترس...بزن حرفم داداشم با يخصوص کالم دو بذار برو...يگوش

!دميم لو بهت رو همه  

 

..دميخند صدا با و گذاشت صورتم يرو را دستم  
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!؟يخند يم يچ به  -  

 

!دارت بست و چفت زبون به  -  

 

:اوردين کم  

 

؟!؟يد ينم وا يسفت تخت رو شما  -  

 

!احسان  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٤١٦پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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:نداشت دهيفا هم رفتنم تشر  

 

 پاچه و لنگ صبح تا مادرمون ي دهيچيپ نسخه اعمال از اون واال  -

 نذاشته کم وقت هي دميخون يم زفاف شب نماز و ميشست يم تشت يتو

باشم؟ من سفته تخت يرو يک خب. داداشمون از نميا ميباش  

 

!بگو؟ هم اتشيجزئ از يخوا يم  -  

:انداخت سرش پس را شيصدا  

 

!بزنم مردونه يحرفها داداشم با خوام يم اتاق تو برو فهيضع  -  

 

:بود که بود يهمان شد ينم درست يکرد يم جانش به جان  



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1927 

 

 کارمون بود کرده ريگ شد ينم باز خانم کفش بند اهلل بسم اول خب  -

...بعدش و دميرس دست عمبر به نداد جواب ديکش دندون و چنگ به  

 

...!احسان  -  

 

:کرد يم فيتعر را ماجرا تمام کردم يم ولش  

 

 گه يم بهم که هيزيچ هي تهش که بشه صدات اون قربون احسان  -

!احسان تهران برگرد  

 

!برم قربونت ببر لذت عسلت ماه از  -  

 

!داداش؟ شده يچ  -  
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:کردم صاف را ميصدا  

 

!ميباش داشته يخصوص تولد شگاهيآرا آوردم رو زنم بشه خواد يم يچ  -  

 

احسان؟ جان  -  

 

!؟...يبلد خودت فقط يکرد فکر برس ماچت به برو... بچه برو  -  

 

:ديخند زير  

 

 يجوش جوش حساسه صورتش نکن ماچش محکم رو سگ توله اون  -

!شهيم  

 

:گرفت يم لجم يگاه شناخت يم خوب را اسي انقدر احسان  
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امر؟. کنم ماچش محکم خواد يم دلم خودمه مال  -  

 

؟!چه من به....کن ماچش محکم برو ؟يزن يم چرا  -  

 

:شد بلند آنور از يپر يصدا  

 

زدنت؟ حرف شد تموم احسان  -  

 

 هم همانش به دلم اما بود خالص ريت مثل گوشم يتو احسان يصدا

:شد خوش  

 

باشه؟ راحت الميخ  -  

 

!ينکن پاره ميتا تسمه هووي باشه راحت خودت از التيخ  -  
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!الزممم معجون ياومد خوب آخ آخ  -  

 

...پررو  -  

 

 کم. کردم نگاه لميموبا ي صفحه به بعدش و کردم يخداحافظ احسان با

 من با متر کي جانم آرام اما زدند يم زنگ همه دادند يم اميپ همه کم

 مرتب و زيتم گل مثل دميرس خانه به. بود دور عمر کي و داشت فاصله

.گذاشتم کانتر يرو را دهايخر. بود  

 

  الماس_ي_دونه#
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 را نيا ديام جانم، تمام. گرفتم ودوش گذاشتم گدان يتو را رز گل دسته

 نيا به ميبرا تولدم که نبودم بچه. باشد نکرده فراموش اسمني که داشت

 به اسمني گفت يم که نشانه کي بود نشانه کي نيا اما باشد مهم اندازه

 اسي تماس منتظر و کردم آماده را خودم و گرفتم دوش کند يم فکر تو

 ديخر يبرا که گفتم و زدم امکيپ شيبرا. است آماده ديبگو که شدم

 جوابم در. بدهد امکيپ من به شد آماده يوقت و اطراف همان رفتم

«کشهيم طول ادهيز درخواستتون »نوشت  

:نوشتم شيبرا و کردم نگاهم صفحه به دلخوارنه  

 

؟يندار دوست  -  

 

:داد را جوابم يتند  
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بشه؟ گهيد يکي عروسک داره دوست يک  -  

 

ام؟ گهيد يکي من گه؟يد يکي  -  

 

!دونم ينم  -  

 

 سمت از باز دميد که کردم پرت يطرف به را يگوش و خورد نيچ صورتم

.آمد امکيپ اسي  

 

 نجايا اما خودم يرو بودم ختهير دياس االن که يبود گهيد يکي تو  -

.نبودم  

 

ام؟ يک من  -  
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؟يدون ينم  -  

 

!دونم ينم نه، گهيد االن  -  

 

!بمون ندونست همون تو يدون ينم که حاال  -  

 

!يجونم بند تو  -  

 

!دونم يم  -  

 

!يجونم ،يعمرم تو  -  

 

.گرفتم تهوع حالت  -  

 يکوتاه لبخند. بود فرستاده آن با متناسب کرياست کيو نوشته را نيا

:نوشتم شيبرا و نشت لبم يرو  
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!گه؟يد يشد شبيد مثل  -  

 

ررررررررررررينخ  -  

.شد شتريب ام خنده که بود دهيکش را اش«ر» آنقدر  

 

؟!شگاهيآرا يبر هم فردا خواد يم دلت  -  

 

!يبخواب سبکتر و يريبگ دوش يبر قشنگ تا شدم تر خوشگل  -  

 

  الماس_ي_دونه#
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اد؟يم دلت  -  

 

اومد؟ دلت تو  -  

 

:نداشتم دوست را زدنش طعنه. زد يم طعنه  

 

!رفتم يم تهش تا اومد يم دلم  -  

 

!اديم بدم حيتوج از  -  
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؟يچ من از  -  

!نه؟ اي روبکنه کارش شگريآرا يذاريم  -  

 

:دميپرس باز من و رفت طفره  

 

؟يچ من از  -  

 

!ريام  -  

 

 به داشتم ازين. دميپرس باز من و کنارش بود فرستاده خشم کرياست

:جوابش دنيشن  

 

؟يچ من از  -  

 

!يرعليام  -  
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؟يچ من از  -  

:نوشتم شيبرا باز من و فرستاد خشم کرياست  

 

!دارم؟ دوست ينگفت بهم وقته چند  -  

 

:نداد جواب  

 

ندارم؟ اسي وقته چند  -  

 

:مردميم سکوتش نيهم در من و داد ينم جواب  

 

؟يستين چکميپ وقته چند  -  

 

!شدم خوشگل  -  
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:راههيب به بود زده  

 

!يبود  -  

 

؟!شگاهيآرا ميفرستاد يچ واسه پس  -  

 

!خواست دلم  -  

 

!پررو  -  

 

!؟يداشت دوست رو ييپررو مدل نيا "قبال  -  

 

!ندارم دوست االن که داشتم دوست رو زايچ يليخ قبلنا  -  
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 اعتراف داشتنم دوست به اسمني داشتم ازين شدت به روز آن و لحظه آن

:بود کرده غيدر من از بود دوماه که ياعتراف کند  

 

من؟ مثل  -  

 

!متاسفم واست  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٤١٩پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 



 دانه الماس زیبا سلیمانی
 

 

1940 

!؟يدار دوستم يعني نيا  -  

 

!يرعليام  -  

 

 يدارم دوست از خورد يم بهم حالم من بود محبت ييگدا آن از شتريب

!بشنوم بود قرار يکبر صغرا همه آن از بعد که  

 

!نشد تموم کارت  -  

 

!شهيم تموم گهيد مين و ساعت هي  -  

 

!باشه  -  

 

 پرتش يطرف به و کردم ميتنظ بعدش ساعت کي يبرا را يگوش ساعت

 دوست از رحمانه يب آنقدر اسمني تا مردميم خواست يم دلم کردم
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. نکنم فکر يزيچ به کردم يسع و بستم را چشمانم. دينجو تمرد داشتنم

 آمد در يتو ديکل دنيچرخ يصدا که بود نشده خواب گرم چشمانم هنوز

:زد يم حرف لشيموبا يگوش با داشت که  اسي يصدا آن متعاقب و  

 

!باش زود خدا رو تو ايتن گهيد مين و ساعت هي گفتم بهش بابا نه  -  

 

 سوت ام يدلخور تمام تا بود يکاف جمله نيهم آمد کش لبم يرو لبخند

 ميکفشها متوجه که بود صحبت گرم آنقدر اسمني...هوا يتو برود و شود

:داد ادامه باز و نشد در يجلو  

 

 رو خونه من باش زود تو ؟...چونديپ نويا شهيم... داده ريگ صبح از  -

 اش هيبق اريب رو کادوم نايت...رسن يم االن هم گلها و کيک  کردم زيتم

...ستين مهم  
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 و شده کانتر يرو يگلها محو که او به و شدم زيخ مين مبل يرو

 از شتريب چقدر. کردم نگاه زد يم حرف لشيموبا با داشت کماکان

:داشتم دوستش شهيهم  

 

 تولد براش فردا شما... گمشو...گله نجايا خونه اومده يلعنت  -

.يبا..باشه...ديريبگ  

 

 تنش از را مانتواش عجله با داشت که او به و نشستم مبل يرو صاف

. شدم رهيخ کرد ينم دقت ييرايپذ سمت نيا به "اصال و کرد يم خارج

 شده نگيبراش يموها ريز يدست و آورد در تنش از را مانتو که همانطور

 ي فاتحانه لبخند که يمن صورت يرو و خورد چرخ نگاهش ديکش اش

 يبد حال ضد. شد بسته و باز بار چند فکش. کرد مکث بود لبم يرو

:گفت و کرد نگاهم يچپک. بود خورده  

 

!مزه يب  -  
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 دور را دستم. بود رفته وا قشنگ. رفتم سمتش به و دميخند صدا با

:گفتم و انداختم گردنش  

 

!شما؟ يبود يک عروسک  -  

 

  الماس_ي_دونه#

٤٢٠پارت#  

  يمانيسل_بايز#
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:گفت و افتاد بدنش کنار دستانش  

 

!هام برنامه به يزد گند يلوس يليخ  -  

 

 هم باتريز داشت که ي ساده مکاپ ريز که کردم نگاه شيبايز صورت به

:وگفتم دميبوس را اش گونه آرام بود شده  

 

!خونه؟ ياومد يک با يشد دلبر نقدريا  -  

 

:گفت و داد تکان يطرف به را سرش  

 

؟ي خونه چرا تو. اومدم نايت با  -  

 

:رفت ضعف دلم و کردم نگاه فشيرد مژهاي به  
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!يشد خوشگل چقدر  -  

 

:گفتم و گذاشتم اش چانه ريز را دستم. کرد نگاهم معصومانه  

 

شه؟يم تموم انتظار نيا يک  -  

 

:ديدزد را چشمانش و ديکش دندان به را لبش  

. اومد در صدا به فونيآ زنگ يصدا که گرفتمش آغوش در محکم

:گفت و ديکش رونيب آغوشم از را خودش  

 

...يرعليام که "واقعا... اومدن فاتيتشر از  -  

 

 بر شهيهم داشتن دوست که کردم فکر نيا به و دميبوس را اش گونه

 دوستم يعني بود کنارم روزها آن که نيهم اسمني ستين که راندن زبان
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 و دادند انجام را ي ساده اريبس ييآرا گل و آمدند فاتيازتشر. داشت

 که کرد يم نگاه مرا يجور کي اسمني مدت آن تمام در چند هر رفتند

. رفتند فاتيتشر از يوقت. بکشد مرا خواهد يم يکرد يم احساس  

 پوف و نشست مبل يرو. بود تنش يرنگ سرخ کوتاه راهنيپ اسمني

:گفت و ديکش ي کالفه  

 

!شد يچ کردم، يم فکر يچ  -  

 

 در آرام و نکرد ممانعت. کردم بند کمرش به را دستم و نشستم کنارش

:گرفت يجا آغوشم  

 

نه؟ گه،يد عشقه ي نشونه قرمز  -  

 

ندارم؟ زن من يگفت چرا  -  
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  الماس_ي_دونه#

٤٢١پارت#  

  يمانيسل_بايز#

 

 

 

 

 

 

 

:گفتم و دميبوس را شيموها يرو. ظهرم يتشرها از بود دلخور  

 

...!!هاا ينکرد ونينيش -  

 

ندارم؟ دوست يکن يم فکر چرا -  
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!کنم باز خودم رو ونتينيش داشتم دوست من -  

 

بره؟ ادمي تولدت ممکنه يکرد فکر چرا -  

 

.شد تر تنگ تنش دور دستم ي حلقه  

 

 که رسم يم جهينت نيا به برم يم موهات نيب رو دستم که االن -

!ينکرد ونينيش بهتر همون  

 

:شد حلقه کمرم دور دستش  

 

 کمرنگ نکنه هم حل رو زيچ همه زمان! دارم ازين زمان به فقط من  -

.زمان يتو بمونه جا هام يدلخور بذار...رو ها يدلخور کنه يم  
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 نيسختتر زد يم دم آن از او که يانتظار. شد غرق گردنش عطر انيم

.بود ايدن يکارها  

 

!دارم دوست  -  

 

. برم نجايا از ادينم دلم خوشگل انقدر شده خوشگل يليخ خونه  -

!ينزد غر و يديچ يتنها که يمرس  

 

!خواديم رو زنم دلم  -  

 

:زد ام نهيس به يآرام مشت  

 

!يکرد خراب رو زميسوپرا  -  

 

:کردم مهر را اش يشانيپ  
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!يزيسوپرا خودت تو  -  

 

!دوباره فرصت هي گذاشتم رو تولدت يکادو اسم  -  

 

دوباره؟ فرصت نيا هست يچ حاال  -  

 

:زد چشمک  

 

 يبود داده رو دشيخر سفارش ديخر بودم رفته يپر با که يهمون  -

...بخرم خودم يبرا  

 

!که نمشيبب ينداد  -  

 

...که بود خوب "قبال وتيک يآ  -  
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؟...دانتل اي لکيس  -  

 

! يداشت دوست شتريب لکيس  -  

 

:شد پخش صورتم يتو نفسش. دميبوس را شيپلکها يرو  

 

!ارميم کم زمان داشتنت دوست واسه. زميعز مبارک تولدت  -  

 

 به شد دوباره يسرآغاز آغوشش. زد پروانه طرح شيلبها يرو ميلبها

 به ريس و آغوشش به شدم زده بند من. مانيخورد ترک و شکسته قلب

 شدم بهانه من و دنيدرخش يبرا داد بها که يالماس. کردم نگاه الماسم

.  شدم غرق داشتنش دوست انيم.شيتماشا يبرا  

  است داشتن دوست آغاز يآر

داستيناپ راه انيپا گرچه  
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دشميانين دگر انيپا به من  

باستيز داشتن دوست نيهم که   

 

 

 

١٣٩٩ ماه شهريور ٢١ شامگاه وقت به پايان  

 


