
رمان همه من براے تو رایگان نیست لطفا براے 

حمایت از من این رمانو هیچوقت رایگان پخش 

ن�نید...

ممنون،فاطمه غالمی.



♔♫رمـان هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔     

نویسنده:#فاطمه-غالمی

ژانر:عاشقانه_مافیایی#فول صحنه��

خالصه:دخترے �ه شب عروسیش شوهرش 

ولش می�نه و از خونه میزنه بیرون..

اولش ف�ر می�نه شاید به خاطر دعواییه �ه 

قبل اومدن به خونه توے ماشینشون اتفاق 

افتاده ولش می�نه...

ولی صبح وقتی به خونه میاد یه چیزے میبینه 

و همه چیز و میفهمه.



پس اون همه عاشقتم و دوستت دارم ها چی 

شد..؟

براے یه دعوای ساده ولش �رده؟اصال اون 

چیزے �ه دیده چیه؟چی میفهمه؟...

میبخشتش یا تر�ش می�نه،اصال چیز قابل 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بخششی هست؟

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت1#

من:�جا دارے میرے...؟

برسام:برو �نار میگم



با گریه خودمو جلو در گرفتم و گفتم:نمیرم

جورے هولم داد �ه افتادم روے زمین...

در خونه رو باز �ردو رفت بیرون

هق هق �ردم و از روے زمین بلند شدم...

لباس عروسم برام سنگینی می�رد

طرف اتاق خوابمون رفتم و درشو باز �ردم...

خدایا چی�ار �نم

لباس عروسمو با هر سختی بود بیرون آوردم و 

رفتم حموم...



وقتی اومدم بیرون روے تخت دراز �شیدم و 

خوابیدم.

چشمامو با درد باز �ردم و به دورو برم نگا 

�ردم...

هنوز هم با همون حوله دیشب بودم

با باز شدن در اتاق هول زده سریع نشستم روے 

تخت...

با دیدن مامان �ه اومد داخل نفسی �شیدم 

�ه با ناراحتی داخل اومدو گفت:گیسو عزیزم 

چرا درو باز نمی�ردے...؟

ترسیدم رفتم از نگهبانی کلید گرفتم



برسام �جاست؟...

به ساعت داخل اتاق نگاه �ردم و گفتم:صبح 

زود رفت بیرون گفت �ار دارم.

سرے ت�ون دادو گفت:بلند شو بیا برات 

صبحونه درست �ردم،رنگ به رو ندارے...

گفتم:باشه لباس عوض �نم میام

لبخندے زدو گفت:باشه زود بیا...

بلند شدم و رفتم سمت �مدم و لباسامو 

پوشیدم..



چون خیلی راحت بودم آدم خجالتی هم نبودم 

یه لباس �امال باز پوشیدم...

رفتم بیرون رفتم توے آشپزخونه 

مامان با دیدنم گفت:خوبی؟...

من:خوبم 

مامان:گیسو؟...

من:جانم؟

مامان:شما دیشب...

وسط حرفش پریدم و گفتم:ما خوب بودیم با 

هم مامان نگران نباش حاال هم با خیال راحت 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...برو خونه ناهارم نمیخواد بیارے

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت2#

ساعت تقریبا ده صبح بود 

مامان رفته بودو منم نشسته بودم روے �اناپه 

توے سالن...

با چرخیدن �لید توے در بلند شدم 

برسام وارد خونه شدو بدون حتی این�ه 

نگاهی به من ب�نه خواست بره داخل اتاق �ه 

جلوش وایسادم و گفتم:�جا بودے؟...



برسام:از جونت سیر شدے؟

برو �نار حال و حوصله تو ندارم...

خواستم حرفی بزنم �ه مح�م با پشت زد 

توے صورتم �ه افتادم زمین.

با عصبانیت باالے سرم وایسادو گفت:دورو برم 

پیدات نشه فهمیدے؟...

سریع رفت توے اتاقو درو بهم �وبید

دنبالش رفتم توے اتاق �ه دیدم وارد حموم 

شد...

جلو آیینه به خودم نگاه �ردم



لبم پاره شده بود...

اش� توے چشمام جمع شده بود

با صداے گوشیش �ه روے عسلی بود به 

خودم اومدم و رفتم سمتش...

سرمو پایین بردم و به پیامی �ه روے 

گوشیش بود نگا �ردم.

نوشته بود عشقم

عشقش �ی بود...؟

«خدا لعنتت �نه برسام همه تنم درد می�نه 

چقدر وحشی هستی تو،همه تنم �بوده»



با دیدن پیامی �ه دختره فرستاده بود افتادم 

روے زمین و دلم میخواست از حال برم.

دیگه هیچی برام مهم نبود..

برسام از حموم بیرون اومدو با تعجب اومد 

باالے سرم وایسادو با عصبانیت گفت:حاال دیگه 

�ارت به جایی رسیده �ه فوضولی من و 

می�نی.

دوطرفمو گرفت و گفت:دیدے

خوب دیدے �ه دیدے به درڪ...

تو لقمه اے بودے �ه خانوادم برام گرفتن



پوزخندے زدو گفت:ولی من خودم عشقمو پیدا 

�رده بودم،ف�ر �ردے نازتو میخریدم و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...باهات راه میومدم خبرےبود

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت3#

ی� هفته از دعوامون میگذشت 

یه شب هم خونه نبود...

بره به درڪ

اگر بهش عالقه هم داشتم دیکه اصال ندارم...



همون شب عروسی �ه من و ول �ردو رفت 

براے من مرد..

با صداے تلفن خونه از اتاق زدم بیرون 

همین �ه تلفن و برداشتم صداے دادو بیداد 

هاے پشت گوشی من و ترسیوند...

صداے مامان برسام بود

گفتم:مامان جون؟...

مامان جون:بیا،بیا �ه بدبخت شدیم

من:چی شده خوب به من بگین؟...

مامان جون:سریع بیا بیمارستاِن.........



من:باشه،باشه االن میام

لباسامو سریع پوشیدم و از خونه زدم بیرون...

رفتم بیمارستان

با دیدن همه ترسی تو جونم نشست...

به طرف مامان جون رفتم و گفتم:چی شده؟

یه چیزے بگین خوب؟...

همه با ترحم بهم نگا می�ردن

داشتم دیوونه میشدم...



دستمو به سرم گرفتم و با صداے بلندے 

گفتم:ی�ی به من بگه اینجا چه خبره؟...

دختر خاله برسام با گریه به سمتم اومدو 

گفت:بشین اینجا عزیزم..

برسام تصادف �رده

براے یه لحظه نفهمیدم چی میگه...

من و نشومد روے صندلی و گفت:من برم برات 

یه چیزےبیارم بخورے رنگ به رو ندارے.

دستشو گرفتم و گفتم:نمیخوام

با �ی تصادف �رده...؟



�ی پیشش بوده؟.

با این حرفم همه سرشونو برگردوندن سمت من

دختر خالش خواست بهم یه چیزے بگه �ه در 

باز شدو د�تره اومد بیرون...

همه به سمتش رفتن جز من

مامان جون:د�تر چی شد حال پسرم 

چطوره؟...

د�تره سرے به تاسف ت�ون دادو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉. گفت:تسلیت میگم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔



پارت4#

صداے جیغ و داد همه رفت باال

د�تره چند قدمی برداشت �ه وایسادو 

دوباره گفت:متاسفانه اون خانومی هم �ه 

باهاشون بودن فوت شدن به خانواده شون خبر 

بدین...

با این حرفش پوزخندے گوشه لبم نشست

پس تنها نبوده؟..

چرا براش اش� نمیریختم؟

چرا ناراحت نبودم...؟



چون بهم خیانت �رده بود؟

روے صندلی نشستم و زل زدم به جلوم...

.....

امروز روز خا�سپارے بود

همه اومده بودن.

خیلی شلوغ بود...

ناراحت بودم ولی نه اونقدر

هر �س هم میومد با تعجب بهم نگا می�رد 

�ه گریه نمی�ردم براے همین عین� آفتابی 

زدم به چشمام...



بیشتر از مردنش از این ناراحت شدم �ه با 

دوست دخترش بود...

من مگه چی �م داشتم؟

یعنی واقعا اون دختره اونقدر پست بود �ه 

میدونست برسام ازدواج �رده و بازم دنبالش 

میرفت.

سرم داشت منفجر میشد

.....

خونه مامان جون بودیم و همه رو ناهار اینجا 

دعوت �رده بودن...



دوست نداشتم االن اینجا باشم

از همه شون بیزار بود...

با این�ه میدونستن پسرشون چه �ثافت 

�ارے �رده بازم به روے خودشون نیاوردن.

شب شده بود همه رفته بودن و منم میخواستم 

برم خونه.

بلند شدم و داشتم وسایالمو جمع می�ردم 

�ه مامان جون گفت:�جا میرے دخترم همین 

جا بخواب...

دیر وقت هم هست خطرنا�ه



با تردید سرے ت�ون دادم و رفتم باال...

دلم نمیخواست توے اتاق قبلی برسام بخوابم 

براے همین رفتم توے اتاق بغلیش.

ف�ر �نم اتاق بردار برسام بود

بردارے �ه خیلی وقت بود از این خانواده جدا 

شده بودو با برسام قهر بودو خارج زندگی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....می�رد

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت5#

توے خواب و بیدارے صداے یه نفرو شنیدم



چشمامو باز �ردم و به مردے �ه باالے سرم 

بود نگاه �ردم...

با تعجب ازم پرسید:تو دیگه �ی هستی؟

نگاهی به خودم �ه با همون لباسا خوابم برده 

بود �ردم و روے تخت نشستم و گفتم:من باید 

از شما بپرسم.

شما �ی هستی؟

با صداے مامان جون �ه گفت:تیام عزیزم؟...

با برات صبحونه درست �ردم



بدون این�ه بهم نگاهی �نه وسایالیی �ه 

دستش بودو گذاشت و رفت بیرون...

هنوز خواب و بیدار بودم

توے این چند روز اصال خواب نداشتم...

بلند شدم و رفتم توے حموِم اتاقو دست و 

صورتمو شستم و لباسامو مرتب �ردم.

از اتاق زدم بیرون و رفتم طرف آشپزخونه

همه شون سر میز نشسته بودن..

از اون همه لباساے مش�ی حالم به هم 

میخورد



آقاجون با دیدنم به سمتم اومدو سرمو بوسیدو 

گفت:خوبی عروس گلم؟..

لبخندے زدم و گفتم:خوبم

سرمیز نشستم �ه با همون پسره �ه اسمش 

تیام بود چشم تو چشم شدم...

داشتیم با تعجب به هم دیگه نگاه می�ردیم 

�ه مامان جون گفت:گیسو عزیزم،تیام برادر 

برسام...

لبخند غمگینی زدم و گفتم:خوشبختم،ببخشید 

نشناختم تا حاال ندیده بودمتون...



خیلی سردو خش� اش�ال نداره اے گفت و 

مشغول صبحونه خوردنش شد.

....

خواستم برم �ه آقاجون گفت:گیسو جان 

وایسا تیام میرسونتت..

من:نه نمیخواد مظاهم نمیشم

آقاجون:چه مظاهمتی...

تیام بابا پاشو گیسو رو برسون

....



با هم سوار ماشین شدیم و من و جلو خونه 

پیاده �رد.

هیچ حرفی بیمون زده نشد...

�لیدو انداختم روے درو وارد خونه شدم و یه 

راست رفتم توے اتاقمونو هر چی لباساے 

برسام بودو جمع �ردم و توے یه ساڪ بزرگ 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...چیدم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت6#

لباساشو �ه جمع �ردم ته دلم خالی شدو 

ی�م اش� توے چشمام جمع شد...



ولی سریع به خودم اومدم و رفتم حوله مو 

برداشتم و رفتم حموم..

از حموم بیرون اومدم �ه گوشیم زنگ خورد

همسایه بغلیمون بود و باهم دوست بودیم...

البته خونه بابا...

من:الو

...

شیرین:سالم خوبی عزیزم تسلیت میگم 

...



من:ممنون عزیزم تو خوبی،مرسی 

...

شیرین:دیروز میخواستم بیام خا�ساپارے 

ولی نشد ببخشید

...

من:این چه حرفیه

...

شیرین:خوبی صدات گرفته؟.

...

من:نه خوب نیستم حالم خوب نیست



...

شیرین:میخواے بیام پیشت؟

...

من:میاے؟

...

شیرین:معلومه �مه میام اتفاقا نزدی� هم 

هستم،تا پنج دقیقه دیگه میام.

...

من:باشه پس خدافظ

...



شرین:خدافظ

...

گوشی رو قطع �ردم و چند دقیقه اے شد �ه 

آیفن به صدا دراومد.

...

بدون این�ه بپرسم �یه درو باز �ردم و 

گفتم:اومدے عزیزم.

ولی همین �ه سرمو بلند �ردم تیامو دیدم

خیره شده بود بهم...



زل زده بود به موهام

نگاهش رفت پایین تر روے لبام خیره موند...

پوزخندے زدو اومد نزدی�ترو گفت:�یه �ه 

عزیزته و تو اینجورے میاے 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..استقبالش؟

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت7#

زبونم بند اومده بودو نمیدونستم چی بهش بگم

نه �ه آدم خجالتی باشم و بگم چون اینجورے 

من دیده خش�م زده،نه...



ولی خوب یه دفعه اے اومد

نزدی�تر اومدو از توے جیبش یه چیزے بیرون 

آوردو گرفت جلوم و گفت:گوشیتو فراموش 

�ردے...

دوباره پوزخندے گوشه لبش نشست و 

گفت:خونه خالی و...

هنوز حرفش تموم نشده بود �ه صداے 

شیرینو از پشت سر تیام و شنیدم...

شیرین ببخشیدے گفت و از �نارش رد شدو 

گفت:سالم عزیزم



بغلش �ردم و سالم �ردم و سریع گوشی رو 

از تیام گرفتم..

تا به خودم بیام دیدم نیستش

نفسمو بیرون دادم �ه شیرین گفت:این �ی 

بود؟...

من:برادر شوهرم اومده بود گوشیمو بهم بده

رفتم توے اتاق تا لباسامو بپوشم...

به خودم �ه نگاه �ردم دیدم تمام قفسه 

سینم

توے دیدش بوده...



اف�ارمو پس زدم و رفتم لباسمو عوض �ردم 

و از اتاق زدم بیرون.

�نار شیرین نشستم �ه گفت:خوبی عزیزم 

چه خبر؟.

همین �ه سرمو گذاشتم روے دسته مبل 

اش�ام ریزش �رد..

نه به خاطر این�ه برسام مرده 

به خاطر این�ه اینقدر بدبختم...

وضع مالیمون �ه خوب نبود



بابام �ارخونش ورش�ست شد و وضعمون از 

اون رو به این رو شد...

درسمو نصفه ول �ردم

باباے برسام با بابا دوستاے قدیمی بودن...

شیرین بغلم �ردم و گفت:نمیتونم بهت بگم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ناراحت نباش چون نمیشه

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت8#

شیش ماه از مردن برسام میگذشت



حرفی از خونه اے �ه االن داخلش زندگی 

می�ردن زده نشد...

آقاجون گفت توے اولین فرصت میزنه به نامم

چون من االن یه زن مطلقه به حساب 

میومدم...

هیچ�س نمیدونست �ه اون شب بین من و 

برسام چی شد.

�سی نمیدونست من هنوز زن نشدم

اولش ف�ر می�ردم به خاطر دعوایی بود �ه 

قبل از اومدن به خونه �ردیم اینجورے 

گذاشت و رفت...



ولی وقتی صبحش اون پیامو دیدم خیلی دلم 

ش�ست.

ولی االن دیگه پشیزے برام ارزش نداره

حتی ی�م...

توے اف�ارم غرق بودم �ه صداے آیفن بلند 

شد.

با تعجب بلند شدم و لباسمو پوشیدمو درو باز 

�ردم...

با دیدن آقاجون و مامان جون لبخندے زدم و 

گفتم:بفرمایید داخل.



اومدن داخل و نشستن

نگاهی بهشون �ردم و رفتم توے آشپزخونه و 

آب گذاشتم براے چاے...

اومدم نشستم و خیره شدم بهشون 

قیافه هاشون ش�سته شده بود...

چند دقیقه اے شد ولی هیچ�دومشون هیچی 

نگفتن..

خواستم بلندشم و برم سرے به �ترے بزنم 

�ه مامان جون گفت:بشین عزیزم ما چیزے 

نمیخوریم.



میخواستیم درمورد یه چیزے باهات حرف 

بزنیم.

�نج�او بهشون نگا �ردم �ه گفت:ما 

نمیخوایم تو از ما جداشی.

دلمون میخواد پیش خودمون باشی 

عروس خودمون باشی..

حیرت زده بهشون نگا �ردم �ه ادامه 

داد:برسامم �ه رفت تو دختر خوبی هستی...

ما با تیام صبحت �ردیم اونم راضیه میخوایم 

اگر تو راضی باشی تو رو براے تیام خاستگارے 

�نیم...



االنم نمیخوایم جواب بدے ما میریم ف�راتو 

ب�ن و بهمون بگو.

درمورد این خونه هم مطمعن باش �ه مال 

خودته...

زبونم بند اومده بود

چی باید میگفتم االن؟...

بدون این�ه چیز دیگه اے بگن بلند شدن مامان 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...جون با من روبوسی �رد و رفتن

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت9#



چند روز میگذشت و من هنوز خبرے بهشون 

نداده بودم.

به مامان و بابا گفته بودم

اونا راضی بودن و میگفتن قبول �نم...

وقتی یادم میوفته �ه چه جورے به لبامو 

موهام نگا می�رد یه حالی میشم...

نمیدونم باید قبول �نم یا نه

نمیتونم بیام همه جا جار بزنم �ه من هنوز 

دخترم...



مامانم میگفت تو دیگه یه زن مطلقه اے به 

همین سادگی �سی نمیاد تو رو بگیره...

دلمو زدم به دریا و خواستم بلندشم زنگ بزنم 

بگم موافقم �ه آیفن به صدا در اومد..

همین �ه درو باز �ردم تیامو دیدم

�نار رفتم تا بیاد داخل...

بی هیچ حرفی وارد شد روے �اناپه نشست 

وارد آشپزخونه شدم و قهوه سازو به برق زدم 

و دوتا فنجون قهوه درست �ردم و گذاشتم 

توے سینی و �نارشم دوتا ش�الت گذاشتم و 

بردم بیرون...



روے میز گذاشتم و بفرماییدے گفتم و نشستم

نگاهی به سینی قهوه �ردو گفت:من ازت 

خوشم میاد.

زل زدم توے چمشاش و گفتم:توے دوبار دیدار 

فهمیدے ازم خوشت میاد یا به خاطر...

نذاشت حرفمو �امل �نم و قیافش درهم شد 

و گفت:تا حاال هر چی خواستم و به دست 

آوردم تو �ه دیگه چیزے نیستی...

خیلی بهم برخورد،خیلی



عصبانی گفتم:�ی گفته من ازت خوشم میادو 

راضیم.

با شتاب بلند شدم و گفتم:بفرمایید بیرون من با 

شما حرفی ندارم...

بلند شدو اومد جلوم وایساد

دستشو باال آوردو انگشتتو روے لبام �شیدو 

گفت:نظر تو �ه مهم نیست..

این منم �ه مهمم

من:�ثافت..

موهامو گرفت و از پشت �شید



سرم به عقب رفت...

دستشو پشت �مرم گذاشت تا عقب نرم

تیام:میدونسنی این خونه به نام منه.

با تعجب بهش نگا �ردم �ه گفت:اگر 

میخواے اینجا راحت زندگی �نی همین حاال 

برو زنگ بزن به مامانم و جواب مثبتتو بهش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بده

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت10#



لباشو �نج لبم گذاشت و گفت:میدونم توے 

اون مغز �وچی�ت چی میگذره...

از اولم این خونه مال من بود

میتونی از مامانم بپرسی...

�سی ف�رشو نمی�رد من برگردم

دستامو روے سینش گذاشتم و هولش دادم 

�ه خشن لبامو بوسید..

تقال �ردم و خواستم ازش جداشم ولی اون 

من و مح�م گرفته بود.



من و انداخت روے �اناپه و دوتا پاهاشو 

دوطرفم انداخت و با ی�ی دستاش دوتا 

دستامو گرفت و با دست دیگش صورتمو 

گرفت..

راه نفس �شیدن نداشتم

ازم فاصله گرفت و گوشیمو از �نارم برداشت 

و گفت:میخوام زنگ بزنم به مامانم...

خواستم تقال �نم و از دستش فرار �نم �ه 

مح�م گرفتم و گفت:چموش نباش وگرنه 

همینجا �ارتو میسازم..

گوشی رو دستم دادو دستشو وارد شلوارم 

�رد



همین �ه خواستم اعتراض �نم مامان جواب 

داد.

مامان جون:گیسو عزیزم تویی؟

داشت دستشو وسط پام می�شید نمیتونستم 

تمر�ز �نم و حرف بزنم...

اصال چی باید میگفتم

مامان جون دوباره صدام زد ولی من 

نمیتونستم جواب بدم..

آروم و زمزمه وار در گوشم گفت:جواب بده 

ن�نه دلت میخواد بفهمه من االن �نارتم..



با دستش فشارے بهم وارد �ردو ادامه داد:اگر 

بفهمن پیشتم خودشون عقدمونو برپا 

می�نن...

با استرس گفتم:سالم مامان

مامان با نگرانی �ه توے صداش بود 

گفت:دختر چرا جواب نمیدے...

مردم از نگرانی

من:من میخواستم بگم..

میخواستم بگم �ه موافقم

مامان:الهی قربونت بشم راست میگی...؟



من:آره

فقط ببخشید �ه نمیتونم باهاتون حرف بزنم 

مهمون دارم...

مامان جون:باشه عزیزم اش�ال نداره برو

خداحافظی کردم و سریع گوشی رو قطع 

�ردم و نفسی �شیدم...

حر�ت دست تیام وسط پاهام بیشتر شد..

سرمو به پشتی �اناپه ت�یه دادم و آهی 

�شیدم و اسمشو صدا زدم..



دستش رفت براے �مر شلوارم �ه سریع 

چشمامو باز �ردم و هلش دادم عقب 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...وگفتم:دارے چی�ار می�نی؟

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت11#

تیام:چیه دختر نیستی �ه این ادا هارو از 

خودت درمیارے...

به زودے هم میخوایم زن و شوهر بشیم پس 

اش�ال نداره قبل از ازدواج طعمتو بچشم...

با ناله گفتم:نه خواهش می�نم



ازم جدا شدو گفت:خیل خوب به پدر مادرت 

خبر بده همین امشب میایم خواستگارے...

با بهت بهش نگا �ردم خواستم چیزے بگم 

�ه گفت:همین �ه گفتم.

.....

با مامان خداحافظی کردم و روے تخت دراز 

�شیدم.

هق هقم توے اتاق پیچید

ن�نه تیامم مثل برسام بهم خیانت �نه...

نمیتونستم خونه رو بهش بدم و برم خونه بابا



نمیخواستم دوباره بارم بیوفته روے دوش 

اونا...

با هق هق خوابم برد

....

سینی چایی رو دستم گرفتم و رفتم بیرون

مامان جون تا من و دید زد زیر گریه...

آقا جون گفت:اینطورے ن�ن زن

رفتم و چایی رو جلوشون گرفتم و نشستم..

آقاجون رو به بابا گفت:ما به گیسو هم گفتیم 

هیچ اجبارے نیست،ما فقط میخوایم �ه 



عروسمون پیش خودمون باشه...

تیام هم راضیه

اگر راضی باشین همین امشب صیغه رو 

بینشون بخونیم و چند روز دیگه یه مهمونی 

�وچی� بگیریم...

میدونم �ه باید تا سال برسام وایمیسادیم

ولی به نظرم اینجورے بهتره...

گیسو جانم راحتتره

قرار بود این خونه رو بزنم به نام گیسو ولی 

حاال �ه قراره باهم ازدواج �نن میخوام یه 



جاے دیگه رو به گیسو بدم چون اینجا بنام 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...تیامه

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت12#

نگاهی به تیام �ردم �ه جلو همه بهم 

چشم�ی زد...

ولی �سی حواسش به ما نبود

با تعجب بهش نگا �ردم و هیچی نگفتم...

بابا گفت:واال ما دیگه نمیتونیم زیاد دخالت 

�نیم اینجا گیسو خودش باید تصمیم بگیره



تیام با چشماش برام خطو نشون می�شید...

به خودم اومدم و گفتم:اگر اجازه بدین من و 

آقا تیام ی�م باهم صحبت �نین.

تیام ابرویی باال انداخت و چیزے نگفت

آقاجون:حتما...

دوتامون بلندشدیم و رفتیم توے اتاق

هنوز در اتاقو نبسته بودم �ه مح�م 

�وبوندم به دیوارو لباشو روے لبم گذاشت...

قلبم براے یه لحظه وایساد



بوے عطرش شدید وارد ریه هام شدو نزدی� 

بود به خس خس بیوفتم...

ازم جدا شدو انگشتشو روے لبام �شید

نفسم باال نمیومد...

با تعجب بهم نگا �ردو بیشتر ازم جدا شدو 

گفت:چت شد؟

چرا �بود شدے؟

�نار زدمش و رفتم توے حمومو آبی به 

صورتم زدم..

ولی بازم بهتر نشد



داخل اتاق شدم و سریع �شو رو باز �ردم و 

اسپریمو بیرون آوردم و دوتا زدم توے دهنم..

وقتی برگشتم دیدم تیام داره با بهت بهم نگا 

می�نه.

نزدی�ترم شدو جلوم زانو زدو گفت:تو آسم 

دارے...؟

پوزخندے زدم و گفتم:چیه پشیمون شدے؟

توے دلم گفتم تو هم مثل برادرت پشیمون 

شدے

دعواے اون شبمون هم بخاطر همین بود...



اونم �ه از خداش بودو ولم �ردو رفت

مامان جون و آقاجون میدونستن من آسم دارم 

ولی نمیدونم چرا به برسام نگفته بودن...

هنوز نفسام منظنم نشده بود

نگاهی بهم �ردو گفت:وقتی من دست روے 

چیزے گذاشتم یعنی مال منه...

اینو توے گوشت فرو�ن

مح�م دستمو گرفت و بلندم �ردو گفت:آماده 

شو میریم بیرون ما حرفی باهم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نداریم



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت13#

از اتاق بیرون رفتیم و نشستیم

آقاجون گفت:خوب چی شد دخترم...؟

من:موافقم

مامان جون با چشماے اش�ی گفت:مبار�ه 

پس عاقد بیاد...

بابا گفت:نه اول برن آزمایش ایشاال محضر عقد 

می�نن



همگی اعالم رضایت �ردن و اونا هم دیگه 

رفتن...

مامان به سمتم اومدو گفت:خوبی؟

چرا رنگت پریده..؟

من:چیزیم نیست ی�م استرس دارم

مامان:تورو خدا مواظب خودت باش...

بغلش �ردم و گفتم:چشم

مامان امشب همین جا بمونین...

مامان گفت:نه عزیزم ما دیگه میریم



....

چشمامو باز �ردم و به دورو برم نگا �ردم

با جسمی �ه �نارم بود جیغی �شیدم و از 

تخت پایین افتادم.

با تعجب به تیام �ه �نارم خواب بود و االن 

بلند شده بودو با خونسردے بهم نگا می�رد نگا 

�ردم..

بلند شدم و گفتم:اینجا چه غلطی می�نی؟

بدون این�ه جوابمو بده گفت:آماده شو 

میخوایم بریم آزمایش...



به سمتم اومدو گفت:نترس تا نخواے 

نمی�نمت،البته تا وقتی �ه محرم نشدیم..

لبخند دختر �شی زدو گفت:�ه اونم دیر 

نیست.

پوزخندے زدم و ازش جدا شدم و گفتم:من 

میرم دوش بگیرم...

حولمو برداشتم و رفتم توے حموم 

به لطف لیزرے �ه چند سال پیش �رده بودم 

بدنم مویی نداشت...

براے همین حموم رفتنم زیاد طول ن�شیدو 

سریع اومدم بیرون..



وقتی اومدم بیرون تیام حتی بهم نگا هم ن�رد

حولم چیزے از بدنمو نگرفته بود...

خواستم ی�م شیطوتی �نم

جلو آیینه وایسادم و حوله رو باز �ردم �ه 

افتاد زمین...

با افتادن حوله روے زمین تیام سرشو بلند 

�ردو بهم نگا �رد.

اهمیتی ندادم و سرمو پایین �ردم تا لباسامو 

از توے �مد بردارم ولی همین �ه سرمو بلند 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ردم تیام و پشتم دیدم�



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت14#

دستشو روے �مرم گذاشت و نذاشت سرمو 

بلند �نم...

دستشو وسط پاهام بردو انگشتشو خواست 

ببره سمت آلتم �ه سریع خودمو پس �شیدم 

و گفتم:وقت نداریم من لباس بپوشم..

خیلی عادے رومو �ردم اون ورو مشغول 

لباس پوشیدنم شدم..

مثل این�ه بهش برخورد 



همین �ه لباس پوشیدنم تموم شد خواستم 

برگردم �ه از پشت گردنم و گرفت و من و 

سمت خودش �شوند...

�امال چسپیده بودم بهش

با صداے خشنی زیر گوشم گفت:�ارے ن�ن 

بزنم زیر حرفم...

با ضرب گردنمو ول �رد

از اتاق زد بیرون...

لبخند شیطونی زدم

خدایا من چم شده بود؟...



چرا داشتم اینجورے می�ردم

�فشمو پوشیدمو نگاهی از توے آینه به خودم 

�ردم...

سریع رژلبی زدم و �یفمو برداشتم و رفتم 

بیرون.

تا آزمایشگاه هیچ حرفی نزدیم

خیلی سریع آزمایش گرفته شد...

تیام با پارتی �السایی �ه قرار بود بریم و 

لغو �رد.

آزمایشو گرفتیم و رفتیم خونه آقاجون



وقتی رفتیم مامان بابا هم همونجا بودن...

تیام حتی یه �لمه هم حرف نزد

....

توے اتاق تیام خواب بودم �ه احساس �ردم 

ی�ی داره موهامو نوازش می�نه...

وقتی چشمامو باز �ردم تیامو دیدم

غیرعادے لبخندے زدم �ه سرشو جلو آوردو 

آوردو گونمو بوسید...

چشمامو بستم و به حال خوبی �ه االن داشتم 

ف�ر �ردم..



چشمامو باز �ردم و بهش نگا �ردم

پیراهنشو بیرون آورد �ه خودم عقب �شیدم 

تا بیاد �نارم روے تخت،اونم �نارم اومدو 

دستاشو دورم حلقه �ردو دوباره خوابم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...برد

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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با صداے تیام چشمامو باز �ردم

تیام:چقدر میخوابی؟..



خمیازه اے �شیدم و رومو کردم اونورو 

دوباره خوابیدم...

دستشو روے �مرم �شید �ه گفتم:ن�ن

با صداے خمارے گفت:تو بخواب �ارےبه تو 

ندارم...

دستش �ه رفت زیر لباسم چشمامو باز �ردم 

و روے تخت نشستم...

خندیدو بلند شدو گفت:زود باش وقت محضر 

گرفتم...

مبهوت گفتم:چی؟..



تیام:براے عقد.

ناراحت بلند شدم و رفتم توے حمومو درو 

بستم

قرار نبود امروز بریم

آبی به صورتم زدم و اومدم بیرون...

از روے تخت بلند شدو اومد طرفم

دستمو گرفت و گفت:ناراحت شدے...

دستمو از دستش بیرون �شیدم و گفتم:چرا 

باید ناراحت بشم...

اصال مگه اهمیتی هم داره؟..



تیام عقب �شیدو گفت:نه اهمیت نداره پس 

زود این لباسارو بپوش و بیا پایین همه 

منتظرن..

از اتاق زد بیرون

به سمت پالستی� روے تخت رفتم و 

برشداشتم..

لباسارو بیرون آوردم ی�ی ی�ی پوشیدمش

جلو موهامو فرق زدم و دوطرفشو گیس �ردم 

و با موهاے پشتم بستم...



با وسایل آرایشی �ه توے پالستی� بود 

آرایش خوش�لی کردم و شالمو سرم �ردم...

به �فشی �ه برام گذاشته بود نگا �ردم

یه �فش پاشنه ده سانتی سفید..

پوشیدمشو اومدم بیرون صداے تق تق �فشام 

�ه از پله ها پایین میومدم نگاه همه رو به 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...سمت من چرخوند

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت16#



وقتی بله رو گفتم اش� توے چشمام جمع شده 

بودو به نفس نفس افتاده بودم..

تیامم بله رو گفت و حلقه رو دستم �رد

منم حلقه رو برداشتم و دستش �ردم...

هیچ�س خوش حال نبود.

همه بغض �رده بودن...

تیام بهم خیره شدو گفت:خوبی؟

من:خوبم...

تیام:آخه نفسات نا منظم شده،رنگتم پریده



من:چیزیم نیست خوبم...

سرشو جلو آوردو پیشونیمو بوسید 

بلند شدو دستمو گرفت و بلند شدم...

با همه شون رو بوسی �ردیم و تیام گفت:با 

اجازه تون ما دیگه میریم...

....

من و سوار ماشین �ردو گفت:احساس می�نم 

خوب نیستی..

دستمو گرفت و روشو بوسید



نگاهی بهش �ردم و گفتم:خوبم به خدا چیزیم 

نیست...

سرے ت�ون دادو گفت:باشه

با وایسادن ماشین جلو فرودگاه با تعجب به 

تیام نگا �ردم و گفتم:اینجا چی�ار 

می�نیم..؟

بدون هیچ حرفی پیاده شدو اومد سمتم و درو 

باز �رد...

دستمو گرفت و من و پیاده �رد

صندوق عقب و باز �ردو چنتا چمدون از 

داخلش بیرون آورد...



گفت:بریم

من:خوب �جا میریم؟...

تیام:پاریس

با تعجب گفتم:پاریس!؟.

تیام:آره،زود باش بریم پروازمون االن میپره

....

سرمو روے شونه تیام گذاشتم و خوابیدم

نمیدونم چند ساعت خوابیدم...



ولی وقتی بیدار شدم گردنم خیلی درد گرفته 

بودو مطمعن بودم شونه تیامم درد گرفته..

تقریبا همه جا تاری� بودو همه خواب بودن به 

چهرش خیره شدم دستمو سمتش بردم و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...انگشتمو روے چال گونش �شیدم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت17#

همین �ه تیام سرشو ت�ون داد دستمو پس 

�شیدم

چشماشو باز �ردو توے اون تاری�ی خیره 

شد بهم...



سرشو جلو آوردو لبشو روے لبم گذاشت

دستمو پشت گردنش گذاشتم و باهاش 

هم�ارے �ردم...

�سی �ه مارو نمیدید،میدید؟

اصال ببینه چی میشه مگه؟..

وقتی هم�ارے من و دید جرے تر شد

دستشو زیر شالم برد و به موهام رسوندو آهی 

�شید...

با صداے سلفه یه نفر از هم جدا شدیم



انگشتشو روے لبم �شید �ه لبام به پایین 

�شیده شد...

تیام:این لبات من و دیوونه می�نه

حمله ور شد سمت لبمو موهامو از پشت 

�شید..

چنگ زدم به بازوش 

خواستم از خودم جداش �نم ولی نشد..

انگار خودش نبود

ازم جدا شدو زمزمه وار توے گوشم گفت:دلم 

میخواد جورے همینجا ب�نمت �ه صداے 



جیغات تا تهران بره...

با این حرفاش خیس شدن وسط پاهامو به 

وضوح حس �ردم..

نفسی �شیدم �ه گفت:فقط بذار برسیم تا 

بهت ثابت �نم

خونسرد بهش نگاهی کردم و هیچی نگفتم

ی�م استرس داشتم...

خوب همه دخترا توے همچین شرایطی اسنرس 

میگیرن..

....



وقتی رسیدیم هوا تاری� بود و نصف شب بود

وارد خونه شدیم...

پس این چند سالی �ه ایران نبوده اینجا 

زندگی می�رده.

وارد اتاق شدیم و چمدونمو باز �ردم به 

وسایالیی �ه برام گذاشته بود نگا �ردم همه 

چیز بود از لباس زیر گرفته تا پد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بهداشتی

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت18#



لبخندے زدم و چیزے نگفتم

بلند شدم و خواستم برگردم �ه مح�م 

خوردم بهش...

دستشو باال آوردو انگشتشو روے گونم �شید

انگشتشو حر�ت دادو روے لبم �شیدو 

گفت:لبات من و دیوونه می�نه...

ناخداگاه لبخندے روے لبم اومد �ه سرشو 

جلو آوردو پیشونیمو بوسید..

پایین تر اومدو گونمو بوسید

لبام به لرزش افتاده بود...



دستمو روے بازوش گذاشتم

اولش ف�ر �رد میخوام خودمو ازش جدا 

�نم ولی وقتی خودمو چسپوندم بهش جرے 

شد مح�م لباشو روے لبام �شید...

دندونی از لبم پایینم گرفت �ه منم لب 

باالییشو با لبام گرفتم و �شیدم...

مثل این�ه خوشش اومده بود

نمیدونم چقدر مشغول بوسیدن هم بودیم �ه 

احساس �ردم نفس ندارم..

خودمو ازش جدا �ردم �ه با تعجب بهم نگا 

�ردو گفت:چی شد؟



روے تخت نشستم و گفتم:هیچی ی�م 

اسپریمو میدے..

با �ف دستش زد توے پیشونیشو گفت:واے 

فراموش �ردم.

متعجب بهش نگا �ردم �ه سریع به طرفم 

اومدو گفت:زود باش بریم بخریم..

من:آخه.

تیام:هیچی نگو،چطور فراموش �ردم آخه

من:خوبم به خدا چیزیم نیست...



ایام دستمو بیشتر �شیدو گفت:باالخره �ه 

باید داشته باشی..

....

دوتا زدم توے دهنمو نفسی �شیدم

من و گرفت توے بغلشو پیشونیمو 

بوسیدوگفت:بریم.

همین �ه توے ماشین نشستیم خوابم برد..

با حس این�ه �سی داره بغلم می�نه 

چشمامو ی�م باز �ردم..

تیامو دیدم �ه بغلم �رده



دوباره چشمامو بستم..

به اتاق رسیدیم و درو با پاش باز �ردو من و 

روے تخت گذاشت و گفت:امشب �ه فرار 

�ردے �وچولو ولی فردا حتما به حسابت 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...میرسم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت19#

دستشو براے  د�مه پیراهنم برد

نمخواستم بفهمه بیدارم براے همین هیچ 

�ارے ن�ردم.



درش آوردو انداخت یه طرفو شلوارمم بیرون 

�شید �ه چشمامو باز �ردم..

بهم نگاهی انداخت و گفت:بخواب

لختم �رده بود...

خندم گرفت

رومو �ردم طرف مخالفشو خوابیدم...

دستشو دورم حلقه �ردو خوابیدیم

.....

وقتی بیدار شدم تیام نبود



بلند شدم و رفتم بیرون دیدم با عصبانیت داره 

با یه نفر حرف میزنه...

بدون این�ه نگاهی بهم ب�نه از خونه زد 

بیرون

.....

هوا تاری� شده بود �ه آیفن صداش باال رفت

بلند شدم و درو باز �ردم...

با یه پسر تقریبا ۳۰ ساله رو به رو شدم

قیافش به ایرانیا میخورد...

سالمی �ردم و گفت:ساواشم تیام هست؟.



من:نه نیستش

بدون این�ه بهش اجازه بدم وارد خونه شد...

با تعجب داشتم بهش نگا می�ردم �ه روے 

�اناپه نشست و گفت:تو �ی هستی؟

خواستم بهش جواب بدم �ه یادم افتاد لباسام 

اصال مناسب نیست...

خواستم برم لباس عوض �نم �ه گفت:ی�ی 

دیگه از دوست دختراش؟

من:نفهمیدم؟



بلند شدو گفت:دوست دختراے تیام با من 

رابطه خوبی دارن..

مش�وڪ بهش نگا �ردم و خواستم برم عقب 

�ه دستمو گرفت و بهم نزدی� شد توے همین 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...حال در باز شدو تیام اومد داخل

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت20#

بهمون نگاهی انداخت �ه منم وحشت زده 

عقب �شیدم...

نزدی� تر اومدو با داد گفت:برو تو اتاق



بدون هیچ حرفی داخل اتاق شدم...

....

مح�م درو باز �رد �ه به دیوار خورد

نزدی�تش شدم و گفتم:تیام بذار..

دستشو باال آوردو روے لبم گذاشت و گفت:هیچ 

هیچی نگو..

هیچی

اون نمیدونست تو زنمی تو �ه زنمی چرا 

چسپیدے بهش...



مح�م انگشتشو روے لبم �شیدو گفت:حاال 

�ه گفتم دیوونتم،گفتم دیوونه لباتم ف�ر 

�ردے میتونی من و خام �نی...

دادے کشیدو گفت:هان؟

لبام ت�ونی خورد �ه گفت:لخت شو...

من:تیام

دوباره دادے �شیدو گفت:زودباش...

چیه گفتی حاال �ه نیستم باهاش بخوابی نه؟

با حیرت بهش نگا �ردم...

چرا اینجورے حرف میزنه؟



تیام:آ�بندم �ه نیستی

من دیوونه رو بگو اومدم دستخورده اون 

برسام عوضی رو گرفتم...

اش� توے چشمام جمع شده بود

جلوم وایسادو دوطرف لباسمو گرفت و جرش 

داد.

اولین قطره اش�ی �ه ریختم ی�ی زد توے 

دهنم.

ولی ضربش اونقدر مح�م نبود

انگار یه آدم دیگه شده بود...



دستشو روے سرم گذاشت و �ارے �رد زانو 

بزنم.

با چشماے اش�ی بهش نگا �ردم 

شروع �رد باز �ردن �مربندش...

میدونستم میخواد چی�ار �نه مخالفت 

ن�ردم شاید ی�م از عصبانیتش �م میشد 

فقط امیدوارم بودم �ه نفس �م 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نیارم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت21#



یه ضرب خودشو وارد دهنم �ردو موهامو 

توے دستش گرفت...

خودشو عقب جلو می�ردو اصال نمیخواست 

من براش انجام بدم..

نزدی� بود ُهق بزنم

آهی �شیدو گفت:چرا بهش پا دادے؟

با �م آوردن نفس دستمو روے رونش گذاشتم 

و به عقب هلش دادم..

من و از خودش جدا �ردو بدون این�ه نگاهی 

بهم �نه بلندم �رد و یه ضرب شلوارمو بیرون 

�شید...



شلوار خودشم بیرون آورد 

سیلی روے باسنم زد و انگشتشو توے باسنم 

�رد.

اخم �ردم ولی چیزے نگفتم

شاید ی�م آروم میشد...

انگار داشت حرصشو سرم خالی می�رد

خدایا خودت �م�م �ن

من و جلو میز آرایشی �ه توے اتاق بود 

وایساند و دستشو وسط پام �شید...



آلتشو وسط پاهام گذاشت �ه دستمو روے 

دستش گذاشتم و گفتم:تیام.

از داخل آینه بهش نگا �ردم

دستشو روے دهنم گذاشت و یه ضرب خودشو 

واردم �رد.

جیغم توے گلوم خفه شد

�م �م دستش از روے دهنم �نار رفت...

درد داشتم خیلیم درد داشتم

سرشو به پشت �مرم چسپوند...

من:تورو خدا تیام



نمیتونم...

دستشو روے دهنم گذاشت و گفت:هیش هیچی 

نگو.

پاهام میلرزیدو نزدی� بود بخورم زمین

اش�ام صورتمو خیس �رده بود و هق هق 

می�ردم ولی صدام بیرون نمیومد...

دستشو روے دهنم گذاشته بود.

آهی �شیدو خودشو داخلم خالی �رد...

خودشو ازم جدا �ردو گفت:اگر یه دفعه 

دیگه..



حرفش با افتادن من روے زمین نصفه موند

خواست با عصبانیت از جلوم ردشه �ه 

چشمش به خون وسط پاهام افتاد خون تا روے 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...رونمم اومده بود

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت22#

تا بخواد به خودش بیاد بلند شدم و رفتم توے 

حموم...

به سرفه افتادم

مشتی به در زدو گفت:گیسو این درو باز �ن...



روے زمین افتادم

سرفه هام بند نمیومد...

با باز شدن در چشمامو به در دوختم

�نارم نشست و اسپریو جلو دهنم گرفت �ه 

سرمو عقب �شیدم و هولش دادم عقب...

با زور من و سمت خودش �شیدو اسپریو 

توے دهنم زد..

سرمو ت�یه دادم به دیوارو گریه �ردم

اومد سمتم و بغلم �رد...



ف� �ردم میخواد ببرتم توے اتاق ولی 

برع�س تصورم من و توے وان گذاشت...

چون انتظارشو نداشتم جیغی زدم و با گریه 

گفتم:�ثافت آشغال..

سرم گیچ میرفت

هیچوقت ف�ر نمی�ردم اینجورے ب�ارتمو از 

دست بدم...

سرمو روے لبه وان گذاشتم و به عالم بی 

خبرے رفتم.

....

وقتی چشمامو باز �ردم روے تخت بودم



توے خودم جمع شدم و دوباره اش�ام راه 

افتاد.

چقدر ضعیف شده بودم

روے تخت نشستم و به دورو برم نگا �ردم...

تا همینقدر بود میدونستم ولم می�نه

داشتم به حال خودم زار میزدم �ه در اتاق باز 

شد..

دراز �شیدم و رومو �ردم طرف مخالفشو 

چشمامو بستم.



با باال پایین شدن تخت فهمیدم �نارم 

نشسته...

پتو رو روم �نار زدم و دستشو روے �مرم 

�شید..

پشتم دراز �شیدو گفت:نمیدونستم دخترے.

برام توضیح بده

خودمو ازش جدا �ردم و با بغض گفتم:دیگه 

برام مهم نیست،دیگه فرقی نمی�نه...

دستمو گرفت و گفت:ولی براے من مهمه،برام 

بگو چی شد،اصال چرا تو هنوز 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...دخترے



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت23#

من:تو هم یه آشغالی مثل داداشت

از همون اولم میدونستم این راهی رو �ه دارم 

شروع می�نم تهش چی میشه..

تیام:گیسو من و روانی ن�ن،توضیح میدے 

همین االن..

پوزخندے زدم و از روے تخت بلند شدم و 

گفتم:ازت متنفرم،متنفر...

به سمتم اومد و گردنمو گرفتو گفت:خفه شو 



هنوز یادم نرفته چه غلطی �ردے...

من:پشیمون نیستم

با این حرفم آتشی شد ی�ی آورد توے دهنم...

افتادم روے زمین

پوزخندے زدم �ه بلندم �ردو انداختم روے 

تخت...

لبخند شیطان وارے زدو گفت:ببینم پشتتم مثل 

جلوت آ�بنده یا نه؟...

ترسیده گفتم:تو این�ارو نمی�نی



تیام:چرا اتفاقا لذتشم بیشتره...

روم خیمه زد �ه مشتامو توے سینش زدم و 

گفتم:برو �نار عوضی.

از همه تون متنفرم 

برو گم شو...

دستامو گرفت و برد باالے سرم

سرشو توے گردنم بردو دندونی گرفت �ه 

آخی گفتم...

سرشو بلند �ردو بهم نگا �رد �ه با بغض 

گفتم:مطمعن باش هیچوقت یادم نمیره باهام 



جی�ار �ردے...

تیام:نبایدم یادت بره،اینارو توے یادت بسپار 

�ه بفهمی خیانت �ردن به من یعنی چی..

من و دمر �ردو خودشم افتاد روم

باسنمو از هم باز �ردو آلتشو روش گذاشت...

با اولین فشارش سرمو به تخت فشار دادم و 

هیچی نگفتم..

هیچ لذتی نداشت

فقط درد بود �ه بهم منتقل میشد...

سرمو از مالفه فاصله دادم و نفسی �شیدم



تیام سیلی به باسنم زدو گفت:اینم آ�بنده 

�ه..

با فشار دیگه اے �ه وارد �رد اش� توے 

چشمام جمع شدو جیغ بلندے �شیدم و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...گفتم:خدا لعنتت �نه

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت24#

پشت سرهم لعنتش می�ردم

دستش و روے دهنم گذاشت و به �ارش ادامه 

داد.



�ارش �ه تموم شد ازم جدا شدو سریع رفت 

بیرون...

...

دو روز از اون ماجرا میگذشت

نه تیام اومد توے این اتاق نه من وقتی اون 

توے خونه بود میرفتم بیرون.

وقتی میرفت بیرون من میرفتم بیرون 

درحد این�ه یه چیزے بخورم

ازش متنفرم بودم..



ف�ر می�ردم من و آورده ماه عسل ولی من و 

آورده بود جهنم..

توے اتاق بودم �ه صداے آیفن رفت باال

پشت در اتاق وایسادم و همین �ه رفت سمت 

در،در اتاقو ی�م باز �ردم...

با دیدن همون پسره �ه همون روز اومد داخل 

خونه دستام مشت شد...

همین �ه نشست گفت:به خدا نمیدونستم 

زنته 

دست �ه روش بلند ن�ردے؟..



تقصیر من شد..

خودم اذیتش �ردم گفتم شاید بازم ی�ی از 

دوست دختراته.

تیام:به فرض �ه ی�ی از دوست دخترام بود 

غلط می�نی همچین رفتارے �نی...

دیگه نمیخواستم حرفاشونو بشنوم 

درو روے هم گذاشتم و حولمو برداشتم و رفتم 

توے حموم...

پوزخندے زدم و درو قفل �ردم 

یه لحظه برگشتم و دوباره درو باز �ردم...



چرا باید این�ارو �نم

حاال ف�ر می�نه ازش میترسم...

لباسامو بیرون آوردم و زیر دوش وایسادم

�ارم �ه تموم شو خواستم آبو ببندم �ه 

دستی روے دستم نشست...

خیلی خونسرد برگشتم سمتش و چشمام به 

پایین �شیده شد.

تیام:چرا از دور دیدش میزنی

پوزخندے زدم و دستامو روے دوتا پهلوش 

گذاشتم و و بردم پشت سرشو روے تا باسنش 



گذاشتم و جاهامونو عوض �ردم و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...چسپوندمش به دیوار

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت25#

دستمو به آلتش رسوندمو با دستم گرفتمش 

�ه سرشو باال بردو آهی کشید...

ازش جدا شدم و رومو �ردم اون ور تا برم 

�ه  از پشت گردنمو گرفت و من و سمت 

خودش �شید...

تیام عصبانی گفت:من و تحری� ن�ن وگرنه...



من:وگرنه چی؟

من و می�شیم یا زیر مشت و لگد میگیریم...

یا من و جورے می�نی �ه صداے جیغام تا 

چندتا خیابون اون ور ترم بره..

چشماشو بازو بسته �رد نفسی از عصبانیت 

بیرون داد.

قطره اے اش� از چشمام ریخت ولی زیر اون 

همه آب �ه رو سرمون میریخت هیچی معلوم 

نبود...

خودمو ازش جدا �ردم و گفتم:ازت بدم میاد



حولمو دورم پیچیدم و اومدم بیرون...

پایین تخت نشستم و اسپریمو برداشتم و دوتا 

زدم توے دهنم.

بلند شدم و روے تخت دراز �شیدم

در حموم �ه باز شد خیلی عادے بلند شدم و 

پتو رو روے خودم �شیدم و دوباره دراز 

�شیدم...

با نشستن تیام جلوم با تعجب بهش نگا �ردم

ف�ر نمی�ردم با اون حرفی �ه بهش زدم 

دیگه بیاد طرفم...



تیام:خیل خوب اشتباه �ردم،باید بهم میگفتی 

هنوز دخترے،حاال بهم بگو چی شد؟.

من:نمیخوام درموردش حرف بزنم

مثل این�ه خیلی سعی می�رد جلو 

عصبانیتشو بگیره..

دستمو گرفت و گفت:وقتی بهت گفتم 

میخوامت

وقتی گفتم دیوونت شدم...

دستشو روے لبم �شیدو گفت:وقتی گفتم 

دیوونه لبات شدم یعنی مال منی..



نمیخوام دست هیچ�س بهت بخوره

عصبانی شدم...

خون جلو چشمامو گرفت

حاال بهم بگو،برام تعریف �ن...

با بغض گفتم:قبل از این�ه به خونه برسیم 

دعوامون شد،نمیدونم چرا مامان بابات بهش 

نگفته بودن �ه من آسم دارم...

سر همین دعوامون شد،شب عروسی ولم �ردو 

رفت فرداش فهمیدم پیش دوست دخترش 

بوده،از اولم من و نمیخواست و فقط به اجبار 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...مامان بابات قبول �رده بود



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت26#

حاال هم این حرفارو نزدم �ه دلت برام بسوزه

من احتیاجی به دلسوزے ندارم...

انگشتشو روے گونم �شیدو گفت:تا حاال براے 

هیچ�س دلسوزے ن�ردم.

برام مهمی اینو بفهم

من:اگر مهم بودم این بالهارو سرم نمیوردے...



لبخند �جی زدم و گفتم:من و باش گفتم من و 

آوردے پاریس میخواے خوش حالم �نی،ولی 

برام یه جهنم واقعی ساختی �ه هیچوقت از 

توے ذهنم پاڪ نمیشه...

�نارم دراز �شیدو بدون هیچ حرفی بغلم 

�رد.

منم حرفی نزدم

نفساش به گوشم میخورد �ه گفت:معذرت 

میخوام...

متعجب بودم ولی نشون ندادم



آدم �سی رو �ه دوستش داره رو عذاب 

نمیده.

اون من و عذاب داد

ش�نجم �رد،درسته محرمم بود ولی �ارش 

یه تجاوز واقعی بود...

....

جلو میز آرایشم نشستم و آرایش مالیمی 

�ردم

فقط تا حدے �ه صورتم از بی حالی بیرون 

بیاد. 

بلند شدم و رفتم سر �مد...



یه تاپ دو بنده مش�ی با یه شلوارڪ باالے 

زانو پوشیدم و موهامو باز گذاشتم و رفتم 

بیرون.

میخواستم دلشو آب �نم

نمیخواستم بیاد سمتم...

ولی اذیتش �ه میتونستم ب�نم

....

بدون این�ه بهش نگاهی ب�نم رفتم و براے 

خودم یه چایی ریختم و نشستم پشت میز 

توے آشپزخونه.



زیر زیر�ی بهم نگا میکردم ولی من اهمیتی 

نمیدادم...

چاییم �ه تموم شد بلند شدم و است�انو توے 

سین� گذاشتم با درد گرفتن زدم زیر 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...دلم«لعنتی»گفتم و رفتم سمت اتاق

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت27#

بله درست حدس زده بودم پریود شده بودم و 

پریود هاے منم همیشه با درد زیاد بود...

د�ترم رفته بودم و گفته بود مش�لی نیست 

شاید بعد از رابطه درد �متر بشه..



ولی دردے �ه تیام توے رابطه بهم داد صد 

برابر از این بیشتر بود...

شلوارو شرتمو عوض �ردم و یه پد گذاشتم و 

توے همون حموم شستمشون و اومدم بیرون...

روے تخت دراز �شیدم 

دردم �م �م داشت شروع میشد...

هر وقت خیلی درد داشتم مامان یه حوله 

میذاشت زیر دلمو اتو می�شید روش..

با درد بلند شدم و دستمو زیر دلم گذلشتم و 

رفتم بیرون..



تیام توے سالن جلو تلویزیون نشسته بود

رفتم توے آشپزخونه و دوباره چاے سازو 

روشن �ردم.

سر یخچالو باز �ردم و دنبال یه قرص مس�ن 

گشتم..

ولی بی فایده بود

همین �ه برگشتم تیامو توے ورودے 

آشپزخونه دیدم.

به هم خیره شده بودیم �ه با صداے چاے ساز 

به خودم اومدم و رفتم سمتش..



براے خودم چاے ریختم و یه تی�ه نبات 

انداختم داخلش و هلش �ردم..

از �نارش رد شدم و رفتم توے اتاق

چند دقیقه اے شد �ه اونم اومد...

با تعجب نگاش �ردم

بدون هیچ حرفی �نارم دراز �شیدو 

خوابید..

چایی خوردم و ی�م بهتر شدم 

منم دراز �شیدم و �م �م خوابم برد،با درد 

بلند باله �ردم و به ساعت نگاه �ردم فقط 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نیم ساعت خوابیده بودم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت28#

دردم زیاد شده بود دیگه نمیتونستم صداش 

نزنم.

من:تیام

دستمو روے بازوش گذاشتم و ت�ونش دادو 

گفتم:تیام..

برگشت سمتمو گفت:جان؟



اول ی�م تعجب �ردم ولی سریع گفتم:درد 

دارم،مس�ن داریم...؟

سریع بلند شدو رفت بیرون بعد چند دقیقه با 

یه قرصو یه لیوان آب برگشت...

ازش گرفتم و خوردم

خیره شده بود بهم...

به خودم نگاهی انداختم دیدم بند تاپم افتاده 

پایین،�ال همه جام بیرون بود.

اهمیتی ندادم و دراز �شیدم

از پشت چسپید بهم...



خواستم بلندشم �ه گفت:بخواب،دردتو �م 

�نم.

دستشو زیر دلم گذاشت و شروع کرد مالش 

دادن..

سرشو توے گردنم بردو نفسی �شید

با اعتراض اسمشو صدا زدم �ه صورتمو 

راست صورت خودش �ردو لبامو بوسید...

سرمو عقب �شیدم وگفتم:ولم �ن.

تیام:باشه آروم باش،مامانت زنگ زد گفتم فردا 

برمیگردیم...

......



مامانو بغل �ردم و مامان گفت:خوش 

اومدین...

خوش گذشت؟.

من:آره،ممنون جاے شما سبز

همه شونو بغل �ردیم و رفتیم براے شام...

شام �ه تموم شد تیام گفت:ببخشید ما خسته 

ایم رفت زحمت می�نیم...

از همه خداحافظی �ردیم و رفتیم به سمت 

خونه.

تیام در خونه رو باز �ردو رفتیم داخل 



به سمت اتاق خوابمون رفتم و دروباز �ردم و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...وسایالرو گذاشتم داخل اتاق

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت29#

صداے قدم هاشو میشنیدم..

پشت سرم وایساد

دستاشو دورم حلقه �ردو سرشو توے گودے 

گردنم گذاشت...

تیام:منتظرم این چند روز زودتر تموم شه.



برگشتم سمتش و گفتم:تموم نمیشه...

ازش جدا شدم  �ه گفت:یعنی چی؟

من:نفرتم ازت تموم نمیشه...

با عصبانیت بهم خیره شده بودو خواست 

چیزے بگه �ه سریع رفتم سمت �مد..

لباسامو بیرون آوردم و داشتم لباس میپوشیدم 

�ه دستش روے �مرم نشست...

پس میخواست من و تحری� �نه

زبونی پشت الله گوشم �شید �ه منم �م 

نیوردم و برگشتم سمتشو روے سینشو بوسیدم 



ولی همین �ه خواست دوباره بیاد سمتم 

لباسامو برداشتم و گفتم:من خوابم میاد..

....

چند روز از اون ماجرا میگذشت 

هنوز ف�ر می�رد پریودم وگرنه صدبار بهم 

نزدی� شده بود..

یا نمیدونم شاید نمیخواست بیاد نزدی�م

توے ف�ر بودم �ه صداشو شنیدم...

تیام:قراره امشب بریم مهمونی آماده شو بریم 

لباس بخریم.



من:چه جور مهمونیه؟

تیام:مختلطه...

همین االن آماده شو بریم

....

از ماشین پیاده شدیم و رفتیم سمت پاساژو 

وارد ی�ی از مغازه ها شدیم...

یه لحظه هم دستمو ول نمی�رد

منم تالشی ن�ردم خودمو ازش جدا �نم...

با فروشنده دست دادو احوال پرسی کرد 



منم سالمی �ردم،مثل این�ه آشنا بود..

پسره خانمی رو صدا زد تا برامون لباس بیاره

چنتا لباس شب گذاشت جلوم و رفتم توے اتاق 

پرو تا بپوشمش...

لباس اولی یه لباس بلند بود با رنگ قرمز

دومی یه لباس �وتاه،دوباره با رنگ قرمز...

لباس سومی یه لباس بلند مش�ی و پوشیده 

بود ولی از باالے زانوم یه چاڪ داشت تا پایین 

،همین خوش�ل بود�مر باری�مو خیلی خوب 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نشون میداد



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت30#

تیام تقه اے به در زدو گفت:امتحان �ردے؟

من:آره...

تیام:باز �ن ببینم

لبخند شیطونی زدم و لباسامو عوض �ردم 

رفتم بیرون...

دستمو گرفت و گفت:چرا درو باز ن�ردے 

لباسو ببینم..؟

من:شب میبینی دیگه



لباسو حساب �ردیم و اومدیم بیرون...

رفتیم توے یه مغازه �فش فروشی

�فشو پاهام �ردم و رو به تیام 

گفتم:چطوره؟..

بی خیال بهم نکاهی �ردو گفت:مگه مهمه من 

نظر بدم..

اینو گفت و رفت

نذاشتم لباسو ببینه بهش برخورده بود..

خوب به درڪ �ه بهش برخورده.



�فشمم مش�ی برداشتم و رفتیم بیرون...

مانتو شلوارو شال روسرے هر چی میخواستم 

و گرفتم میخواستیم بریم �ه چشمم خورد به 

یه مغازه لباس زیر..

وایسادم و گفتم:تو همین جا وایسا من برم 

اونجا لباس بگیرم..

تیام:�جا؟

اشاره اے به مغازه �ردم �ه گفت:بیا...

�ارتو از دستش گرفتم و رفتم توے طرف 

مغازه.



چشم چرخوندم و به لباسا نگا �ردم

دختره نگاهی بهم �ردو گفت:بفرمایید...

من:لباس زیر ست میخواستم

دختره:چه رنگی؟...

من:مش�ی

چنتا ست گذاشت جلوم..

منم یه ست تورے خوش�لشو برداشتم

چشمم به لباس خواب تورے قرمزے افتاد �ه 

سمت چپ مغازه آویز �رده بود...



گفتم:میشه اون لباسو تن �نم

دختره:االن میارم..

لباسه رو آوردو رفتم توے اتاق تا بپوشمش،وای 

چه خوش�ل بود،دیوونت می�نم آقا تیام به 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...من میگم گیسو

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت31#

لباسارو حساب �ردم و رفتم بیرون

به محض دیدنم دستمو گرفت و رفتیم سمت 

ماشین.



سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت خونه

....

با ست مش�ی اے �ه امروز خریده بودم جلو 

آینه وایساده بودم و داشتم داشتم آرایش 

می�ردم.

رژ لب سرخی برداشتم و �شیدم به لبهام

مشغول آرایشم بودم �ه در باز شد...

نگاهی به تیام �ه وارد شد �ردم و دوباره 

مشغول شدم.

موهامو سشوار �شیده بودم و بعد اتو �رده 

بودم.



موهامو همینجور باز گذاشتم و یه گیره 

برداشتم و یه طرف صورتمو جمع �ردم...

تیامم داشت لباساشو میپوشید

لباسمو از توے �مد بیرون آوردم تنم �رده...

ولی دستم به زیپش نرسید

منتظر بودم تیام �ارش تموم بشه و برام 

ببنده...

از توے آیینه بهش نگا �ردم و گفتم:ی�م 

زیپشو برام ببند.

سرے ت�ون دادو اومد سمتم



موهامو �نار دادو نفسشو توے گردنم فرو 

داد...

من:میشه زود ببندے گرمه

دستشو روے بازوم �شیدو گفت:گرم شدنت 

واسه نفساے منه؟

واے خدا چی داره میگه این؟

با صداے هومی �ه گفت به خودم اومدم و 

گفتم:ببندش دیگه..

لبخند شیطتنت آمیزے زدو زیپو باال �شید



سرشو توے گردنم فرو بردو گفت:ببینم تا چقدر 

میتونی فرار �نی...

دستشو پایین تر بردو از چا�ی �ه �نار 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...لباس بود وارد لباسم �رد

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت32#

دستشو وارد شرتم �ردو انگشتشو واردم �رد 

�ه سریع دستشو گرفتم.

از توے آینه به چشماے خمارم نگاهی �رد



با التماس داشتم بهش میگفتم �ه بس �نه 

ولی اون بیشتر �ارش و ادامه داد �ه سرمو 

باال گرفتم و آهی �شیدم و دستشو چنگ زدم.

خودشو عقب �شیدو بهم نگا �ردو 

گفت:پایین منتظرتم.

از اتاق �ه زد بیرون نفس راحتی �شیدم

شالمو پوشیدم و مانتومو روے لباسم تن 

�ردم.

�فشمو پام �ردم و رفتم بیرون..

دوباره برگشتم و �یفمو �ه گوشیم داخلش 

بودو برداشتم و رفتم پایین.



در ماشینو باز �ردو نشستم

خودشم نشست و باهم رفتیم سمت اون ویالے 

لعنتی �ه میخواست من و ببره..

چشمام روے هم افتاد و خوابیدم

با حس این�ه ی�ی داره ت�ونم میده 

چشمامو باز �ردم.

سرشو جلو آوردو از فرصت استفاده �ردو 

لبامو بوسید...

ازم جدا شدو گفت:پیاده شو رسیدیم



خودمو جمع و جور �ردم و از ماشین اومدم 

پایین.

بازوشو گرفتم و باهم وارد شدیم

با دیدن اون همه آدم �ه حتم داشتم �سی 

حتی �نار دستیشم نمیشناخت با تعجب 

بهشون نگا �ردم..

خدمت�ارے جلو اومدو �یفمو با مانتو 

وشالمو گرفت و رفت.

تیام دستمو گرفت و رفتیم وسط

تیام:افتخار رقص میفرمایید خانم زیبا..؟



چرخی دورش زدم و گفتم:چرا �ه نه

دستمو گرفت و شروع �ردیم رقصیدن.

سرشو نزدی�م �ردو گونمو بوسید...

وقتی رقص تموم شد دوطرف صورتمو گرفت و 

لبامو بوسید �ه با صداے یه نفر دوتامو به 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...طرف راستمون نگا �ردیم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت33#

«آفرین،آفرین»



نگاهمو به دخترے دوختم �ه شاید دوسال از 

من بزرگتر بود،یا نمیدونم شاید همسناے خودم 

بود.

نزدی� تیام شد

نه نزدی� نشد رفت توے بغلش...

گونشو بوسیدو رو به من گفت:النا هستم و تو 

هم حتما زنشی.

عصبی چشمامو روے هم گذاشتم و گفتم:گیسو 

و شما...؟

پوزخندے زدو گفت:دوست دختر تیام و عشق 

اولش.



یعنی االنم دوست دخترش بود؟

با این حرفش نگاه تیزے به تیام �ردم و 

چیزے نگفتم...

خواست دوباره به تیام نزدی� شه �ه تیام 

خودشو پس �شیدو گفت:چی میخواے؟

النا:انتظار بهتر از اینو ازت داشتم...

خودشو جلو �شیدو لباے تیام و بوسیدو رفت

اش� توے چشمام نشست.

تیام سمتم اومد �ه سریع خودمو عقب 

�شیدم و گفتم:میخوام برم خونه،همین االن...



تیام دستمو با عصبانیت گرفت و گفت:تا 

مهمومی تموم شه هستیم پس سعی ن�ن از 

دستم فرار �نی.

من اینجا �ار دارم میرے میشینی اونجا تا من 

برگردم..

نگاهی بهم �رد 

اش� توے چشمامو دید انگار دلش برام 

سوخت خواست سرشو بیاره جلو �ه خودمو 

عقب کشیدم...

دستمو گرفت و برد سمت یه ور سالن و 

گفت:اینجا بشین تا نیم ساعت دیگه میام.



دستمو از دستش بیرون �شیدم و نشستم

چند دقیقه اے شد �ه دخترے جلوم وایساد...

سرمو بلند کردم،خدمت�ار بود

ی�ی از لیوانایی �ه داخلش بودو برداشتم و 

شروع �ردم خوردن.

طعمش شیرین بود البته با ی�م ال�ل

از تیام عصبانی بودم اون دختره جلو همه 

بوسیدش،باید پسش میزد یا یه چیزے بهش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...میگفت

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔



پارت34#

لیوان اولو تموم �ردم و دوباره یه لیوان دیگه 

گرفتم.

به لیوان سوم �ه رسید احساس �ردم داره 

سرم گیچ میره...

با نشستن پسرے �نارم برگشتم سمتش و 

لبخندے بهش زدم..

وقتی من و اینجورے دید خواست بیاد سمتم 

�ه خودمو عقب �شیدم...



دستمو گرفت و من و �شید سمت خودش �ه 

افتادم توے بغلش.

سرشو توے گردنم بردو بوسید

مح�م پسش زدم ولی ازم جدا نمیشد...

یه لحظه ازم جدا شدو خواست دوباره بیاد 

سمتم �ه از فرصت استفاده �ردم و بلند 

شدم..

سیلی تو صورتش آوردم �ه از اونطرفم افتاد 

روے زمین...

به تیام �ه پسره رو انداخته بود زمین و 

داشت میزدش نگا �ردم.



به خاطر ال�لی �ه خورده بودم نفسم باال 

نمیومد.

تیام سمت من اومدو دستمو گرفت

دم آخرے �ه داشتیم میرفتیم خدمت�ار 

وسایلمو آورد ولی نتونستم هیچ�دومو 

بپوشم.

دو تا سلفه �ردم و سرمو ت�یه دادم به 

صندلی

چند بار نزدی� بود تصادف �نیم..



وقتی داشتیم پیاده میشدیم خواست بهم 

چیزے بگه �ه نفسی �شیدو گفت:دختره بی 

عقل ال�ل خوردے چی خوردے هان؟..

درو باز �ردو خودش اومد پایین اومد طرف 

من.

من و مح�م از ماشین پیاده �ردو مانتومو 

تنم کردو شالمم روے سرم انداخت و رفتیم 

باال..

درو باز �ردو من و پرت �رد داخل 

افتادم زمین و گلوم به خس خس افتاد...



با دیدن حالم نزدی�م شد دوتا زد توے صورتم 

�ه با ناله سرمو عقب بردم..

رفت اسپریمو آوردو خواست بزنه توے دهنم 

�ه سرمو عقب بردم و گفتم:نمیخوام بذار 

بمیرم.

دوتا سلفه �ردم �ه با عصبانیت دوطرف 

ف�مو گرفت و زد توے دهنم.

بلندم �ردو اومدیم توے اتاق پرتم �رد روے 

تخت و از اتاق زد بیرون،�م�م منم چشمام 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...روے هم افتادو خوابیدم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔



پارت35#

با سردرد بدے از خواب بیدار شدم

نگاهی به خودم �ردم و چند دقیقه اے طول 

�شید تا تمام اتفاقات دیشب یادم اومد..

گلوم درد می�رد

انگار یه نفر چنگ زده بود بهش و زخم شده 

بود...

لباسمو بیرون آوردم و پیراهن چهارخونمو از 

توے �مدم بیرون آوردم و پوشیدم و رفتم 

بیرون.



رفتم توے آشپزخونه و براے خودم قهوه 

درست �ردم..

همین �ه برگشتم تیامو پشت سرم دیدم

با حالت خونسردے بهش نگا �ردم و دوباره 

برگشتم سمت لیوانم تا برشدارم..

لیوانو دستم گرفتم و نشستم پشت میز توے 

آشپزخونه...

چشم ازم برنمیداشت

قهوه مو �ه تموم �ردم خواستم برم بیرون 

�ه دستمو گرفت.



نگاهی بهش �ردم خواستم دستمو از دستش 

بیرون ب�شم �ه صداشو بلند کردو با صداے 

عصبی گفت:عین حیالتم نیست �ه دیشب چه 

گندے زدے...

من:من؟

عصبی خندیدو گفت:آره تو...

مثل خودش منم عصبی دستمو پس �شیدم و 

گفتم:من یا تو؟.

ازت بدم میاد 

میدونی چرا؟...



چون توهم یه آشغالی مثل برادرت

دیشب جلو همه اون دختره بوسیدت ولی بهش 

چیزے نگفتی بعدشم ولم �ردے و رفتی...

همش تقصیر توعه �ه این اتفاقا افتاد 

پس ال�ی گردن من ننداز...

خودمو به اتاق رسوندم و درو بستم و قفلش 

�ردم...

پسره بی شعور ف�ر �رده حاال �یه،شوهرمه 

�ه شوهرمه نمیخوام ف�ر �نه جلوش �م 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...میارم



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت36#

امروز مامان زنگ زدو گفت برم خونه شون 

خودمم دلم براشون تنگ شده بود.

آماده شده بودم و میخواستم برم �ه در خونه 

باز شدو تیام اومد داخل.

اول با تعجب بهم نگا �ردو بعد با تمسخر 

گفت:�جا به سالمتی...؟

من:به تو مربوط نیست



جورے بهم نگا �رد �ه اگر �نارم بود میزد 

توے صورتم...

من �نار اتاق بودم و اون �نار در سالن

رفت �نار �اناپه و وسایالشو انداخت روشو 

گفت:خیر سرم شوهرتم نباید بدونم زنم �جا 

میره؟...

من:من شوهرے �ه مال یه نفر دیگست و من 

ول من می�نه و میره و دوست ندارم و اصال 

دلم نمیخواد تو زندیگم باشه.

با عصبانیت لیوانی �ه روے میز بود و 

برداشت و به سمتم پرتاب �رد..



از �نار گوشم رد شدو خورد به دیوار پشت 

سرم..

ترسیده نشستم روے زمین و با گریه گفتم:تو 

سادیسم دارے،تو دیوونه اے...

اومد جلومو بلندم �ردو گفت:تو دیوونم 

�ردے نمیذارے یه لحظه آروم باشم،باهام لج 

می�نی،فقط �افی بود یه �لمه بگی �دوم 

جهنمی میخواے برے تا من آروم بشم...

با گریه و گفتم:میخواستم

میخواستم...

تیام:نمیخواد حرف بزنی.



به خاطر گریه صدام گرفته بود..

من و بلندم �ردو گذاشتم روے �اناپه و 

گفت:بشین همین جا تا بیام هر جا میخواے 

برے خودم میبرمت...

هنوز ازم فاصله نگرفته بود �ه گوشیم زنگ 

خورد.

خواستم خودم بردارم �ه تیام نذاشت و رفت 

سمت گوشیمو برداشت وگفت:الو....سالم 

خوبین....گیسو؟گیسو هم خوبه....آره آره 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...میارمش خودم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔



پارت37#

گوشی رو قطع �ردو اومد سمتم

خواست دستمو بگیره �ه دستمو پس 

�شیدم...

تیام:چی میشد میگفتی میخوام برم خونه 

بابام؟

اینقدر راه اومدن با من سخته.

هوم؟...

خودم بلند شدم و رفتم توے اتاق 



جلو میز آرایشم وایسادم و دستمالی برداشتم و 

شروع �ردم پاڪ �ردن آرایشم...

زیر چشمام به خاطر گریه �ردنام سیاه شده 

بود.

�نارم وایسادو گفت:گیسو من دوستت دارم 

�ه اینقدر روت تعصب دارم اینو بفهم..

اینو توے اون �له پو�ت فرو �ن

نگاهی بهش �ردم و چیزے نگفتم..

یه دفعه دستمو گرفت و �شید سمت خودش



لباشو روے لبام گذاشت �ه هینی �شیدم و 

دستمو روے بازوش گذاشتم.

با وارد شدن عطرش داخل دهنم خودمو ازش 

جدا �ردم.

مثل این�ه فهمید بخاطر عطرش بوده

من و به دیوار چسپوندو پیراهنشو در آوردو 

دوباره مشغول بوسیدنم شد...

خواستم پس ب�شم چون ازش دلخور بودم

ولی اون مح�م من و گرفته بود و جایی 

نداشتم �ه بخوام فرار �نم..



من و روے تخت انداخت و خواست روم خیمه 

بزنه �ه گوشیش زنگ خورد..

بهش اهمیتی نداد و اومد روے تخت

خواستم بگم بس �نه �ه لبشو روے لبم 

گذاشت و حرفم نصفه موند..

دیوانه وار لبامو میبوسید

از بوسیدن گذشته بود لیس میزدو اه 

می�شید...

داشتم زیر این هیل�ل درشتش تسلیم میشدم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..ه دوباره گوشیش زنگ خورد�



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت38#

پوفی �شیدو از روم �نار رفت و گوشیشو 

جواب داد...

از فرصت استفاده �ردم �یفمو برداشتم و 

رفتم بیرون.

همین �ه خواستم در سالن و باز �نم دستم از 

پشت �شیده شدو مح�م خوردم به در..

با تعجب به تیام �ه هنوز داشت با تلفن حرف 

میزد نگا �ردم.



تقال �ردم �ه با پاهاش قلفم �ردو 

گفت:خودت بهش رسیدگی �ن من �ار دارم..

اتفاقا خیلی هم واجبه،آره خودت برو

تلفن و قطع �ردو تا بخوام به خودم بیام 

دوطرف ف�مو گرفت و گفت:�جا میخواستی 

برے؟.

مگه نگفتم میرسونمت.

احمقی نه؟...

چرا خودتو زدے به نفهمی

چرا نمیذارے آروم باشم..



مثل خودش صدامو بلند �ردم و گفتم:تو �ی 

آرومی؟

هیچوقت آروم نیستی

چرا نمیخواے بفهمی ازدواج ما فقط با اصرار 

تو بود...

من تو رو نمیخواستم

االنم نمیخوام...

با این حرفم چنان دستشو باال برد خواست بزنه 

توے صورتم �ه جیغ بلندے �شیدم..



با فرود اومدن مشتش توے دیوار دوباره جیغی 

�شیدم.

دستشو عقب �شید روے دیوار رد خون بود

ترسیده خواستم برم سمتش �ه 

گفت:وسایالتو جمع �ن چند وقتی نیستم برو 

خونه بابات نمیخوام اینجا تنها باشی...

با چشماے اش�ی بهش نگا �ردم و خواستم 

چیزے بگم �ه گفت:زود باش..

با گریه رفتم سمت اتاق و هرچی الزمم بود 

جمع �ردم و اومدم بیرون.

.....



وقتی میخواستم از ماشین پیاده بشم حتی بهم 

نگا هم ن�رد،شاید این جدایی برام دوتامون 

خوب باشه.

از ماشین پیاده شدم و رفتم آیفن و زدم ماشین 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...به سرعت از �نارم رد شدو رفت

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت39#

چند روزے بود ازش خبر نداشتم

نامرد یه زنگم نزده..

اصال چرا باید زنگ بزنه



مگه بهش نگفتم نمیخوامت...

توے ف�رو خیالم غرق بودم �ه مامان صدام 

زد.

بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون

مامان:بیا عزیزم من میخوام برم بیرون تو غذا 

درست �ن.

سرے ت�ون دادم و گفتم:باشه

بابا �جاست؟...

مامان:اونم رفت بیرون

امروز روز جمعه بودو تعطیل بود...



بابا هیچوقت توے خونه نمیموند

مامان خداحافظی �ردو رفت...

غذا درست �ردنم تقریبا ی� ساعت و نیم 

طول �شید.

چشمام همش روے گوشیم بود

روے �اناپه نشسته بودم �ه در سالن باز 

شد...

مامان بود

سریع بلند شدم و خریدایی �ه �رده بود 

ازش گرفتم و بردم آشپزخونه...



نصفیشو توے یخچال چیدمو نصف دیگه شو 

توے �ابینت...

بلند شدم و از آشپزخونه اومدم بیرون �ه 

گوشیم زنگ خورد.

با ف�ر به این�ه تیامه سریع رفتم و 

برشداشتم

ولی تیام نبود مامان جون بود...

من:سالم

....



مامان جون:سالم عزیزم خوبی میخواستم یه 

چیزے ازت بپرسم.

....

من:بفرمایید

....

مامان جون:نمیخواستم ناراحتت �نم فقط 

میخواستم ببینم تو لباساے برسامو هنوز 

دارے؟

....

من:این چه حرفیه،بله دارمش

....



مامان:میخواستم اگر اجازه بدے بدیمش به یه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نفر �ه الزم داره،ثواب داره دخترم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت40#

من:باشه من حرفی ندارم

خودم بعد از ظهر براتون میارم...

....

مامان جون:باشه عزیزم فعال خدافظ

....



من:خداحافظ

....

گوشی رو قطع �ردم �ه مامان گفت:چی 

شد؟

من:مامان جونه میگه میخواد لباساے برسامو 

بده به یه نفر �ه نیاز داره،منم گفتم باشه...

مامان:آره عزیزم ثواب داره

....

بابا اومدو باهم ناهار خوردیم

تقریبا ساعت سه بود بلند شدم و آماده شدم...



بابا خودش من و رسوند و گفت وایمیسه تا 

دوباره من و ببره خونه مامان جون.

در خونه رو باز �ردم و وارد شدم...

رفتم توے اتاقو همون لباسایی �ه قبال جمع 

کرده بودم و برداشتم.

یه پالستی� بزرگ برداشتم و هر چی �فش 

داشت داخلش گذاشتم.

عطر،اد�لن هر چی بودو برداشتم

دیگه نمیخواستم حتی یه تی�ه از وسایالشو 

ببینم.



از خونه بیرون زدم و دوباره سوار ماشین شدم

توے خودم بودم �ه بابا گفت:خوبی؟

من:خوبم بابا...

بابا:سرحال نیستی

من:خوبم عزیزم،خوبم

بابا دیگه حرفی نزد...

با هم رفتیم خونه مامان جون و اونجا من و 

پیاده �ردو گفت هر وقت خواستم زنگ بزنم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بیاد دنبالم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔



پارت41#

با مامان جون روبوسی �ردم و نشستم

وسایالرو همونجا گذاشتم.

مامان جون سریع برام چایی آورد

هرچند �ه گفتم الزم نیست ولی اصرار �رد...

چایی رو دستم گرفتم و �م �م خوردم

مامان جون:خوبی عزیزم چه خبر؟

تیام �جاست با �ی اومدے؟...



من:تیام چند روز �ار داشت رفت مسافرت 

�ارے،منم خونه بابا بودم گفت نمیخوام تنها 

باشی.

مامان جون سرے ت�ون دادو دیگه چیزے 

نگفت.

میوه رو جلوم گذاشت و گفت:بخور عزیزم

رنگت پریده...

میگم �ه حامله نیستی؟

با این حرفش چشمام درشت شدو گفتم:نه 

ف�ر ن�نم.



مامان جون:ولی به نظرم یه د�تر برو خیالتو 

راحت �ن...

سرے ت�ون دادم و چیزے نگفتم

راستم میگه چند بارے �ه باهم رابطه داشتیم 

�ه جلوگیرے ن�رد.

�رد..؟

اصال هیچی یادم نیست

داشتم دیوونه میشدم...

خداحافظی �ردم و سریع رفتم آزمایشگاه

شده بودم مثل دیوونه ها



ن�نه واقعا حامله باشم...

آزمایشو �ه دادم گفت یه ساعته آماده میشه.

نشسته بودم روے صندلی و پاهامو ت�ون 

میدادم �ه صدام زد.

سریع بلند شدم و وایسادم جلو زنه

جواب و داد دستم...

سریع گفتم:ببخشیده منفیه یا مثبت؟

داشتم س�ته می�ردم...

خدایا مثبت نباشه



جوابو ازم گرفت و مشغول دیدنش شدو 

گفت:منفیه.

با این حرفش نفس راحتی �شیدم و جوابو 

ازش گرفتم و از آزمایشگاه زدم بیرون و رفتم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...به سمت خونه

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت42#

چند روز دیگه هم گذشت ولی خبرے از تیام 

نشد.

�الفه شده بود



حس دلتنگی داشتم...

من چه مرگم شده بود؟

دیگه طاقت نداشتم براے همین بلند شدم و 

وسایالمو جمع �ردم و به مامان گفتم میخوام 

برم خونه...

اولش ی�م مخالفت �رد ولی وقتی دید من 

جدیم دیگه چیزے نگفت.

آژانس گرفتم و رفتم سمت خونه

درو باز �ردم وارد شدم...

رفتم توے اتاقو وسایلمو گذاشتم همونجا



هنوز وسایالمو بیرون نیورده بودم �ه گوشیم 

زنگ خورد.

شماره ناشناس بود

برداشتم

...

من:بله؟

...

یه زن بود �ه گفت:سالم،ببخشید یه نفرو 

آوردن بیمارستان همش اسم شماره صدا میزنن 

از توے گوشیشون اسم شمارو پیدا �ردیم...



من پرستار هستم

...

هول شده گفتم:خوب،اسمشونو نمیدونین

...

پرستار:چرا پرسیدیم گفت اسمم تیامه بازم از 

هوش رفتن

...

با شنیدن اسمش گفتم:خوب �دوم بیمارستان 

االن خودمو میرسونم.

...



اسم بیمارستانو گفت و منم سریع از خونه زدم 

بیرون.

تا رسیدم به بیمارستان صدتا ف�ر �ردم 

وارد سالن بیمارستان شدم و جلو پرستاره 

وایسادم و گفتم:ببخشید �سی به اسم تیام و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...اینجا آوردن

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت43#

اینقدر هول بودم �ه فامیلیشو یادم رفته بود

پرستار:آره اتاق......



همین �ه اسم اتاقو گفت رفتم 

درو باز �ردم،روے تخت خوابیده بود...

�نارش نشستم و بهش نگا �ردم

سرش باندپیچی شده بود...

اش� توے چشمام جمع شد

بلند شدم و رفتم بیرون و به پرستار گفتم 

میخوام با د�ترش حرف بزنم.

....

در اتاق د�ترو زدم و وارد شدم



نشستم و سالم �ردم...

با لبخند مهربونی جواب سالممو دادو 

گفت:سالم دخترم.

من:ببخشید میخواستم ببینم شوهرم چی به 

سرش اومده...

اصال تیام ایران نبود

د�تر:مثل این�ه توے فرودگاه با یه نفر 

دعواشون شده...

طرفم با شیشه زده توے سرشون



چیز خاصی نیست نگران نباشید،همین االن 

برید �ارهاے ترخیصشو انجام بدین وقتی 

بهوش اومد میتونین ببرینش...

روے یه برگه یه چیزے نوشت و داد دستم و 

گفت:اون آقایی �ه این �ارو کرده االن 

بازداشت هست،اینم نامه پزش� میتونین برین 

ازشون ش�ایت �نین...

نامه رو ازش گرفتم و اومدم بیرون.

�ارهاے ترخیصشو انجام دادم و رفتم توے 

اتاق.

هنوز خواب بود



صندلی رو باز �ردم روش دراز �شیدم...

چشمام روے هم رفت و خوابم برد

وقتی بیدار شدم نگاهی به دورو برم �ردم و 

تیامو باالے سرم دیدم..

جلوم زانو زدو انگشتشو روے گونم �شیدو 

گفت:سالم دلبرم،دلم برات تنگ شده بود،بی 

اختیار جلو رفتم و توے بغلش جا 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...گرفتم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت44#



ازش جدا شدم و گفتم:چی به سر خودت 

آوردے؟..

لبخندے زدو گفت:چیزے نیست،یه ضربه 

�وچی� بود فقط.

دستمو گرفت و بلندم �ردو گفت:بلندشو بریم، 

از اینجا حالم به هم میخورده...

من:�ارهاے ترحیصتو انجام دادم

تیام:میدونم...

بلند شدیم و باهم از اتاق بیرون رفتیم

ازش دلخور بودم...



توے ماشین �ه نشستیم اصال بهش نگا هم 

ن�ردم.

تیام:االن قهرے.

جوابشو ندادم

اونم دیگه چیزے نگفت...

خونه �ه رسیدیم اول من اومدم داخل و اونم 

پشت سرم وارد شد..

�یفمو روے �اناپه گذاشتم و خواستم شالمو 

از سرم بردارم �ه دستاش دورم حلقه شد.

سرشو توے گودے گردنم بردو بوسید



نفسی �شیدم و ازش جدا شدم و گفتم:من 

برم برات یه چیزے درست �نم بخورے..

برنگشتم حتی قیافه شو ببینم

سریع برنجو خیس �ردم و گوشتو توے آب 

گذاشتم تا زود یخش آب شه...

....

با صداے بلندے صداش زدم و گفتم:بیا غذا

همه چیزو روے میز چیدم و خودمم نشستم..

چند لحظه اے شد �ه تیامم اومد

پشت میز نشست و شروع �رد...



غذا توے س�وت خورده شد

بهترین راه بود �ه حرفی نزنیم تا غذا 

�وفتمون نشه.

.....

داشتم ظرفارو میشستم �ه ی�ی از بشقابا از 

دستم افتادو صداے نسبتا بلندے داد،تیام با 

هول وارد آشپزخونه شدو گفت:چی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...شد؟؟

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت45#



من:هیچی هیچی نزدی� نیا

شیشه میره تو پات...

رو �ردم طرفشو گفتم:اون دمپاییارو میندازے 

این ور.

سرے ت�ون دادو دمپاییارو انداخت جلو پام

دمپاییارو پام �ردم و مشغول جارو �ردن 

شیشه ها شدم.

همه آشپزخونه رو �ه جارو �ردم نگاهی به 

دورو برم �ردم و دیدم یه تی�ه شیشه هنوز 

جلو درگاه آشپزخونه جا مونده.



خواستم برم جاروش �نم �ه تیام از بیرون 

وارد آشپزخونه شد...

یه راست پاشو گذاشت روش 

آخش رفت باال.

من:تیام،چی�ار �ردے،چرا اومدے داخل...؟

روے صندلی نشست و گفت:اش�ال نداره

شیشه رو بیرون �شیدو گفت:حاال چرا باالے 

سرم وایسادے.؟

شیشه رو از دستش گرفتم و انداختم توے 

سطل.



دستشو گرفتم و بلندش �ردم و بردمش توے 

سالن و گفتم:بشین برم یه چیزے بیارم 

پانسمانش �نم برات.

تیام:نمیخواد چیزے نشده �ه

بی توجه به حرفش توے آشپزخونه شدم و 

جعبه �م�م های اولیه رو برداشتم و رفتم 

سمتش...

جلوش نشستم و پاشو گذاشتم روے پام

�ارم �ه تموم شد پاشو گذاشتم زمین و 

خواستم بلندشم دیدم صورتش نزدی� 

صورتمه.



همینجورے بهش نگا می�ردم �ه سرشو 

جلوتر آوردو خواست لبامو ببوسه �ه خودمو 

عقب �شیدم.

با تعجب بهم نگا �رد و خواست چیزے بگه 

�ه گفتم:پاتو بذار باال اینجورے بهتره.

توے یه حر�ت دوطرف ف�مو گرفت و گفت: 

اینجورے بهتره

هول شده خواستم چیزے بگم �ه لبشو روے 

لبم گذاشت.

چرا من نمیتونشتم جلوش مقاومت �نم،چرا 

پسش نمیزدم...



مسخ شده بهش نگا می�ردم ولم کردو بدون 

هیچ حرف دیگه اے از �نارم بلند شدو خودش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...رفت توے اتاق

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت46#

زندگیمون روے روال عادے بود.

عادے عادے هم نه...

نه اون طرف من میومد نه من طرف اون 

میرفت..



مثل دوتا غریبه یا دوتا همخونه بودیم براے 

هم.

خیلی دلم میخواست بفهمم اون شبی �ه 

رفتیم مهمونی من و تنها گذاشت �جا رفت..

اون یه مهمونی عادے نبود

توے ف�ر بودم �ه تیام وارد خونه شد...

نگاهی به من �ردو گفت:همین االن سریع 

وسایالتو جمع �ن میریم پاریس.

هنوز توے ش� حرفش بودم �ه گفت:منتظر 

چی هستی برو بر من و نگاه می�نی سریع 

باش...



بلند شدم و گفتم:خوب چرا؟چی شده؟

تیام:با من ی�ی به دو ن�ن...

اصال انگار یه آدم دیگه شده بود

بلندشدم رفتم توے اتاق و مشغول جمع �ردم 

وسایالم شدم.

آخه چرا اینقدر زود باید میرفتیم

.....

توے فرودگاه �ه بودیم مش�وڪ میزدو 

همش به دورو برش نگاه میکرد.



انگار ی�ی دنبالمون بودو این من و میترسیوند

در حد مرگ ترسیده بودم...

سوار هواپیما �ه شدیم نفس راحتی �شیدم

رو به تیام گفتم:چرا اینقدر عجله عجله...

تیام عصبانی بهم نگاهی �ردو گفت:توے 

چیزے �ه بهت مربوط نیست دخالت ن�ن.

با ش� بهش نگا �ردم و خواستم چیزے بگم 

�ه مهماندار هواپیما جلومون وایسادو 

گفت:چیزے الزم ندارین؟...

تیام گفت:نه



ولی من گفتم برام یه آب معدنی بیاره...

تا رسیدن به مقصد حتی بهش نگا هم 

ن�ردم،انگار دیوونه بود یوقت جورے آروم 

میشد �ه باورم نمیشد تیامه،یوقت هم جورے 

عوضی میشد و االنم میشه که ازش متنفر 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...میشم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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موهامو �شیدم و گفتم:من دیگه هیچ مهمونی 

باهات نمیام.



اصال بگو ببینم چه غلطی می�نی توے این 

مهمونیا.؟

چرا اون سرے تنهام گذاشتی و رفتی

دستشو روے دهنم گذاشت و گفت:صداتو بیار 

پایین ساواش بیرونه میشنوه...

دستمو برداشتم و گفتم:خوب بشنوه مگه چی 

میشه.

یه لحظه در باز شدو ساواش با هول اومد 

داخل و گفت:تیام جنسا.

تیام سریع از اتاق زد بیرون درو بست



ولی من سریع درو باز �ردم و رفتم بیرون

تیام:چی شده؟

ساواش:جنسارو توے راه دزدیدن...

تیام دادے �شید �ه به خودم لرزیدم

تیام:�دوم؟..

ساواش نگاهی به من کردو گفت:�و�ایینا

حیرت زده دستمو روے دهنم گذاشتم...

تیام سمت من برگشت و ی�ی زد توے 

پیشونیشو به ساواش گفت:گند زدے.



زودباش برو اون �ثافت بگیرو از زیر زبونش 

ب�ش،ببین جنسارو �جا بردن.

ساواش رفت و من موندم و تیام

واقعا ازش میترسیدم...

اومد جلو �ه عقب رفتم

با گریه وارد اتاق شدم...

روے تخت نشستم �ه تیام با ضرب درو باز 

�رد.

وایسادمو گفتم:من با �ی ازدواج �ردم؟

بهم بگو من با �ی از ازدواج �ردم...؟



با یه خالف�ار؟.

با یه مافیا؟...

جلوش وایسادم و گفتم:اون شبم رفتی معامله 

�نی نه؟.

مِن احمقو بگو گفتم از اولی شانس نیوردم با تو 

خوشبخت میشم.

اون �ه بهم خیانت �رد توهم �ه میخواے 

زندگیمو جهنم �نی.

دادے �شیدو گفت:بس �ن



دوطرف ف�مو گرفت و گفت:حق ندارے حتی 

یه �لمه دیگه درموردش حرف بزنی وگرنه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...می�شمت فهمیدے؟

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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ترسیده و با بغض گفتم:من و می�شی..؟

عصبی دستی به سرش �شیدو گفت:گیسو برو 

اون لباس �وفتی رو بپوش و تا بریم.

من:نمیخوام...



جلوم وایسادو گفت:گیسو عزیزم لج ن�ن اون 

لباس و بپوش بریم.

دادے زدم و گفتم:نمیخوام.

دوطرف یقه مو گرفت و �شید �ه هر ی�ی 

از د�مه هاش یه طرف پرتاب شد.

مشتی توے سینش زدم و گفتم:�ثافت

من و کشید توے بغلش و گفت:بپوش قربونت 

برم،بپوشش..

به یه خانومی هم زنگ زدم �ه بیاد �اراے 

دیگه  تو انجام بده االناست �ه برسه.



هنوز حرفش تموم نشده بود �ه آیفن زنگ به 

صدا دراومد.

روے سرمو بوسید ازم جدا شد

بیشعور احمق.

واے خدا چی�ار �نم...

چطور با یه خالف�ار زندگی �نم،�سی �ه 

زندگی مردم و به هم میزنه و نابودشون 

می�نه.

من چطور با همچین آدمی زندگی می�نم...



اش�امو پاڪ �ردم �ه دخترے وارد اتاق 

شد.

با تاسف نگاهی به من �رد و رفت سمت میزو 

وسایلشو روش گذاشت.

چشمام از حر�اتش گرد شد 

االن سرشو براے من ت�ون داد؟..

با عصبانیت از اتاق زدم بیرون و گفتم:�جا 

رفتی..؟

صداے تیامو از توے آشپزخونه شنیدم.



به سمت آشپزخونه رفتم و گفتم:این دختره 

چیه برداشتی آوردے.

تیام پوفی �شیدو گفت:باز چی شده.؟

من:میام ولی این دختره ای�بیرے رو ببر انگار 

به زیر دستش نگا می�نه.

تیام:چی�ار �رد مگه؟

من:یه جورے به من نگا می�نه انگار...

هیچی اصال فقط بفرستش بره همین،نمیخوام 

بهم برسه،اگر نرفت ف�ر این�ه باهات بیام و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...از سرت بیرون �ن



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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تیام جلو دختره وایسادو گفت:میتونی برے...

دختره:چرا آخه آقا؟.

تیام خواست چیزے بگه �ه گفتم:خوشم 

نیومد بهم دست بزنی حاال هم برو.

دختره پرو پرو گفت:چرا االن خیلی هم دلت 

بخواد..

با چشماے گرد بهش نگا �ردم و رو به تیام 

گفتم:تیام..!!؟



تیام انگار میخواست بزنه زیر خنده ولی جلو 

خودشو گرفته بود،من و سمت خودش �شیدو 

بوسی روے لبم نشوند...

میخواستم پسش بزنم ولی با وجود دختره بی 

خیال شدم.

شاید میفهمید من �یم و اینجورے عشوه 

نمیومد..

تیام:چیه خانومم هوم؟

به دختره نگاه �ردم �ه با تعجب بهمون نگاه 

می�رد.



چشمامو روے هم فشار دادم و زیر گوشش 

گفتم:بفرستش بره..

تیام ی�م خودشو ازم جدا �ردو گفت:تو 

میتونی برے...

مثل این�ه خانومم خودش میخواد �اراشو 

ب�نه.

پولو برات واریز می�نم

دختره:باشه..

همین �ه دختره رفت خودمو ازش جدا �ردم 

و رفتم توے اتاق.



تیام پشت سرم وارد شد

بهش اهمیت ندادم و لباسو از �اورش بیرون 

�شیدم.

با دیدن لباس خش�م زد

این یه تی�ه لباس چیه...

رو به تیام گفتم:این چیه؟

تیام:چی چیه...

من:چشماتو باز �ن و ببین،این یه وجب پارچه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...چیه �ه دادے من بپوشم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔



پارت50#

تیام جلو اومدو گفت:این لباس خوبه تو دارے 

لج می�نی.

گیسو دارم باهات راه میام

دستشو روے بازوم گذاشت و گفت:خیلیم دارم 

باهات راه میام،اگر هر �س دیگه اے جاے تو 

بود االن جنازش جلوم بود.

پس این لباس و بپوش و اینقدر ایراد ازش نگیر

دستمو روے سینش گذاشتم و هولش دادم 

عقب و رفتم و دوباره لباسو برداشتم و پوفی 



�شیدم..

زل زده بود بهم منم جلوش لباسامو عوض 

�ردم

جلو میز آرایشم وایسادم و مشغول موهام شدم

داشتم آرایش می�ردم...

حرصی سرمو سمتش برگردوندم و گفتم:اینقدر 

به من زل نزن.

تیام:چرا جرمه؟

با عصبانیت سمت آینه برگشتم و دوباره 

مشغول شدم..



�ارم �ه تموم شد بلند شدم وایسادم ولی 

همین �ه خواستم یه قدم بردارم سرم گیچ 

رفت و دوباره نشستم..

تیام به سمتم اومدو گفت:چی شد؟

من:هیچی...

دستاشو دورم حلقه �رد 

سرمو روے شونش گذاشتم و گفتم:میشه 

نریم...

انگشتشو روے گونم �شیدو گفت:نه باید بریم

شرط بستم ببرمت،ساقیت �ردم.



هول شده ازش جدا شدم و گفتم:چی�ار 

�ردے..؟

تیام:هیچی فقط �افیه دوتا لیوان پر �نی، 

همین،من هواتو دارم �سی حق نداره چپ 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بهت نگا �نه

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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حرصی باشه اے گفتم و ازش جداشدم

....

ف�ر می�ردم شاید خودش ماشین بیاره ولی 

برخالف تصوریم یه لیموزین بزرگ قرار بود 



مارو ببره.

در لیموزین و برام باز �ردو گفت:برو دیگه.

نگاهی بهش �ردم و سوار شدم

خودشم �نارم نشست و ماشین حر�ت �رد 

دستش �ه روے رونم نشست به خودم اومدم 

و بهش نگا �ردم.

با عصبانیت دستشو پس زدم �ه 

گفت:گیسو،گیسو،گیسو دیوونم �ردے.

من:بهم دست نزن

خودشو عقب �شیدو گفت:خیل خوب...



توے طول مسیر حتی یه �لمه هم باهاش 

حرف نزدم

.....

دستمو گرفت و گفت:نمیخواد حرفی بزنی

بزنی هم مهم نیست چون �سی نمیفهمه چی 

میگی...

هر�ارے گفتم می�نی

دست از پا خطا نمی�نی...

من:وای خستم �ردے،چی دارے میگی.



عصبانی دستمو فشورد �ه آخی گفتم

من:وحشی...

پوزخندے زدو گفت:هنوز وحشی شدنمو ندیدے

وقتی زیرم از حال رفتی بهم بگو وحشی...

حرصی نگاهمو ازش گرفتم 

وارد اتاقی شدیم �ه با دیدن چنتا مرد �ه 

چنتا زن هم باالے سرشون وایساده بودن با 

تعجب بهشون نگا �ردم..

تیام هولم داد جلو



وارد شدیم و تیام با همه شون سالم احوال 

پرسی �رد و از اونجایی �ه  براے من انگار 

داشتن به هم فحش میدادن و نمیدونستم دارن 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...چی میگن گوش ن�ردم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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براے من انگار داشتن به هم فحش میدادن

تیام خودش روے صندلی نشست و من و 

�شوند طرف خودش...

�ارے �رد �ه روے پاش نشستم.



همه خیره به ما بودن

از اونجایی �ه صندلی خیلی بزرگ تقریبا 

�نارش نشسته بودم...

بساطشون �ه اومد وسط دستام یخ زد

سرمو نزدی�ش بردم و گفتم:این �وفتیا 

چیه؟

ای خدا من و �جا آوردے؟...

گونمو بوسیدو گفت:هیچی عشقم 

با حرص چشمامو باز و بسته �ردم �ه 

گفت:بلند شو بطرے و بردار و براے همه بریز.



گیسو گند نزنیا...

من:من نمیتونم تیام،نمیتونم،بفهم

دستشو دور �مرم انداخت �ه صداے ی�ی 

از مردا بلند شدو تیام سریع جوابشو داد.

توے گوشم گفت:داره میگه چرا ساقیمون بلند 

نمیشه برامون نوشیدنی بریزه...

بلند شو چیزے نیست خیلی راحته.

اگر بلند نشی سالم از اینجا بیرون نمیریم

با تعجب بهش نگا �ردم و آروم بلند شدم...

شیشه رو برداشتم و اول براے تیام ریختم.



از اولش نگاه ی�یشون روم بود...

همین �ه سرمو بلند �ردم بهم چشم�ی زد

با عصبانیت به تیام نگا �ردم �ه اونم داشت 

بهم نگا می�رد..

رفتم نفر بعدے تا این�ه رسیدم به همون مرده 

�ه از اولش چشم ازم برنداشته بود...

داشتم براش میریختیم �ه دستش روے 

باسنم نشست با هول عقب �شیدم �ه صداے 

داد تیام و شنیدم،توے یه چشم به هم زدن تیام 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بلند شدو اسلحه دستش گرفت



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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تیام:گیسو بیا اینجا

هنوز یه قدم برنداشته بودم �ه مرده من و 

طرف خودش �شید.

افتادم توے بغلش و جیغی �شیدم

هنوز به خودم نیومده بودم �ه صداے شلی� 

اسلحه پرده هاے گوشمو لرزوند.

با تعجب به مرده که افتاده بود �نارم نگا 

�ردم..



همه با ترس به تیام نگا می�ردن

همین که خواستم قدم از قدم بردارم چشمام 

سیاهی رفت و دیگه چیزے نفهمیدم..

.....

وقتی چشمامو باز �ردم سرم خیلی گیچ بود 

دستمو به سرم گرفتم نگاهمو به دورو برم 

دوختم �ه تیامو با باالتنه لخت �نار پنجره 

درحالی �ه روے صندلی نشسته بودو دیدم...

هول شده سرجام خش�م زد

نگاهی به خودم �ردم لباساے دیشب تنم 

نبودو یه لباس خواب مش�ی تنم بود.



به سمتم اومد �نارم نشست

دستشو سمتم آورد �ه خودمو عقب �شیدم..

خواست چیزے بگه �ه تقه اے به در خورد 

لعنتی اے گفت و ازم فاصله گرفت و رفت 

سمت در.

صداے بحثش با یه نفرو شنیدم...

بلند شدم و رفتم سمت در

در نیمه باز بود و ساواشو دیدم...

ساواش:میدونی به �ی شلی� �ردے؟



اگر بمیره توے دردسر میوفتی...

تیام:به گیسو دست زد میفهمی،به گیسو دست 

زد..

ساواش:نمیتونستی ی�م خودتو نگه 

دارے،باالخره �ه تموم میشد..

تیام یقه ساواش و گرفت و گفت:منظورت چیه 

یعنی میذاشتم بهش دست بزنه؟...

ساواش:این دختر تورو دیوونه �رده

هوش و حواستو برده..

تو اینجورے نبودے...



با مشتی �ه توے صورت ساواش خورد جیغی 

�شیدم و دستمو روے دهنم گذاشتم تا صداے 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...جیغم بیرون نره

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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تیام:گیسو زن منه،اگر یه بار دیگه دربارش 

اینجورے حرف بزنی دندوناتو توے دهنت 

خورد می�نم.

دفعه آخره �ه تذ�ر میدم



ن�نه هنوز نفهمیدے من �یم �ه جلوم 

اینجورے حرف میزنی...

ساواش بلند شدو خواست حرفی بزنه �ه تیام 

گفت:برو ساواش برو،االن عصبانیم وایسی بدتر 

میشه...

ساواش بدون حرف دیگه اے از خونه زد بیرون

تیام به خاطر من به یه آدم شلی� �رده بود..

االنم اون آدم در حال مرگه.؟

نمیدونستم چه وا�نشی نشون بدم..

خوب باشم یا بد..



تقصیر خودش بود �ه اینجورے شد

نباید من و میبرد اونجا...

سرم داشت میتر�ید

با باز شدن در هینی �شیدم و چندتا قدم رفتم 

عقب...

خیلی سریع به سمتم اومدو من و �شید توے 

بغلش.

توے ش� �ارش بودم �ه خودشو ازم جدا 

�ردو پیشونیشو زد به پیشونیم و 

گفت:گیسو،من خیلی دوستت دارم،یه لحظه 



نفهمیدم دارم چی�ار می�نم وقتی اون احمق 

بهت دست زد...

من و �ه میبخشی؟هوم؟

نمیدونستم چی بگم.

وقتی دید هیچ حرفی نمیزنم سرشو �ج 

�ردو لبشو روے لبم گذاشت.

اولش بوسیدنش مالیم بود

ولی وقتی هم�ارے من و دید وحشی شد...

دست زیر باسنم انداخت و بلندم �رد منم 

پاهامو دورش حلقه �ردم،به سمت تخت رفت 



و من و پرت �رد روشو خودش خیمه زد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...روم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت55#

لباس خواب و گرفت و از دوطرف �شید 

صداے جر خوردنش توے اتاق پیچید.

دست از بوسیدنم برداشت و گفت:میشه 

چشماتو ببندم؟...

من:نه تیام



لباس خواب جر خوردمو برداشت و گفت:پس 

میتونم دستاتو ببندم.

خواستم اعتراض �نم �ه دوتا دستامو باالے 

سرم بردو با همون لباس جرخورده خودم 

دستامو بست.

من:تیام دیوونه دستمو باز �ن

خندیدو گفت:تو فقط لذت ببر عزیزم...

از صورتم شروع �رد بوسیدن و م� زدن.

پوست گردنمو وسط دندوناش گرفت و �شید 

�ه آخی گفتم..



تیام:جانم،جانم دردت اومد؟

پایین تر رفت و سینه هامو توے مشتش 

گرفت...

آهی �شیدم �ه جرے تر شد

نوڪ سینه هامو بوسید و م� زد..

پایین تر �ه رفت به خودم لرزیدم

روے نافمو بوسید و رفت وسط پاهام...

با اولین زبونی �ه وسط پاهام �شید جیغم 

رفت هوا.

سرشو بلند �ردو بهم نگا �رد



خمار چشمامو باز و بسته �ردم و گفتم:تیام 

نامرد دستامو باز �ن.

دوباره خندیدو گفت:تو فقط لذتتو ببر توله

پشت سر هم زبونشو وسط پاهام �شید...

خواستم خودمو عقب ب�شم �ه دوتا پاهامو 

گرفت و نذاشت...

اینقدر �ارشو ت�رار �رد �ه ارضا شدم

بی حال سرمو بلند �ردم و گفتم:دستامو باز 

�ن.



اومد باال و لبمو بوسیدو گفت:چشم،اونم به 

موقش

توے یه چشم به هم زدن دمرم �رد...

از توے عسلی یه چیزیو بیرون �شیدو 

مشغولش شد،با حس دستش توے سوراخ 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...پشتم به خودم لرزیدم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت56#

من:چی�ار می�نی؟

تیام:میخوام به خودم سور بدم...



من:تیام نه درد داره

تیام:آمادت می�نم...

یه چیز سردو پشتم ریخت و انگشتشو پشتم 

فشار داد..

دستشو �شیدو آلتشو پشتم گذاشت

فشارے داد �ه آخی گفتم..

تیام:خیلی تنگی،آخ خدا

نمیدونم چطورے باید این همه رو توت جا 

بدم...

از حرفاش حشرے شدم ولی بازم درد داشتم



فشارے دیگه اے وارد �رد �ه گفتم:تیام جان 

من خیلی درد داره.

با گفتن این حرف خودشو بیرون �شیدو با 

ضرب وارد جلوم �رد..

اینقدر تحری� شده بودم �ه دردے نداشت

ضربه هاشو مح�م تر زد...

دستامو باز �ردو روے دنده خوابوندم و ی�ی 

از پاهامو روے شونش گذاشتو خودشو واردم 

�رد..



یه لحظه خودشو ازم جدا �ردو از �نار تخت 

یه چیزے برداشت.

چشمام خمار بودو درست نمیدیدم

بازش �رد،�اندوم بود،پس اینجورے 

میخواست جلو گیرے �نه...

دوباره خودشو واردم �رد و بعد از چند دقیقه 

اونم ارضا شد.

هنوز �نارم نخوابیده بود �ه من خوابم برد.

....

با دستی �ه روے باسنم �شیده شد چمشامو 

باز �ردم...



دستشو روے سوراخ پشتم کشید �ه اخم 

�ردم و گفتم:درد می�نه.

دردے نداشتم ولی نمیخواستم درد ب�شم 

میدونستم میخواد از پشت رابطه داشته 

باشیم.

تیام:بذار یه نگاه بهش بندازم

من:نمیخواد...

روے تخت نشست و گفت:بذار برات �رم بزنم 

خوب میشه.



خواستم بلندشم �ه روم نشست و گفت:بذار 

برات بزنم دردت آروم میشه،�رم و زدو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...دستشو آروم روش �شید

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت57#

تیام:این چرا اینجورے شده؟

من:چی؟...

انگشتشو ت�ون دادو گفت:پشتت خیلی بد 

شده



من:راست میگی،وایسا ببینم،یه آینه بیار نگاه 

�نم.

خواستم بلندشم �ه توے یه حر�ت آلتشو 

جایگزین انگشتش �رد...

از درد جیغی �شیدم �ه روے خم شدو پشت 

گوشمو بوسیدو گفت:من از سوراخ پشتت 

دست برنمیدارم گیسو چون خیلی تنگه.

اش� توے چشمام جمع شده بود و بغض 

�ردم

من نمیخواستم از پشت...

چون میدونستم پشتش فقط درده



اونم برای من �ه بار اولم با وحشیانه ترین راه 

مم�ن زن شدم..

خودشو عقب جلو �رد 

ی�م دردم �متر شده بود ولی بازم درد 

داشتم..

دستمو روے دهنم گذاشتم و چنتا سلفه �ردم 

روم خم شدو سینه هامو توے مشتش گرفت و 

آهی �شید...

چنتا ضربه دیگه هم زدو با آهی �ه �شید 

خودشو توم خالی �رد...



از روم رفت �نار 

قبل از این�ه گند �ارے بشه سریع رفتم توے 

دستشویی و نشستم تا آبش ازم خالی بشه...

دسته در باال پایین شد و تیام گفت:گیسو؟

خوبی؟...

من:االن میام

چند دقیقه اے دیگه نشستم و خودمو شستم و 

اومدم بیرون.

روے تخت دراز �شیده بود ساعدشو گذاشته 

بود روے چشماش.



منم روے تخت دراز �شیدم و رومو �ردم 

طرف مخالفش...

دستش روے �مرم نشست و گفت:االن قهرے؟

من:نه...

تیام:پس چرا روتو �ردے اون ور؟

من:میشه ولم �نی درد دارم میخوام بخوابم

خواست چیزے بگه �ه سلفه هام شروع شد..

روے تخت نشستم و سلفه �ردم خواست بیاد 

سمتم �ه دستمو روے سینش گذاشتم و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نذاشتم جلو بیاد



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت58#

من:خوبم

روے تخت دراز �شیدم و چشمامو بستم

با حس لب هاش روے �تفم خودمو عقب 

�شیدم ولی چشمامو باز ن�ردم.

�م �م خوابم بردو دیگه چیزے نفهمیدم

....

وقنی چشمامو باز �ردم هوا تاری� بود



در حال تر�یدن بودم سریع رفتم سمت 

دسشویی...

ولی همین �ه روے دستشویی فرنگی نشستم 

پاهام از هم باز شد وسط پاهام با سوراخ پشتم 

درد گرفت..

�ارمو �ردم و بلند شدم

همین �ه بلند شدم دوباره چشمام سیاهی 

رفت..

از قبل اون مهمونی �وفتی سرگیچه داشتم

سمت دوش رفتم و آبو باز �ردم.



زیر دوش وایسادم �ه دستی دورم حلقه شد.

بدون توجه بهش مشغول دست �شیدن به 

بدنم شدم...

دستش �ه وسط پام رفت عصبانی برگشتم 

سمتش.

نگاه خندونشو دیدم 

شامپو نزده ازش فاصله گرفتم و خواستم برم 

�ه من و سمت خودش برگردوندو لباشو روے 

لبام گذاشت.

زیر آب نمیتونستم نفس بگیرم 



سریع ازش جدا شدم..

تیام:درد دارے؟.

من:به لطف تو آره درد دارم.

انگشتشو به گونم �شیدو گفت:عصبانی 

بودم...

دستمو از دستش بیرون �شیدم و 

گفتم:میخوام برم...

برم گردوندو از پشت بغلم �ردو گفت:�جا 

برے میخوام خوب بشورمت و...

حرفشو قطع �رد �ه سرمو برگدوندم سمتش



شیطون نگام �ردو گفت:و بخورمت...

خواستم خودمو ازش جدا �نم �ه گفت:خیل 

خوب بابا،باشه دیگه نمیخورمت،ولی باید قول 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بدے اخماتو باز �نی

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت59#

چند روز از اون ماجرا میگذشت

به تیام گفته بودم میخوام برم پیش مامانم...

دلم براشون تنگ شده

ولی اون قبول نمی�رد...



خوب خودمم دلم نمیخواست از تیام جداشم

چون دوستش داشتم و دلم براش تنگ میشد..

دوست داشتم باهم برگردیم

با باز شدم در از ف�ر بیرون اومدم...

تیام وارد خونه شد 

بلند شدم و رفتم سمتش مح�م بغلم �ردو 

گفت:خوبی عشقم؟...

از طرز حرف زدنش اینقدر ذوق �ردم �ه 

سریع دستامو دورش حلقه �ردم و گفتم:خوبم



ازم جداشو لبامو بوسیدو گفت:خیلی خستم 

شام چی داریم..؟

من:تا لباساتو عوض �نی میزو میچینم

....

داشتم ظرفارو میشستم �ه تیام و پشت سرم 

حس �ردم.

�مرمو گرفت و گفت:بیا �ارت دارم

برگشتم سمتش �ه بی معطلی لبامو بوسیدو 

بعدش گفت:برای فردا برات بلیط گرفتم..

ش�ه گفتم:براے من؟



تیام:آره..

خودمو ازش جدا �ردم و گفتم:چرا فقط 

من،اصال چرا االن؟

تیام:باید برے منم نمیتونم باهات بیام

من:یه چیزے هست به من نمیگی...

توے یه لحظه رنگ عوض �ردو با عصبانیت 

گفت:چرا بحث ال�ی می�نی مگه خودت 

نمیگفتی میخوام برم..

اش� توے چشمام جمع شدو بعدش ریخت 

روے صورتم دستشو خواست بیاره سمت 



صورتم �ه خودمو عقب کشیدم و سریع رفتم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...توے اتاق

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت60#

گریه هام بند نمیومد،من نمیخواستم برم

تیام داشت با یه نفر حرف میزد �اش من زبان 

اینجا رو بلد بودم و میتونستم صحبت �نم.

تقریبا براے خرید �ه رفته بودیم اونجا ایرانی 

بودن و برام راحت بود.



ولی وقتی تیام اینجورے و خیلی راحت زبان 

اینجا رو صحبت می�رد میخواستم ببینم چی 

میگه.

خوب شاید ی�م سر از نقشه هاش در میوردم.

....

وسایالمو جمع �ردم و وسط اتاق وایسادم

نامرد میخواست من و بفرسته برم و خودش 

بمونه.

یه چیزے بودو به من نمیگفت

دسته چمدونو دستم گرفتم و از اتاق رفتم 

بیرون.



ساواش بیرون بود

با تعجب بهش نگا �ردم �ه گفت:سالم،تیام 

گفت برسونمت خودش نمیتونست بیاد..

سرے ت�ون دادم و با بعض دنبالش رفتم

حتی خودش نیومده بود من و ببره...

...

چشمامو بسته بودم �ه احساس �ردم همه 

جا تاری� شد ترسیده چشمامو باز �ردم و 

گفتم:�جاییم؟

ساواش خندیدو گفت:یه جاے خوب



نترس چیزے نیست زیر بزرگ راهیم...

�م �م میرسیم

خواستم چیزے بگم �ه یه چیزے از پشت 

باهامون برخورد �ردو به جلو پرت شدم و 

سرم خورد به شیشه و دیگه هیچی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نفهمیدم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت61#

چشمامو �ه باز �ردم سرم خیلی درد می�رد



روے تخت نشستم �ه دخترے رو باالے سرم 

دیدم.

این دیگه �ی بود؟

دستمو گرفت و گفت:سالم عزیزم...

باالخره به هوش اومدے

من:سالم اینجا �جاست؟..

با لحجه اے �ه توے صداش بود و معلوم بود 

ایرانی خیلی بلد نیست صحبت �نه 

گفت:یعنی اینجارو نمیشناسی..؟



با تعجب گفتم:من حتی خودمم نمیشناسم اصال 

اینجا �جاست؟..

دستمو مح�م تر گرفت و گفت:منم خواهرت.

من:خواهرم؟

دختره:آره،تو تصادف �ردے حافظه تو از 

دست دادے.

قرار بود بیاے پیشم توے راه فرودگاه تصادف 

�ردے..

من:مگه من �جا بودم؟

دختره:ایران...



من:چطور حرفتو باور �نم،من نمیشناسمت

دختره:من النام..

من:نمیفهمم

چندتا چیزو گذاشت جلوم و گفت:شناسنامه تو 

و شناسنامه من...

بازش �ردم و نگاش �ردم مال من ایرانی 

بودو مال اون خارجی...

من:من چیزے از اینا نمیفهمم

النا دستمو گرفت و گفت:سادست تو خواهرمی 

تو باید زبان اینجارو یاد بگیرے...



قرار نیست دیگه به ایران برگردے

من:من خیلی خستم میخوام بخوابم...

النا:باشه عزیزم

رفت بیرون سرمو روے بالشت گذاشتم و 

خواستم بخوام ولی ف�رو خیال نمیذاشت 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉یعنی واقعا راست میگفت...؟

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت62#

توے خواب و بیدارے صداے دونفرو باالے سرم 

شنیدم...



چشم �ه باز �ردم النا با یه پسرے رو دیدم

النا همین �ه من و دید با هول اومد سمتم 

انگار یه حرفی میزدن و نمیخواستن من 

بفهمم...

پسره با مهربونی سمتم اومدو گفت:به هوش 

اومدے عشقم.

با تعجب بهشون نگا �ردم که النا گفت:شهیادو 

یادت نمیاد...؟

دستمو روے سرم گذاشتم و با داد گفتم:من 

هیچی یادم نمیاد تنهام بذارین..



النا:شهیاد نامزدته،اومده تورو ببینه

با گریه گفتم:نمیخوام،نمیخوام دارم دیوونه 

میشم،تنهام بذارین.

نگاهی بهم �ردن و دوتاشون رفتن بیرون.

.....

چند روزے میگذشت و بهتر شده بودم 

النا برام معلم گرفته بود تا زبان اینجا رو یاد 

بگیرم..

شهیاد هر روز میومد دیدنم

بی تفاوتی هاے من و �ه میدید میرفت...



نمیدونستم چی�ار �نم

هیچی یادم نمیومدو این برام عذاب بزرگی 

بود...

در زده شد و شهیاد وارد شد

�نارم روے تخت نشست و گفت:بهترے عزیزم.

من:خوبم

دستشو �نار سرم گذاشت و انگشتشو نوازش 

وار روے گونم �شید..

صورتشو جلو آوردو گفت:اجازه هست 

ببوسمت؟



نمیدونستم چی بگم..

وقتی دید چیزے نمیگم خودش پیش قدم شدو 

سرشو جلو آوردو لبشو روے لبم �جاست،یه 

حس خوبی داشت انگار قبال هم این�ارو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...رده بودم�

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت63#

شش ماه بعد:

من:دیدے شهیاد دیدے؟



بغلم کردو سرمو بوسیدو گفت:آره خیلی خوب 

یاد گرفتی...

النا وارد خونه شدو گفت:چی شده؟

رفتم توے بغلشو گفتم:باالخره یاد گرفتم مثل 

تو حرف بزنم.

اونم خندیدو مح�م بغلم �رد

النا:بازم خیلی چیزا رو باید یاد بگیرے..

سرے ت�ون دادم و دیگه چیزے نگفتم

النا رفت بیرون...



جلو میز آرایشم وایساده بودم �ه دستاے 

شهیاد دورم حلقه شد.

توے این شش ماه رابطه من و شهیاد بهتر شده 

بود ولی فقط در حد بوس و بغل بود چون من 

هنوز احساس غریبگی می�ردم.

از توے آیینه بهش نگا �ردم �ه سرشو توے 

گودے گردنم بردو بوسید..

دستش �ه روے سینم نشست هول �ردم

من و سمت خودش برگردوندو لبامو بوسید...

چند دقیقه اے مشغول بوسیدنم بود



وقتی دید اعتراضی نمی�نم بغلم �ردو 

گذاشتم روے تخت.

ت� ت� لباسامو بیرون آوردو افتاد به جون 

تنم

حس خوبی داشتم...

سرشو �ه برد وسط پاهام چشمامو بستم.

براے چند لحظه خاطراتی اومد توے ذهنم.

انگار من قبال با ی�ی دیگه این�ارارو �رده 

بودم.

قیافش معلوم نبود



دستمو روے سرم گذاشتم و آخی گفتم...

با بغض از روے تخت بلند شدم و گفتم:ببخشید

سریع رفتم توے حمام و درو بستم یه حسی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...جلومو گرفت،سرم داشت میتر�ید

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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اینقدر گریه �رده بودم �ه دیگه نفسم باال 

نمیومد.

درو آروم باز �ردم و وقتی دیدم �سی توے 

اتاق نیست سریع رفتم اسپریمو چند بار زدم 



توے دهنمو مشغول لباس پوشیدنم شدم...

روے تخت نشستم و دوباره گریه �ردم

چرا من باید تصادف می�ردم...

چرا من باید حافظه مو از دست میدادم.

در اتاق زده شد..

سریع خودمو زیر پتو قایم �ردم.

با صداے النا چشمامو باز �ردم...

النا:گیسو چی شده؟

چرا شهیاد اینجورے از خونه زد بیرون.؟



بغلش �ردم و گفتم:النا من نمیتونم دارم 

دیوونه میشم.

وقتی شهیاد بهم نزدی� میشه حس خوبی 

دارم ولی وقتی یه قدم جلو میزارم احساس 

می�نم این �ارارو با ی�ی دیگه هم 

�ردم،ولی قیافه شو یادم نمیاد.

یه جورے نگام می�رد انگار حرف بدے زدم

با ضرب بلند شد و از اتاق زد بیرون...

با تعجب به در بسته شده نگاه �ردم

چرا اینجورے �رد؟.



.....

امشب قرار بود اینجا یه مهمونی بگیرن

آخه تولد من بود...

آرایشگر داشت موهامو درست می�رد

النا وارد اتاق شدو گفت:چه خوش�ل شدے...

من:مرسی،توهم همینطور

النا:موهات �ه تموم شد سریع لباس بپوش بیا 

پایین دیره.

من:باشه



النا رفت و منم موهام تموم شد...

سریع لباسمو پوشیدم و به خودم توے آینه نگاه 

�ردم.

محشر شده بودم

رو به آرایشگره گفتم:ممنون...

اونم جوابمو داد و رفت بیرون �فشامو 

پوشیدمو دستی به موهام �شیدم و رفتم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بیرون

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت65#



آخر شب تمام مهمونا �م �م داشتن میرفتن

اول مهمونی ع�س خودمو و شهیادو استورے 

اینستا �رده بودم

شهیاد برام یه گردنبند گرفته بودو النا لباس...

همه یه چیزے آورده بودم 

من �لی هاشو هنوز بازم ن�رده بودم...

خدمت�ارا همه جعبه هارو گذاشتن توے اتاق و 

رفتن.

داشتم توے اینستا میگشتم �ه یه نفر بهم 

پیام داد...



نوشته بود:هرزه خانم اگر پیدات �نم 

می�شمت.

با دیدن این پیام اینقدر ترسیدم �ه حد 

نداشت.

تعجبش اینجا بود �ه فارسی نوشته بود

نوشتم:تو �ی هستی؟...

نوشت:یعنی نمیدونی من �یم،واے گیسو اگر 

دستم بهت برسه جورے می�نمت �ه صدات 

تا تهران هم بره...

دستمو به سرم گرفتم گوشی رو انداختم زمین



سرم داشت میتر�ید...

توے سرم همش صداے یه نفر بود �ه همین 

حرفو میزد.

دوباره پیام اومد �ه نوشته بود:به من میگن 

تیام بهت نشون میدم �ه از دست من فرار 

�ردن چه عاقبتی داره..

نمیفهمیدم چی میگه

بلند شدم برم بیرون �ه صداے النا �ه با 

شهیاد حرف میزدو شنیدم..

مگه شهیاد نرفته بود؟



النا:بدبخت شدیم،ع�س خودشو و تورو 

گذاشته استورے.

شهیاد:شاید ندیده باشه

النا:حتما دیده،حتما،چطور میشه ندیده باشه...

شش ماهه داره دنبال گیسو میگرده

شهیاد:حاال چی�ار �نیم؟

النا:نمیدونم،نمیدونم،اون تیامی �ه من 

میشناسم دست بردار نیست.

از در فاصله گرفتم

تیام �ی بود؟..



چرا درموردش حرف میزدن،هنوز چند قدم 

برنداشته بودم �ه سرم گیچ رفت و افتادم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...زمین

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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چند روزے بود خرا�م گریه بود

نمیدونستم چی داره به سرم میاد...

همش از طرف اونی �ه خودشو تیام معرفی 

�رده بود برام پیام میومد..

صداے گوشیم رفت باال



گوشیمو دستم گرفتم دیدم بازم بهم پیام 

داده...

نوشتم:تو �ی هستی چرا دست از سرم 

برنمیدارے؟...

تیام:من تو رو میشناسم،اگر میخواے بشناسیم 

بیا به این آدرسی �ه بهت میگم.

......

خدمت�ار جلوم وایسادو گفت:خانوم گفتن 

نذارم جایی برین...

من:برو �نار گفتم،حرف حالیت نمیشه مگه؟



خواست دوباره جلومو بگیره �ه هولش دادم 

و از خونه زدم بیرون..

سریع سوار تا�سی �ه خبر داده بودم بیاد 

شدم و آدرسو بهش دادم...

....

نگاهی به دورو برم �ردم

اینجا �جاست من و آورده؟...

ترس توے جونم نشسته بود �ه با صداے یه 

نفر به خودم اومدم و برگشتم عقب.

با دیدن یه نفر �ه چند نفر هم �نارش بودن 

با تعجب بهشون نگا �ردم.



هر قدمی �ه بهم نزدی� میشد ترسم بیشتر 

میشد.

انگار یه جایی دیده بودمش ولی چیزے یادم 

نمیومد..

باالخره جلوم وایساد

همین �ه جلوم وایساد اولین �ارے �ه �رد 

دستشو بلند �ردو با ضرب آورد توے 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...صورتم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت67#



افتادم روے زمین

بلندم کرد �ه جیغ زدم و گفتم ولم �نه...

ولی اون انگار خون جلو چشماشو گرفته بود.

من و انداخت توے ماشین �ه گفتم:تو رو خدا 

تو �ی هستی چرا دست از سرم برنمیداری...؟

خودش �نارم نشست

چرا دست از سرم برنمیدارین لعنتیا.؟

دوباره تو دهنی بهم زد �ه طعم خونو توے 

دهنم چشیدم.



موهامو توے مشتش گرفت و گفت:به این 

زودے من و یادت رفت...؟

اون پسره �ی بود �نارت هان؟

من:تو رو خدا ولم �ن من تو رو نمیشناسم...

چرا باور نمی�نی؟

موهامو بیشتر �شیدو گفت:چطور من و یادت 

نمیاد،شوهرتو نمیشناسی.؟

با شنیدن �لمه شوهر دنیا روے سرم خراب 

شد.

من �ی شوهر �رده بودم؟



من �ی بودم...؟

به یه جایی رسیدیم 

ماشین وایسادو تیام من و پیاده �رد...

من و داخل بردن

تیام من و مح�م پرت �رد داخل اتاق...

موهام توے صورتم پخش شد

به دورو برم نگاه �ردم...

دور تا دور اتاق ع�ساے من بود

با تعجب بلند شدم و به دیوارا نگا �ردم...



با گریه به تیام نگا �ردم و گفتم:به خدا 

نمیشناسمت،من حتی خودمم نمیشناسم.

به سمتم اومدو مح�م من و انداخت روے 

تخت و گفت:وقتی تا ته �ردمت یادت میاد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...من �یم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت68#

درو قفل �ردو شروع �رد د�مه هاے 

پیراهنشو باز �ردن...



خودمو عقب �شیدم و گفتم:به خدا 

نمیشناسمت.

عصبی پیراهنشو یه طرف پرت �ردو 

گفت:مگه نمیگی نمیشناسیم،خوب میخوام یه 

�ارے �نم یادت بیاد من �یم.

شلوارشو از پاش در آورد �ه جیغی �شیدم

روے تخت خم شدو دوتا پاهامو گرفت و 

�شید لبه تخت..

من:ولم �ن عوضی،ولم �ن

با شنیدم این حرفا مح�م ی�ی آورد توے 

صورتم �ه خفه شدم...



لباسامو توے تنم جر دادو گفت:من عوضیم؟

آره؟من؟..

من:نه نه نیسنی غلط �ردم ولم �ن میخوام 

برم.

تیام:�جا برے بعد از شش ماه پیدات �ردم 

به نظرت ولت می�نم؟..

با گریه سرے ت�ون دادم و گفتم:چطورے بهت 

بفهمونم نمیشناسمت.

تیام:من االن هیچی نمیفهمم



روم خیمه زدو سینه هامو توے مشتش 

گرفت...

گردنمو م� میزدو گاز میگرفت

لبشو روے لبم گذاشت و زمزمه وار گفت:تو بهم 

خیانت �ردے...

خواستم بگم نه �ه آلتشو روم تنظیم �ردو 

خودشو یه ضرب واردم �رد.

جیغ بلندے از درد �شیدم 

من دختر نبودم؟...

چشمام سیاهی میرفت و تیامو تار میدیدم



دستمو روے بازوش گذاشتم �ه یه لحظه به 

چشمام خیره شد،ولی سریع نگاهشو دزدیدو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ضربه هاشو مح�م تر زد

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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دمرم �ردو خودشو روے سوراخ پشتم تنظیم 

�رد.

با فشار واردم �رد �ه جیغ زدم و گفتم:خدا 

لعنتت �نه �ثافت آشغال...

ضربه اے به پشتم زد �ه سرم بی حال روے 

تخت افتادو دیگه هیچی نفهمیدم...



....

تیام:

باورم نمیشد �ه غش �رده

خودمو ازش جدا �ردم و زنگ زدم د�تر...

نگاه به پشتش �ردم.

�امال خونی شده بود...

ی�م آروم تر شده بودم ولی بازم عصبانی بودم

چطور میشد �ه من و نشناسه...



با تقه اے �ه به در خورد به خودم اومدم

من:بله؟

د�تر اومده

من:پنج دقیقه دیگه بفرستش داخل...

به سمتش رفتم و لباساشو تنش �ردم

خودمم لباسمو پوشیدم �ه د�تر وارد شد...

د�تر:سالم رییس

سرے ت�ون دادم و گفتم:میگه من و نمیشناسه

گفت:مگه نمیگی تصادف �ردن؟



ساواش �ه مرد،یادت بیار...

من:اصال من نمیدونم اونجا چه غلطی می�ردن

د�تر:�ی میتونه نجاتش داده باشه

اینارو از ش بپرس...

پیش �ی بوده؟

اصال اگر میشناختت �ه نمیومد...

شاید واقعا حافظه شو از دست داده 

ی�م عاقالنه تصمیم بگیر...



یه سر بیارش مطب از سرش ع�س بگیرم.

من:همین االن تا بی هوشه به بچه ها میگم 

بیارنش،یعنی مم�نه حافظه شو از دست داده 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...باشه؟

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت70#

گیسو:

بیدار �ه شدم روے تخت بودم

چشمامو توے حدقه چرخوندم �ه تیامو 

�نارم دیدم.



وحشت زده روے تخت نشستم 

بهم نزدی� شد و دستشو باال آورد...

با ف�ر این�ه میخواد بزنه توے صورتم با 

بغض خودمو عقب �شیدم..

فهمید ترسیدم

دستمو گرفت و �شید �ه افتادم توے 

بغلش...

دستاشو مح�م دورم حلقه �رد

با تعجب بهش نگا �ردم...



دستشو توے موهام بردو گفت:پیش �ی بودے 

این شش ماه...؟

زبونم بند اومده بود نمیدونستم چی بگم.

من و از خودش جدا �ردو خیره شد به لبام..

از استرس لبمو توے دهنم �شیدم �ه 

انگشتشو روے لبام گذاشت.

باالفاصله منم لبمو آزاد �ردم

تیام:واقعا من و یادت نمیاد؟..

من:نه ولی...

تیام:ولی چی؟



لبمو گزیدم و گفتم:تو به من میگفتی دوست 

دارے جورے من و ب�نی �ه صدام تا تهران 

بره...؟

چه جمله احمقانه اے گفتم

از خجالت نمیدونستم چی�ار �نم...

خنده بلندے �ردو گفت:تو �ه خجالتی 

نبودے

با تعجب بهش نگا �ردم �ه گفت:پس باید 

خوش حال باشم �ه �امل فراموشم نکردی..

خوب حاال بهم بگو پیش �ی بودے؟



من:وقتی بهوش اومدم یه دختر �نارم بود.

گفت خواهرشم توے راه فرودگاه تصادف 

�ردم و چند روز بیهوش بودم.

شناسنامه بهم نشون داد،گفت نامزد دارم...

با گفتن این حرفم دستاش مشت شد

تیام:خوب؟...

من:خودشو النا معرفی �رد من واقعا خودمم 

نمیشناختم نمیدونستم چطورے باید برخورد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نم�

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔



پارت71#

تیام با بهت گفت:النا

من:آره...

گوشیشو بیرون آورد و چند لحظه شد �ه 

گرفت جلومو گفت:اینه؟.

با تعجب به ع�س النا نگا �ردم و گفتم:آره

�الفه بلند شدو چرخی توے اتاق زدو دوباره 

�نارم نشست و گفت:میدونم سخته ولی باید 

براے پدر مادرت زنگ بزنی و بگی خوبی.

نمیخوام بفهمن حافظه تو از دست دادے



شماره اے گرفت و گوشی رو دستم داد...

دستام میلرزید

با صدایی �ه شنیدم سرم تیرے �شیدو مرور 

خاطرات شد برام...

صداے مامانم بود

من این صدا رو میشناختم...

با بغض گفتم:مامان

چند لحظه اے شد تا جواب داد...

مامان:گیسو عزیزم خودتی خواب نمیبینم



واقعا دارم صداتو میشنوم؟...

از پشت گوشی هق هق می�رد

من:آره خودمم

با گریه گفت:قربونت بشم بابات نمیذاره حرف 

بزنم میخواد صداتو بشنوه...

با صداے بابا بغضم ش�ست

دست تیام نوازشوار پشت �مرم نشست و 

حر�ت �رد...

اینقدرے حرف زدیم �ه خالی شدیم

گوشی رو قطع �ردم دادم دست تیام...



هنوز براے اون حرف مزخرفی �ه زده بودم 

خجالت می�شیدم بهش نگا �نم..

چون خیلی نشسته بودم درد پشتم بیشتر شده 

بود.

�م �م روے تخت خوابیدم

تیام رفت بیرون و بعد از چند دقیقه اومد...

سینی غذا دستش بود 

اصال چطور شد به این زودے رفتارش باهام 

عوض شد...

مگه بهم نمیگفت هرزم



�نارم نشست �ه خودمو پس �شیدم...

تیامم:بلند شو غذا بخور رنگت پریده

با دیدن غذا آب دهنم و پایین دادم و نشستم 

روے تخت،ولی همین �ه نشستم پشتم درد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...گرفت اش� توے چشمام جمع شد

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت72#

�الفه دستی توے موهاش �شیدو سینیو 

روے پام گذاشت...

غذامو �ه خوردم گذاشتم �نار



تیام رفته بود بیرون...

دراز �شیدم روے تخت

با شنیدن صداے در چشمامو بستم...

�نارم روے تخت نشست دستشو روے �مرم 

گذاشت،چشمامو روے هم فشار دادم تا 

حر�تی ن�نم...

پتو رو ی�م از روم �نار دادو گفت:میدونم 

بیدارے.

با این حرفش چشمامو باز �ردم...

خودمو بیشتر چسپوندم به تخت



چون دمر خوابیده بودم توے یه حر�ت 

نشست روے �مرم...

جیغی �شیدم و گفتم:چی�ار می�نی.؟

من:میخوام �م�ت �نم...

لباسمو باال داد 

چون شلوار پام نبود براش راحتتر شد...

با حس یه چیز سرد پشتم ترسیده خواستم 

بلندشم �ه گفت:این �رمو برات بزنم بهتر 

میشی.

نفس راحتی �شیدم و دیگه چیزے نگفتم



....

دقیقا دو هفته از اون روز گذشته بود

هر �ارے �ه تیام می�رد یه خاطره یادم 

میومد.

یا بد یا خوب

ولی یه چیزے ذهنمو درگیر �رده بود...

اسمی به نام برسام

نمیدونستم �یه ولی توے خواب یا بیدارے 

همش توے ذهنم بود...



بلند شدم و وسایالمو برداشتم و رفتم حموم

�ارم �ه تموم شد اومدم بیرون و مشغول 

خش� �ردن موهام شدم.

با وارد شدن تیام به داخل اتاق نگاهی بهش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ردم و سشوارو خاموش �ردم�

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت73#

شونه رو برداشتم و مشغول شونه �ردن 

موهام شدم.

پشت سرم وایسادو شونه رو ازم گرفت



مشغول شونه �ردن موهام شد...

من:برسام �یه؟

با شنیدن این سوالم سرشو بلند �ردو بهم نگا 

�رد.

تیام:بعدا میگم

من:االن بگو...

خیلی جدے گفت:بعدا

هیچی نگفتم...

شونه رو گذاشت روے میزو من و برگردوند 

سمت خودش.



دستی به شونه لختم �شیدو لب دهنشو با 

صدا قورت داد..

�م �م بهم نزدی� شدو لباشو چسپوند به 

لبام.

خیلی غیر عادے دستمو روے گردنش گذاشتم.

وقتی همراهیمو دید من و به میز چسپوندو 

بیشتر مشغول بوسیدنم شد...

حوله رو از دورم برداشت و خودشو بیشتر بهم 

چسپوند.



توے یه حر�ت من و بر ع�س �رد �ه 

دستمو روے میز آرایشم گذاشتم �ه نیوفتم.

پشت گردنمو بوسیدو دستشو وسط پاهامو 

برد.

شروع به نوازشم �رد...

آهی �شیدم �ه جون �شدارے گفت

داشتم نزدی� میشدم �ه دستشو برداشت 

سرمو برگردوندم و گفتم:نامرد..

خندیدو یه هو خودشو واردم �رد �ه جیغ تو 

گلویی �شیدم..



همزمان انگشتش وسط پام در حر�ت بود

با چیزے �ه جلو آینه توے همین اتاق یادم 

اومد با ش� از توے آینه به تیام نگاه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ردم�

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت74#

�ارش �ه تموم شد بدون این�ه به ف�ر این 

باشم �ه ارضا نشدم و برامم سخت بود سریع 

ازش جدا شدم...

با صورت بغض دار برگشتم سمتش �ه با 

تعجب بهم نگا �ردو دستمو گرفت و گفت:چی 



شد درد دارے؟..

من:تو بهم...

تو بهم تجاوز �ردے؟

تیام حیرت زده گفت:اینطورے �ه یادت اومده 

نیست...

تا به خودش بیاد ازش فاصله گرفتم و رفتم 

توے حموم.

مشتی به در زده گفت:تو زن داداشم بودے

من:یعنی چی؟

تیام:بیا بیرون تا همه چیزو برات بگم...



چند دقیقه اے شد

نفسی �شیدم و درو باز �ردم..

من و سمت خودش �شیدو گفت:من دوستت 

دارم.

زل زدم توے چشماش.

تیام:تو هم دوستم داشتی...

با چیز هایی �ه برام تعریف �رد حیرت زده 

بهش نگاه �ردم..

بغلم �ردو گفت:چیزے یادت اومد.؟



من:نمیدونم..

تیام:نمیدونی.؟

من:نه

من:میخوام تنها باشم...

تیام:ولی

من:لطفا...

یلند شدو لباساشو پوشید رفت

به خودم نگاه �ردم...



همینطور لخت بودم بلند شدم و لباسامو 

پوشیدم.

چند ساعتی تنها بودم براے شامم بیرون نرفتم 

تیامم نیومد انگار میدونست نباید بیاد...

در �ه باز شدو دوباره مثل هپیشه خودمو به 

خواب زدم.

�نارم دراز �شیدو دستاشو دورم حلقه �رد

چند دقیقه اے شد �ه صداے نفساش بلند 

شدو فهمیدم خوابیده،به سمتش برگشتم به 

صورتش نگاه �ردم و نفهمیدم �ی خوابم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...برد



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت75#

�ش و قوسی به بدنم دادم و بلند شدم به دور 

و برم نگاه �ردم تیام نبود.

در باز شدو تیام با یه سینی بزرگ وارد اتاق شد

با تعجب بهش نگا �ردم �ه گفت:دست و 

صورتتو بشور بیا.

بلند شدم و رفتم توے دستشویی دست و 

صورتمو شستم..



اومدم بیرون و بدون حرف مشغول خوردن 

شدم.

تیام:امروز میریم خرید هر چی الزم دارے بخر

من:من چیزے نمیخوام...

تیام:ولی من میخوام تو هم باید همرام بیاے

پوفی �شیدم و دیگه چیزے نگفتم.

...

من:نمیخوام تیام،دیوونم �ردے.

تیام بدون این�ه به من اهمیت بده به دختره 

گفت لباس خوابو بیاره...



عصبانی از حرفی �ه زده بود گفتم:من 

خجالتی نیستم.

با تعجب بهم نگا �ردو گفت:تو چطورے...

وسط حرفش پریدم و گفتم:النا برام معلم 

گرفت.

تیام:چیزاے جدید میشنوم...

لباس و از دختره گرفت و گفت:نگاه �ن چه 

خوش�له امشب برام بپوشش.

من:عمرا...



جورے نگام �رد �ه ترسیدم ولی چیزے 

نگفتم..

همه خریدامونو �رده بودیم �ه گفتم:من 

بستنی قیفی میخوام.

تیام:میگم یه جا وایسه بره بگیره برات

من:ولی من دلم میخواد برم پایین...

تیام:برے پایین بستنی قیفی لیس بزنی

عمرا نمیزارم..

من:ولی من میخوام

تیام:همین �ه شنیدے...



با حالت قهر رومو �ردم اون ور �ه پوفی 

�شید و روبه بادیگارده گفت وایسه بستنی 

بگیره...

با لبخند برگشتم سمتش و بهش نگاه �ردم

خودمو بهش نزدی� �ردم و سرمو توے 

گودے گردنش بردم و روے رگ گردنشو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بوسیدم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت76#

ی�م شیطونی �ه چیزے نمیشد



دوطرفمو گرفت توے یه حر�ت من و روے 

پاش نشوند...

حیرت زده گفتم:توے ماشینیم

تیام:شیشه ها دودیه راننده هم �ه نمیبینه...

اگر بستنی و بیرون از ماشین میخواے یه 

س�س توے لیموزین مهمونم �ن...

حیرت زده بهش نگاه کردم و خواستم از روے 

پاش پایین بیام �ه مح�م من و گرفت..

.....

آخ لعنت بهت هنوز آماده نبودم



خندیدو انگشتشو روے لبم �شیدو گفت:درد با 

لذت چیز عجیبیه...

مگه نه؟

چیزے نگفتم �ه باسنمو گرفت پایین و باالم 

�رد...

.....

به دورو برم نگا �ردم و گفتم:اینجا �جاست 

پشه هم پر نمیزنه؟.

تیام:مگه نگفتی میخواے بیاے بیرون 

خوب اومدیم دیگه...



اونجا به پار�ه میریم اونجا

نگاهمو به جایی �ه گفت دوختم و چیزے 

نگفتم...

از ماشین پیاده شده بودیم داشتیم میرفتیم 

توے پارت �ه یه دفعه...

بومممممم

با جیغ برگشتم و به عقب نگاه �ردم...

ماشینمون در حال سوختن بود

بستنی از دستم افتاده بود...



گریه �ردنم شروع شد �ه تیام من و توے 

بغلش گرفت و گفت:چیزے نشد،هیچی 

نیست...

من:چطور چیزے نیست نمیبینی ماشین داره 

میسوزه..

تیام:اش�ال نداره هیچ�س صدمه ندیده

رو به بادیگارده گفت زنگ بزنه تا یه ماشین 

بیارن،ماشین �ه اومد سریع رفتیم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...خونه

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت77#



تیام:امشب النا رو اینجا دعوت �ردم

نمیدونه پیش منی...

من باهاش حرف میزنم وقتی گفتم بیا تو وارد 

اتاق میشی...

میخوام از زیر زبونش ب�شم �ه چرا این�ارو 

�رده.

من:خوب معلومه به خاطر تو.

عصبی خواست چیزے بگه �ه گفتم:تیام من 

هنوز توے ش�م تو میخواے النا رو ب�شونی 

اینجا.



تیام:باید برات عادے بشه تو زن منی

زن تیام...

زن یه مافیا

....

از پشت در داشتم به حرفاشون گوش میدادم 

النا:میدونم گیسو پیشته نمیخواد نقش بازے 

�نی...

تیام عصبی گفت:ِا جدے چرا این�ارو �ردے؟

النا پوزخندے زدو گفت:بهت چی گفته 

بودم،گفتم یا من یا زنت،گفتم می�شمش...



با شنیدن این حرفش با ش� وارد اتاق شدم

توے این شیش ماه جورے با من رفتار �رده 

بود �ه من مثل خواهر واقعیم میدیدمش.

النا تا من و دید گفت:ساواش آدم من بود

تیام با ش� بهش نگاه �ردو گفت:پس تو اون 

بار هارو دزدیدے...؟

النا:باید ی�م بیشتر روے آدمات تمر�ز �نی

النا دوباره نگاهش سمت من �شیده شده و 

گفت:میخواستم ب�شمش ولی وقتی دیدم 

حافظه شو از دست داده دلم نیومد...



همونجا جلو در خش�م زده بود

تیام با عصبانیت بلند شدو تا النا به خودش بیا 

یقشو گرفت و از روے صندلی بلندش �ردو 

گفت:میدونی میتونم همین االن 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ب�شمت؟

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت78#

النا:نه نمیتونی

تیام پوزخندے زدو گفت:چه دلیلی داره؟

النا:چون تو هنوز عاشقمی...



تیام نگاهی به من �ردو گفت:اینطور نیست

النا:پس من و ب�ش.

تیام:ف�ر �ردے نمیتونم...

النا:تو من و دوست دارے و...

هنوز حرفش تموم نشده بود �ه تیام تفنگشو 

از پشتش بیرون آوردو توے یه حر�ت النا رو 

انداخت روے مبلو بهش شلی� �رد...

صداے جیغ من با صداے ناله النا ی�ی شد

به النا �ه روے مبل افتاده بودو از درد به 

خودش میپیچید نگاه �ردم...



ناله می�ردو دستشو به پاش گرفته بود

تیام تفنگشو سمت النا گرفت و گفت:دوست 

دارے یه گلوله دیگه هم توے مغزت شلی� 

�نم...؟

النا باز توے این حالی �ه داشت �وتاه 

نیومدو گفت:شلی� �ن..

تیام ماشه رو �شید �ه سمتش رفتم سریع 

دستشو گرفتم و با التماس توے چمشاش زل 

زدم...

تیام:تو دخالت ن�ن گیسو

من:وقتشه �ه من دخالت �نم...



دستمو سمت تفنگ بردم �ه سریع دستشو 

عقب �شید.

با حرص گفت:برو بیرون

من:نه...

با دادے �ه سرم و گفت زود برم بیرون با گریه 

رفتم بیرون و درو مح�م زدم بهم.

با صداے شلی� گلوله سر جام خش�م 

زد،حالت تهو گرفته بودم و حالم بد بود،سریع 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...رفتم داخل اتاقو درو بستم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔



پارت79#

با باز شدن در خودمو بیشتر مچاله �ردم

المپ روشن شد و احساس �ردم �ه تیام 

اومد داخل.

پتو رو از روم برداشت �ه با صورت پر از 

اش�م موجه شد..

دستشو خواست سمتم بیاره �ه گفتم:ازت بدم 

میاد.

با تعجب دستشو پس �شید.

من:میخوام برم ایران



همین فردا...

تو یه جانی آدم �شی

نمیتونم بهت اعتماد �نم...

شاید فردا منم با اون اسلحه لعنتیت �شتی.

بدون هیچ مقاومتی بلند شدو رفت بیرون

.....

چمدونمو وسط اتاق گذاشتم �ه بهم نگاهی 

�ردو اومد سمتم...

جلوم وایسادو گفت:هنوز وقت دارے نرو،بهت 

احتیاج دارم.



اش�امو پس زدم و گفتم:این دورے براے 

دوتامون خوبه..

تیام:نه خوب نیست،من میخوام �نارم باشی

خودمو ازش جدا �ردم �ه جلوتر اومدو 

گفت:پس بذار ببوسمت...

مثل مجسمه خش�م زد و نتونستم �ارے 

�نم.

لباشو روے لبم گذاشت و مح�م و با قدرت 

بوسید..

......



اینقدر زود با همه انس گرفته بودم �ه انگار نه 

انگار حافظه مو از دست داده بودم...

اومده بودم آپارتمان خودمون 

مامان میگفت برم پیشش ولی خودم قبول 

ن�ردم و گفتم خونه خودم راحتترم...

�یفمو برداشتم و از خونه زدم بیرون،�لی 

خرید �ردم و در آخر رفتم سینما و یه فیلم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...توپ دیدم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت80#



روزها پشت سر هم میگذشت و خبرے از تیام 

نشد.

خودمم دلتنگش بودم ولی با هر بار یادآورے 

اون روز �ه چطور به النا شلی� �رد ازش 

متنفر میشدم.

متنفر نمیشدم نه نمیتونستمم متنفر بشم

حس بدے داشتم...

نمیدونستم آخرش میخواد چی بشه

تا �ی میخواست به این �ارش ادامه بده...

باالخره �ه یه روزے اسیر دست پلیسا میشد



اون وقت چی؟...

جلو تلویزیون نشسته بودم و فیلم میدیدم

وقتی به تلویزیون نگا �ردم فیلم تموم شده 

بود...

اینقدر توے ف�رو خیالم غرق بودم �ه 

نفهمیدم زمان چطور گذشت...

با صداے گوشیم به خودم اومدم

رفتم سمتش...

برشداشتم و صداے مامانم توے گوشیم پیچید

لبخندے زدم و مشغول حرف زدن باهاش شدم.



....

جلوم وایسادو گفت:دلم میخواد ب�شمت

برام لذت بخشه...

من:چی دارے میگی تیام منم گیسو

خندیدو گفت:اون روز �ه ولم �ردے و رفتی 

برام تموم شدے...

عصبی با بغض خندیدم و گفتم:دوست داشتنت 

تا همینقدر بود؟...

خندیدو اسلحه شو سمتم گرفت



من:واقعا این �ارو می�نی؟...

تیام:معلومه �ه می�نم،تو دیگه برام ُمردے

در واقع همون لحظه ُمردے...

اسلحه شو سمتم گرفت توے یه لحظه شلی� 

�رد

با جیغ از خواب پریدم،عرق سرد نشسته بود 

روے پیشونیم،نفسم ی�ی ی�ی شده 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بود

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت81#



با گریه بلند شدم و شماره شو گرفتم

چنتا بوق خورد �ه صداش توے گوشی 

پیچید..

با بغض اسمشو صدا زدم

تیام:گیسو خوبی؟...

من:نه اصال خوب نیستم

تیام هول شده گفت:چرا چی شده...؟

من:بیا پیشم

تیام:فردا پیشتم،حاال بگو چت شده،�سی 

اذیتت �رده؟.



من:نه فقط بیا

تیام:باشه عزیزم،باشه،گریه ن�ن فقط...

گوشی رو قطع �ردم و دوباره دراز �شیدم.

......

با حس این�ه ی�ی داره صورتمو نوازش 

می�نه با هول چشمامو باز �ردم و عقب 

�شیدم.

با دیدن تیام �ه داشت با تعجب بهم نگا 

می�رد بغضم بیشتر شد..



�م�م بهم نزدی� شدو من �شید توے 

بغلشو گفت:میگی چی شده یا نه؟.

من:خواب دیدم میخواے تر�م 

�نی،میخواستی...

میخواستی با اسلحت من و ب�شی

تیام:دیوونه شدے...

من و از خودش جدا �ردو به صورتم خیره 

شد

سرشو نزدی� صورتم آوردو لبامو با ولع بوسید

.....



دستمو گرفت و گفت:گیسو نظرت درمورد بچه 

چیه؟..

با تعجب بهش نگا �ردم �ه گفت:اینجورے 

نگام ن�ن.

تعجبم بیشتر شد

چرا اینجورے حرف میزد

من:نمیدونم.

تیام:ولی من میدونم،من بچه میخوام البته اگر 

تو هم بخواے،چقدر خوب میشد اگر دوقلو ام 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...باشه



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت82#

من:دوقلو؟

تیام:آره دوقلو...

من:نمیدونم

یه دفعه روم خیمه زدو گفت:تو �ه هیچی 

نمیدونی...

سرشو توے گردنم بردو روے گردنمو بوسیدو با 

لحن شیطنت آمیزے گفت:پس خودتو بسپار به 

من تا مامانت �نم...



بهش نگا �ردم و زدم زیر خنده

......

من:شوخیت گرفته تیام؟

تیام:نه شوخی نمی�نم...

من:من نمیتونم

تیام:بگیر دستت،ببین خیلی راحته...

اسلحه رو پس زدم و گفتم:حاضرم خودمو توے 

خونه حبث �نم ولی دست به این نزدم...

پوفی �شیدو گذاشتش �نار



خیالم راحت شد

من:چته چرا توے ف�رے؟...

تیام:قراره من و تو بریم یه جایی

من:اینجورے حرف نزن ازت میترسم...

تیام:چند وقتی باید بریم توے یه ویال زندگی 

�نیم.

با تعجب بهش نگا �ردم و گفتم:منو قاطی 

ن�ن تیام تو رو خدا...

تیام دستمو گرفت و گفت:چاره اے نیست باید 

باهام بیاے نمیشه...



من:نه

تیام دستمو گرفت و گفت:�ارم مهمه اگر نبود 

تو رو نمیبردم...

شاید توے این راه بمیرم

ش� زده ازش جدا شدم و گفتم:دیوونه شدے 

توے این وضعت میخواستی من و حامله 

�نی..

بلند شدو اومد طرفمو گفت:گفتم شاید،نگفتم 

�ه حتما،اگر تو باهام بیاے چیزے 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نمیشه

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔



پارت83#

من:ویالے �جاست؟

اصال این چه �اریه...؟

تیام:اونجا یه محموله دارم باید بریم پیداش 

�نیم.

من:توے اون خونه

تیام:آره

ببین گیسو من با یه نفر شرط بستم �ه هر 

�س این محموله رو زودتر پیدا �رد...



من:تیام تو چی�ار �ردے؟

تیام:اصال نفهمیدم چی شد...

حاال من جاشو پیدا �ردم توے اون 

ویالست،ولی �جاے ویال رو نمیدونم...

و یه چیز دیگه

چشمامو دوختم توے چشماش...

اون یه نفرم برسامه.

هینی �شیدم و بلند شدم

قلبم تند تند می�وبید...



با ل�نت گفتم:چــ.....ــی؟

چطور،چطور زندست اصال اگر زندست من 

چطور زن توام...

مثل دیوونه هام حرف میزدم و دستمو گرفته 

بودم به سرم...

تیام:همش نقشه بود وقتی اومدم ایران خبردار 

شدم.

اونم مثل من توے مافیا �ار می�رد ولی 

همین جا توے ایران...

روے زمین نشستم و زدم زیر گریه �ه 

گفت:من قبل از ازدواج طالقتو ازش گرفتم 



ولی هیچ�س نفهمید...

من:آخه چطور زن و شوهر تا چند وقت بعد از 

طالق نمیتونن...

انگشتشو روے لبم گذاشت و گفت:همه چیز با 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...پول هل میشه دلبر

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت84#

دوهفته از اون ماجرا میگذشت و ما به اون 

ویالیی �ه تیام گفته بود اومده بودیم...

اینقدر استرس داشتم �ه حد نداشت



با یادآورے این�ه برسام زندست دلم 

میخواست بمیرم..

آخه چطور میشد زنده باشه

پس اونی �ه خاڪ �ردن �ی بود...؟

اونی �ه توے بیمارستان همه دیدیمش

مغزم از این سواال پر بود...

با صداے تیام پشت سرم با هول برگشتم سمت 

عقب..

تیام دستمو گرفت و من و �شید توے بغلشو 

گفت:گیسو هیچی نمیشه نترس..



با حس عطرش زیر گلوم دلم زیرو رو شدو 

خواستم باال بیارم �ه سریع خودمو ازش جدا 

�ردم و رفتم طرف دستشوویی...

�لی هق زدم ولی انگار هیچی 

درو باز �ردم و اومدم بیرون �ه با قیافه 

خندون تیام رو به رو شدم...

با تعجب بهش نگا �ردم و گفتم:چیه؟

تیام:توهم به همون چیزے �ه من ف�ر 

می�نم ف�ر می�نی.؟

پسش زدم و گفتم:چرت نگو من به هیچی ف�ر 

نمی�نم...



تیام:ولی گیسو من حس می�نم یه خبراییه

من:هیچ خبرے نیست،توے چند هفته بچه 

تشکیل نمیشه

خواست حرفی بزنه �ه باز حالت تهو گرفتم و 

هجوم بردم سمت دستشویی...

صورتمو خش� �ردم و اومدم بیرون

همین �ه اومدم بیرون تیام جلوم وایسادو 

گفت:اینو بگیر برو امتحان �ن...

به بیبی چ� توے دستش نگاه �ردم 

پسش زدم و گفتم:شلوغش ن�ن...



اصال ببینم اینو از �جا آوردے؟

تیام:من براے همه چیز آمادم دلبر ف�ر این 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...چیزارو نمیخواد ب�نی

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت85#

روے مبل نشستم و گفتم:تیام لطفا اذیتم ن�ن 

تیام:دارم میگم این و امتحان �ن اذیت 

میشی؟

من:آره اذیت میشم چون من بچه نمیخوام...



حداقل توے این موقعیت

بیبی چ� و با عصبانیت جلوم انداخت و 

گفت:به درڪ...

سریع از جلوم محو شد

پوفی �شیدم و بلند شدم...

رفتم توے اتاقو خوابیدم

......

با حس این�ه ی�ی داره صدام میزنه سریع 

نشستم روے تخت...

تیام:گیسو زود باش 



محموله ها رو پیدا �ردیم ولی برسام داره 

میرسه اینجا...

سریع از جام بلند شدم و گفتم:حاال باید چی�ار 

�نیم..؟

من:هیچی،فقط سریع وسایالرو جمع �ن 

میریم

نمیدونم با چه سرعتی وسایالمونو جمع 

�ردیم..

خواستیم از در ویال بیرون بریم �ه گوشی 

تیام زنگ خورد...



تیام:چی؟

دارن میرسن...

خیل خوب،خیل خوب از در پشتی میریم

سریع ماشین و سرو ته �ردو همه ماشین ها به 

سمت در پشتی ویال رفتن...

همه ماشینا �ه از ویال زدن بیرون نفس راحتی 

�شیدم.

ولی هنوز دودقیقه نگذشته بود �ه چیزے به 

ماشینمون برخورد �رد...



تیام نمیدونست ماشینو �نترل �نه یا به 

دورو برش نگاه �نه تا بفهمه چی بود..

�م�م ماشینمون داشت وایمیساد

تیام گوشیشو برداشت و به یه نفر زنگ زد و 

گفت:ماشینی �ه محموله ها داخلشه سریع بره 

یه ماشینم وایسه تا ما سوار شیم،حرف نباشه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...همین االن

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت86#

تیام سمت من اومدو سریع پیادم �ردو 

داشتیم میرفتیم سمت ماشین �ه سریع یه 



چیزے از �نارم گذشت و به بازوم برخورد 

�رد...

با وحشت به دورو برم نگاه �ردم

تیام متوجه نشد...

نشستیم توے ماشین و دستمو روے بازوم 

گذاشتم...

دستمو برداشتم �ه چشمم خورد به خون

چون دست چپم بودو تیام سمت راستم نشسته 

بود چیزے نمیدید..

منم چیزے نگفتم تا برسیم



حالم بد بود عرق سرد نشسته بود روے 

پیشونیم..

تیام یه لحظه بهم نگا �ردو گفت:گیسو چته 

چرا اینجورے شدے...؟

من:هیچی نیست فقط..

دستمو گرفت 

خواستم مقاومت �نم ولی با دیدن خونه روے 

دستم وحشت �ردو گفت:این خوِن چیه؟...

به بازم نگاه �ردو گفت:یا خدا چرا زودتر بهم 

نگفنی...



من:چیزے نیست فقط یه خراشه...

پایین مانتومو پاره �ردو پیچید دور بازوم.

دستشو �نار صورتم گذاشت و گفت:تا برسیم 

طاقت بیار..

سرے ت�ون دادم سرمو روے شونش گذشتم و 

گفتم:چیزیم نیست..

تیام:نخوابیا خوب؟

به حرفش گوش ن�ردم اینقدر بی حال بودم 

�ه خوابم برد یا نمیدونم شاید بیهوش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...شدم



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت87#

تیام �ه بغلم �ردو من و برد داخل خونه 

متوجه شدم.

من و روے تخت گذاشت و پیشونیمو بوسید

.....

با حس سوزش دستم به خودم اومدم و آیی 

گفتم

یه مرد باالے سرم بود �ه نمیشناختمش...



به انگلیسی یه چیزایی به هم میگفتن ولی من 

اینقدر بی حال بودم �ه نمیفهمیدم چی 

میگن...

.....

من:تیام؟

با هول به سمتم اومدو گفت:چیه چی شده؟...

من:حالت تهو دارم

میخوام بلندشم ولی نمیتونم...

تیام لبخندے زدو گفت:طبیعیه



من:وای تیام ول �ن تو رو خدا میگم حالت 

تهو دارم.

تیام:منم گفتم طبیعیه

من:نگو �ه...

حرفمو قطع �ردو دستشو روے ش�مم 

�شیدوگفت:آره آخ نمیدونی گیسو از وقتی 

فهمیدم دارم لحظه شمارے می�نم...

من:وای 

تیام:چیـشد؟...

من:نباید میومد



تیام عصبی بلند شدو گفت:بس �ن گیسو هیچ 

اتفاقی نمیوفته...

من:تیام من میترسم

با لبخند به سمتم اومدو �نارم نشست و 

انگشتشو نوازش وار روے گونم �شیدو 

گفت:تا وقتی من هستم از هیچی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نترس

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت88#

ی� ماه بعد:



من:چته تیام؟

تیام:قراره برسام بیاد اینجا...

ش� زده گفتم:چی �جا بیاد؟اینجا؟.

تیام:آره

من:نه تیام نمیخوام ببینمش...

تیام:هنوز باور نداره �ه ما باهم ازدواج 

�ردیم ف�ر می�نه بخاطر انتقام از اون 

باهات ازدواج �ردم.

میخواد بیاد شرطی �ه بستیمو تموم �نه



درواقع باید پولی به من بده و گورشو گم 

�نه...

پوفی �شیدم و گفتم:ولی من نمیخوام 

ببینمش

ازش متنفرم...

سرمو بوسیدو گفت:هیچی نمیشه خودتو بسپار 

به من.

من:اگر بالیی سر بچه مون بیاره چی؟

دستاشو دوطرف صورتم گذاشت و 

گفت:مطمعن باش هیچی نمیشه،حاظرم اونو 

ب�شم ولی نذارم بالیی سر شما بیاره...



من:صدبار گفتم اینجورے حرف نزن ازت 

میترسم.

تیام:توے �ار ما ترس نیست

توے �ار ما برادر برادرشو نمیشناسه

پس بدون اگر این حرفو میزنم اگر پاش برسه 

این�ارو می�نم...

ناراحت گفتم:پس اگر پاش برسه من و هم 

می�شی.

تیام:این بحثش جداست

من:�جاش جداست؟...



�ی برادر خودشو می�شه �ه تو میخواے 

ب�شی.

ازش جداشدم و گفتم:اصال نمیشناسمت

تیام:بشین سرجات،حرف ال�ی نزن،اف�ارتو 

بریز دور،یه بارم بهت گفتم تو زن منی زن من 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نباید ترسی داشته باشه

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت89#

ناراحت دوباره نشستم و چیزے نگفتم



خودشو بهم نزدی� �ردو روے شونمو 

بوسیدو دستشو به سینم رسوندو گفت:نترس.

دستشو پس زدم �ه مح�م دستمو گرفت و 

گفت:چته؟...

من:میخوام برم بیرون

من و روے تخت انداخت و خودشو روم خیمه 

زدو گفت:دلبر تو هیچ جا نمیرے...

من:برو پایین

تیام:میخوام دلبرمو بخورم...

من:نمیخوام



تیام اخماش توے هم رفت و گفت:شما میخواے 

و هیچ جا هم نمیرے...

خواستم حرفی بزنم �ه سرشو جلو آوردو 

لبامو بوسید...

ازش ناراحت بودم براے همین باهاش هم�ارے 

ن�ردم.

ازم فاصله گرفت و لباسمو توے تنم جر داد

ش� زده بهش نگاه �ردم �ه پوزخندے زدو 

شلوارمو بیرون �شید.

من:تیام



هیچی نگفت و شورتمو �نار زدو انگشتشو 

وسط پاهام �شید

آهی �شیدم و اسمشو صدا زدم...

باالتر اومدو سینمو توے مشتش گرفت

ازم جدا شدو گفت:هنوز �ارے ن�ردم از خود 

بی خود شدے �ه...

توے چشماش زل زدم و چیزے نگفتم

از روم �نار رفت...

یعنی چی؟



خواست از تخت پایین بره �ه دستشو گرفتم 

و گفتم:االن دارے تالفی می�نی..؟

خواست دستشو از دستم ب�شه �ه از تخت 

پایین اومدم و جلوش وایسادم،روش خم شدم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...و انداختمش روے تخت

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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لباشو بوسیدم و رفتم پایینـترو د�مه هاے 

پیراهنشو باز �ردم و از تنش بیرون آوردم..

هیچ �ارے نمی�ردو فقط بهم نگا می�رد



ن� سینشو م�یدم �ه آهی �شید...

پایین تخت نشستم و زیپ شلوارشو باز �ردم 

و آلتشو بیرون �شیدم...

انگار فهمید میخوام چی�ار �نم �ه دستمو 

گرفت و گفت:ن�ن گیسو نفست میگیره..

من:هیش خودم میفهمم �ی بسه

بوسی روش زدم و شروع �ردم...

تیام آهای مردونه می�شیدو من و دیوونه 

می�رد.



وقتی احساس �ردم دارم نفس �م میارم 

ازش جدا شدم و دوباره روش نشستم...

با این تفاوقت �ه تیام خودشو باال �شیدو 

راست روے تخت خوابید...

مشغول بوسیدنش شدم و اونم �م �م 

خودشو واردم �رد.

شونشو توے مشتم گرفتم 

سرمو توے گردنش بردم و �نار گوشش آهی 

�شیدم...

دستشو وسط پام بردو شروع به نوازشم �رد

......



من:میترسم،وای خدا ببین دستام یخ �رده

تیام دستمامو وسط دستاش گرفت و گفت:از 

هیچی نترس ریل�س باش...

با باز شدن در چشم دوختم به �سی �ه اومد 

داخل.

خودمو به تیام چسپوندمو تیامم دستشو دور 

�مرم حلقه �رد...

با پوزخند بدے جلوم وایسادو گفت:به 

آقاداداش و زن داداش گلم...

با نفرت بهش نگا �ردم چیزے نگفتم



تیام روشو برگردوندو گفت:دنبالم بیا...

برسام:چه استقبال گرمی

تیام رفت و منم برسامم پشت سرمون 

میومد،جلو در اتاق وایسادیمو تیام درو باز 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ردو رفتیم داخل�

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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من و تیام یه طرف نشسته بودیم و برسامم 

جلومون نشسته بود...

برسام خیره شده بود به من 



نگاهی به دستم �ردو گفت:بهترے؟...

سرے ت�ون دادم و گفتم:آخه تو چقدر وقیحی

خندیدو گفت:هنوز من و نشناختی عزیزم...

با صداے تیام خفه شدو دیگه حرفی نزد

تیام:پوالرو آوردے...

برسام:آخ گفتی پوال

دلم نمیومد بیارمشون �ه،این همه پولو بدم به 

تو �ه چی؟...

تیام:منظورتو نمیفمم



برسام:یعنی این�ه اصال نمیخوام بدمش به تو

تیام:زنده بیرون نمیرے...

خندید

تیام:من �ه میدونم براے انتقام از من رفتی 

اینو گرفتی،پس بیا یه �ارے �نیم گیسو رو 

بده به من تا پوالرو بهت بدم...

تیام دستاشو مشت �ردو گفت:درست حرف 

بزن.

برسام:اگر درست حرف نزنم چی میشه؟



تیام توے یه حر�ت بلند شدو اسلحه شو 

سمتش گرفت و گفت:اینو توے مغزت خالی 

می�نم.

برسام:جراتشو ندارے

دست تیامو گرفتم و گفتم:تو رو خدا بشین...

برسام:من شرطم اینه و اگر...

هنوز حرفش تموم نشده بود �ه صداے شلی� 

گلوله توے اتاق پیچید...

جیغی �شیدم و به برسام �ه روے صندلی 

خش�ش زده بود نگا �ردم.



تیام:ببین عوضی ف�ر ن�ن برادرمی و �ارے 

بهت ندارم از یه سگم ارزشت برام �متره پس 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...اون پوالے لعنتی رو رد �ن بیاد

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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تیام:من گیسو رو با هیچی عوض نمی�نم اینو 

توے گوشت فرو �ن...

وگرنه مجبورم خودم توے گوشت فرو�نم تا 

بفهمی.

یه شرط بستی پاشم بمون...



برسام با حرص گوشیشو بیرون آوردو گفت 

پوالرو بیارن باال.

با باز شدن درو دیدن اون �یف بزرگ چشمام 

میخواست از �اسه بیرون بزنه...

برسام سر �یفو باز �ردو گفت:اینم پوال

مطمعن باش یه روز حسابتو میرسم..

اینو گفت و از اتاق زد بیرون

تیام لبخند مغرورے زدو سمت من برگشت...

تیام:رنگت پریده 



دستامو باال آوردم و به دستام نگاه �ردم به 

شدت داشت میلرزید...

دستمو گرفت و سرشو توے گردنم فرو بردو 

گفت:چرا اینقدر میخوامت...؟

توے این شرایط چرا اینجورے داشت حرف 

میزد.

تیام:چرا اینقدر دوستت دارم؟

دستمو گرفت و بلندم �رد...

من و دنبال خودش �شیدو برد توے اتاق 

شروع �رد باز �ردن د�مه هاے لباسش..



سوالی نگاش �ردم �ه گفت:میخوام 

استرستو �م �نم.

اینجورے پیش بره االن میوفتی روے دستم

من و روے تخت پرت �ردو روم خیمه زد...

....

با آرامش چشمامو بسته بودم و صدایی �ه از 

توے مانیتور داشت پخش میشد گوش 

می�ردم...

چشمامو باز �ردم و به د�تر نگاه کردم و 

گفتم:جنسیتش چیه؟.



خندیدو گفت:خیلی عجولی هنوز زوده،تازه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ی� و ماهه نیمه،ولی دوقلوه

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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من:چی؟واقعا راست میگین؟...

دوباره خندیدو گفت:چرا دروغ بگم.

فقط به خاطر این�ه آسم دارے باید این دارو 

هارو مصرف �نی و مواظب خودت باشی...

چیزاے سنگین بلند ن�ن

بچه هات دوقلوان و به شدت برات سخته



نمیخوام بترسونمت ولی مواظب خودت باش و 

همیشه اسپریتو همرات نگه دار...

دارو هاے تقویتی برات نوشتم حتما مصرفش 

�ن برات الزمه...

با این آزمایشایی هم �ه من دیدم ی�م �م 

خونی دارے...

باشه اے گفتم و با ذوق بلند شدم و خدافظی 

�ردم...

تیام پایین مطب وایساده بود

سوار ماشین شدم و گفتم:بریم...



تیام:چی شد؟

من:چی،چی شد؟...

تیام:اذیت ن�ن

خندیدم و گفتم:سالم و سالمت ی� و ماه و 

نیمه...

تیام:جنسیتش؟

من:هنوز زوده خوب...

آهانی گفت و راه افتادیم

اگر میدونست دوقلون چی�ار می�رد؟...



وای خدا

از ذوق نمیدونستم چی�ار �نم...

با این�ه راضی نبودم توے این شرایط بچه دار 

بشیم ولی چیزے بود �ه دیگه شده بود نمیشد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...اریش �رد�

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت94#

همین �ه رسیدیم خونه خوابیدم...

...

تیام چند روز بود ایران نبود



گفت �ار داره ولی من و نبرد گفت حامله اے 

خوب نیست.

با صداے گوشیم به خودم اومدم 

با افتادن اسم النا روے گوشیم وحشت زده 

گوشی رو روے تخت انداختم...

گوشیم قطع شد

نفس راحتی �شیدم....

دوباره زنگ خورد دلو زدم به دریا و برداشتم

من:الو



....

النا:سالم

....

من:چی�ار دارے؟

....

النا:آخی نازے ترسیدے تیام پیشت نیست

....

وحشت �ردم این از �جا میدونست تیام 

پیشم نیست،گفتم:به تو ربطی نداره.

....



النا:چه حالی داره اگر بفهمی االن شوهرت توے 

بغل من خوابیده...

....

با این حرفش احساس �ردم قلبم میخواد از 

جا �نده بشه.

....

من:دروغ میگی

....

النا:دروغ نمیگم،االن توے همین لحظه �ه من 

دارم باهات حرف میزنم تیام توے بغلمه...

....



من:تو یه �ثافتی،دروغ میگی مث سگ،ازت 

متنفرم تیام با من همچین �ارے 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نمی�نه

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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گوشی رو قطع �ردم و با عصبانیت روے تخت 

انداختم...

هق هقم توے اتاق پیچید

گوشیمو برداشتم �ه باالفاصله چنتا ع�س 

برام اومد.



با دیدن ع�سا پاهام سست شد

نه این تیام نیست...

این تیام من نیست �ه اینجورے توے بغل النا 

خوابیده.

اونم با بدن برهنه 

النا هم با یه لباس خواب باز �ه همه سینه 

هاش بیرون بود...

دستامو به سرم گرفتم و مثل دیوونه ها با 

خودم حرف میزدم..

اون این�ارو باهام نمی�نه 



تیام باباے بچه هامه...

هنوز نمیدونست �ه بچه ها دوقلوان

.....

چند روزے گذشت هر چی به گوشی تیام زنگ 

میزدم جواب نمیداد شده بودم یه مرده 

متحرڪ.

ناامید شده بودم

با این�ه اون ع�سا رو دیده بودم بازم باورم 

نشده بود ولی وقتی جواب تلفنامو ندادو حتی 

خودشم یه زنگ نزد ش�م به یقین پیوست...

دستے به ش�مم �شیدم



اینارو چی�ارشون می�ردم؟...

اصال میتونستم بزرگشون �نم؟.

میگفتم باباتون �جاست؟،با معشوق قبلیش 

ریخت روے همو من و ول �ردو رفت؟..

نمیتونستم نگهششون دارم

باید سقطشون می�ردم...

آره این بهترین راه بود

.....



با �لی زحمت از توے اینترنت یه جایی رو 

پیدا �رده بودم �ه برم بچه هارو سقط 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..نم�

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت96#

با چشماے اش�ی روے تخت دراز �شیدم و 

گفتم:دوقلوان

خوانومه گفت:من براے هر �سی اینجورے دل 

نمیسوزونم ولی وقتی گفتی شوهر دارے و 

دوقلوان دلم سوخت،چطور دلت میاد...؟

معلومه �ه خودتم راضی نیستی



من:نه من خوبمو خودمم دلم راضیه فقط هر 

چه زودتر اگر میشه �ارمو انجام بدین میخوام 

برم...

خواست بیاد سمتم �ه گوشیش زنگ خوردو 

گفت:یه لحظه االن میام.

استرس گرفته بودم 

ده دقیقه بود هنوز نیومده بود...

در �ه باز شد ترسیده به خانومه نگا �ردم 

�ه با لبخند به سمتم اومد...

گفتم:پس چرا شروع نمی�نین؟



خانومه:میخوام ولی...

هنوز حرفش تموم نشده بود �ه در با شدت باز 

شد.

جیغی �شیدمو به �سی که وارد اتاق شده 

بود نگا �ردم.

باورم نمیشد اینی �ه جلومه تیامه...

با ترس روے تخت نشستم

به سمتم اومدو تا بخوام به خودم بیام سیلی 

خوابوند توے گوشم...



دستمو روے گونم گذاشتم و با گریه بهش نگا 

�ردم...

تیام:جنده �ثافت اینجا چه غلطی می�نی؟

چند روز ولت �ردم رفتم میخواستی بچه 

هامو ب�شی...؟

وقتی گفت بچه ها تعجب �ردم،حتما این زنه 

بهش گفته بود...

هق هق �ردم و هیچی نگفتم یعنی زبونم قفل 

�رده بود.

من و از روے تخت پایین آوردو گفت:زود 

لباساتو بپوش تا به حسابت برسم...



مثل مجسمه خش�م زده بود �ه دادے سرم 

زدو گفت:مگه �رے نمیشنوے چی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...میگم؟

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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خودش ت� به ت� لباسامو تنم �ردو تا بخوام 

به خودم بیام خونه بودیم...

من و توے اتاق انداخت و گفت:هیش گریه 

ن�ن فقط بگو چرا...؟



داد بلندے زدو گفت:چرا میخواستی این�ارو 

�نی.؟

تا حاال هر چی حرف نزده بودم بس بود

بلند شدم و جلوش وایسادم و تا بخواد به 

خودش بیاد ی�ی خوابوندم توے صورتش..

مهو شده به صورتم نگا می�رد �ه دوباره 

ی�ی دیگه زدم و گفتم:�ثافت آشغال دست 

روم بلند �ردے؟

گوشیمو جلوش انداختم وگفتم:بیا بیا ببین چرا 

میخواستم دست به این �ثافت �ارے بزنم...



گوشی رو برداشت با تعجب بهش نگاه �ردو با 

ل�نت گفت:توضیح میدم...

من:نمیخوام توضیح بدے

دیگه نمیخوام ببینمت...

برو به درڪ 

مشتی به ش�مم زدم و گفتم:ایناهم از خون 

توان اینارو هم نمیخوام..

پشت سر هم به ش�مم ضربه میزدم �ه 

دستمو گرفت و گفت:ن�ن توضیح میدم 

بهت...



خودمو ازش جدا �ردم و گفتم:به من دست 

نزن ،دست �ثیفتو به من نزن.

باهاش خوابیدے؟س�س داشتین؟

بگو،اصال چرا بگے مگه من برات ارزشی دارم 

�ه بخواے بهم توضیح بدے...

با صداے بلندے گفت:لعنت بهت اونجورے �ه 

ف�ر می�نی نیست..

من:پس چطوریه،تو بغلش خواب بودے آشغال

تیام:آره،آره تو بغلش خوابم برد...

با بهت بهش نگا �ردم و عقب عقب رفتم



تیام:ولی دست خودم نبود،مست بودم اصال 

نفهمیدم چطور شد،به خدا راست میگم...

به جون خودت �ه اینقدر برام عزیزے راست 

میگم،به جون بچه هامون..

روے تخت دراز �شیدم و گفتم:برو بیرون 

نمیخوام ببینمت،�الفه از اتاق زد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بیرون

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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چند روز گذشته بود تیام توے اتاق نمیومد واگر 

میومد با صداے جیغاے من میرفت بیرون..



روے تخت دراز �شیده بودم �ه در باز شدو 

تیام وارد اتاق شد.

نگاهی بهم �ردو اومد سمتم

خواستم دوباره �لی حرف بارش �نم تا بره 

بیرون �ه دستشو جلو دهنم گرفت و 

گفت:میخواے بفهمی من بی گناهم یانه؟..

با خشم بهش نگا �ردم �ه گوشیشو بیرون 

آوردو گرفت جلوم..

تیام:اینو ببین خودت میفهی



به گوشی خیره شدم در باز شدو النا و تیام وارد 

اتاق شدن...

قلبم لرزید

تیام تلو تلو میخوردو میخواست بخوره زمین.

النا زیر دستشو گرفته بود...

تیامو روے تخت انداخت و شروع �رد باز 

�ردن د�مه هاے پیراهنش.

گوشی رو پرت �ردم روے تخت و خودمو پس 

�شیدم و هق هق �ردم.

اومد جلو و چسپید بهم



هلش دادم به سمت جلو اما تکون ی نخورد

من:برو عقب

دستاشو دور کمرم حلقه کرد و منو چسبوند به 

خودش،با صدایی �ه انگار از ته چاه بیرون 

میومد گفتم:ولم کن تیام

با قرار گرفتن لبهاش روے لبهام سا�ت 

شدم،نفسم بند اومد..

با خشونت لـبهامو میبوسیدو لیس میزد

دستمو روے سینش پهنش گذاشتم و سعی 

�ردم از خودم جداش �نم اما مگه میشد زور 

من کجا و زور تیام کجا...



نفس کم اورده بودم اما تیام بیخیالم نمیشد  

دستشو آروم آروم پایین برد و رو باسنم قرار 

داد،فشار ی بهش داد پایین تنـه هامون بهم 

دیگه چسپیده بود،خـیس شدن بین پاهام رو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...حس میکردم،نه نه نه،لعنتی نه

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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چند روز بود رابــطه نداشتیم و له له میزدم 

واسش..

لباے داغشو روے چونم گذاشت و بوسید



بی حال گفتم:ولم کن تیام

هلم داد روے تخت و روم خیمه زد...

نفس نفس زنان گفتم:نکن،خواهش می�نم، 

نه،برو لطفا...

بدون توجه به حرفام،دوباره لباشو رو لـبام قرار 

داد،نصف وزنشو روم انداخته بود تا نتونم 

تکون بخورم و فرار کنم،چنگی به سینم زد...

میترسیدم بهم فشار بیاد و براے بچه ها بد 

باشه

داشتم تسلیم میشدم با هر بار لمس شدن از 

طرف تیام سست تر میشدم...



دستشو زیر تاپم بردو به سینم رسوند سوتینمو 

کنار زد و سینمو توے مشتش گرفت..

وقتی به خودم اومدم لخــت زیرش بودم

نفس نفس زنان با چشماے پر از خواستن نگاش 

�ردم...

انقدر لبهامو بوسیدو گاز گرفت که سر شده 

بودن

با دستاش بدنمو لمس کردو دستشو روے رونم 

کشید.

خمار نگاهش کردم و لب زدم:زودباش...



تیام:زودباش چی؟ب�نمت؟

تیام بی حرکت داشت نگام می کرد...

فشارے به سینش وارد �ردم و گفتم:زود برو 

عقب.

دستشو به وسط پاهام رسوندو گفت:�جا برم 

وقتی دوتامون داریم اینجورے براے هم له له 

میزنیم...

خمار نگاش �ردم ولی بازم مقاومت �ردم 

�ه چنگی به وسط پاهام زدو گفت:من هر 

�ارے دلم بخواد می�نم،ولی نمیخوام با 

ناراحتی ب�نمت،دلم میخواد باهام راه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بیاے



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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وقتی دید حرفی نمیزنم لبخند مرموزے زدو 

ن� سینمو م�ید..

ناله وار اسمشو صدا زدم

تیام:جانم؟میخواے ب�نمت،بگو،چی 

میخواے؟..

تا بخوام به خودم بیام شلوارشو بیرون آورد.

هنوز شورتم پام بود �ه آلتشو فشار داد بهم



پوفی �شیدو سریع شورتمو بیرون آورد...

لخت لخت شدو آلتشو تنظیمم �ردو �م �م 

واردم �رد..

بازوشو چنگ زدم و از درد ناله �ردم

خودمو �شیدم باال...

تیام:جانم،درد دارے؟..

وقتی اشِ� توے چشمامو دید خودشو عقب 

�شیدو وسط پاهام نشست.

ف�ر �ردم میخواد تمومش �نه

وسط �ار میخواست ولم �نه بره؟...



نمیدونم چی توے نگاهم دید �ه خندیدو 

گفت:خانم اخمو ف�ر �ردے دست ازت 

برمیدارم...

سوالی بهش نگا �ردم �ه سرشو پایین آوردو 

برد وسط پاهام.

هینی �شیدم و خودمو عقب �شیدم

دوطرف رونمو گرفت تا عقب نرم..

زبونشو وسط پاهام �شید و من ناله هام رفت 

باال.



صداے جون گفتنش توے گوشم میپیچیدو لذت 

میبردم...

مثل دیوونه ها از لذت جیغ می�شیدم و ناله 

می�ردم.

اینقدر �ارشو ت�رار �رد �ه ت�ون شدیدے 

خوردم و ناله اے سر دادم و ارضا شدم.

لیسی به وسط پاهام زدو سرشو بلند �ردو بهم 

نگاه �رد...

تیام:جونم،دلبرم آروم شد؟..

ازت سیر نمیشم من



اومد رومو لیسی به گردنم زدو لبامو بوسیدو 

خودشو �م �م واردم �رد اینقدر لذت 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...داشت �ه چیزے از دردش نفهمیدم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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پاهامو بلند �ردو گذاشت روے شونه هاش و 

ضربه هاشو بیشتر �رد.

من:واے تیام آروم

تیام:ببخشید �ه اینقدر وحشیم عشقم...



از طرز حرف زدنش غرق خوشی شدم و آهی 

�شیدم �ه جونی گفت..

ضربه هاشو مح�تر �رد �ه �مرشو چنگ 

زدم.

چنتا ضربه دیگه هم زدو ارضا شد...

.....

چند روزے گذشته بودو تیام همش توے 

خودش بود.

ازش توضیح میخواستم ولی میگفت چیزے 

نیست..

با صداے در به خودم اومدم



تیام با قیافه آشفته اے به سمتم اومدو 

گفت:آماده شو میریم.

من:ولی آخه ما �ه...

توے حرفم پریدو گفت:همین االن

......

با دیدن النا توے خونه �پ �رده به تیام نگاه 

�ردم..

خونسرد بهم نگاهی �رد �ه من تعجب �ردم

النا جلو اومدو �نار تیام وایسادو گفت:چرا 

اینو آوردے مگه قرار نبود خودمون دوتا باشیم 



فقط..

به تیام نگاهی �ردم �ه تیام گفت:من باید با 

گیسو حرف بزنم.

النا خودشو �نار �شیدو گفت:باشه

من و دنبال خودش �شید توے اتاق...

درو بست و گفت:النا قراره اینجا زندگی �نه

م�ثی �ردو گفت:به عنوان همسر من..

با این حرفش چشمام سیاهی رفت و دستمو به 

دیوار گرفتم.

یه لحظه هول �رده به سمتم برگشت



منن:چرا،چرا این�ارو می�نی؟...

تیام:دیگه نمیخوامت همین،تا به دنیا اومدن 

بچه ها پیشم میمونی تا به سرت نزنه 

سقطشون �نی،بعدش هرجا دلت خواست 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...میتونی برے

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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جلوش وایسادم و گفتم:نه دروغه،دروغ میگی

میدونم یه چیزے هست و به من نمیگی...

دستشو گرفتم و گفتم:بگو باهم حلش می�نیم



تورو خدا اینجورے عذابم نده...

هلم داد �ه افتادم روے تخت

با بهت بهش نگاه �ردم �ه گفت:دورو برم 

نبینمت النا ناراحت میشه..

رفت بیرون �ه صداے هق هقم باال رفت

خدایا چه گناهی �ردم �ه باید اینجورے 

سرم بیاد.

روے تخت دراز �شیدم و �م �م چشمام 

روے هم رفت و خوابیدم...

با سرو صدایی از خواب پریدم 



درو باز �ردم و اولین چیزے �ه به چشمم 

خورد تیام بود..

پشتش به من بود

اولش ف�ر �ردم شاید اشتباه میبینم ولی 

وقتی توجه �ردم دیدم تیام النا رو چسپونده 

به دیوارو داره میبوستش...

پاهام سست شدو افتادم زمین و دیگه چیزے 

نفهمیدم.

چشمامو �ه باز �ردم �سی باالے سرم نبود

نشستم و دوباره اش�ام راه افتادم.



ُهقی زدم و بلند شدم و رفتم سمت دستشویی 

و  هر چی ُهق زدم چیزے باال نیومد..

از اتاق �ه زدم بیرون تیام توے اتاق بود

بی توجه بهش روے تخت نشستم و اصال بهش 

نگاه هم ن�ردم.

عصبی از اتاق زد بیرون

.....

خیلی گرسنم بود ولی دلم راضی نمیشد برم 

بیرون و ببینمشون..

ولی االن دیگه فرق می�ردم بچه هامم گشنه 

شون بود.



از اتاق زدم بیرون 

توے آشپزخونه شدم و گفتم برام غذا بیاره...

داشتم غذامو میخوردم �ه النا وارد آشپزخونه 

شدو پشت سرش تیام،النا پوزخندے به من زدو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...اومد جلوم وایساد

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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بشقاب و برداشت و انداخت زمین 

با تعجب بهش نگا �ردم �ه گفت:دیگه قرار 

نیست خدمت�ار برات غذا بیاره...



دیگه خدمت�ار نداریم ولی بجاش تورو داریم 

از فردا �اراے خونه رو تو انجام میدے.

به تیام نگاه �ردم انتظار داشتم الاقل اون یه 

حرفی بزنه ولی هیچی...

بلند شدم و بدون هیچ حرفی خواستم  از 

آشپزخونه بزنم بیرون �ه تیام دستمو گرفت و 

گفت:مگه نشنیدے النا چی گفت؟

النا لبخند مغرورے زد �ه تیام گفت:چون 

حامله اے �اراے آشپزخونه رو انجام نده 

ولی...



م�ثی �ردو گفت:�اراے من و النا رو انجام 

میدے...

اش� توے چشمام نشست و خواستم دستمو 

بلند �نم و بزنم توے صورتش �ه پشیمون 

شدم.

.....

خدمت�ار:خانم،آقا گفتن وسایالتونو ببرین یه 

اتاق دیگه.

دیگه برام تعجبی نداشت براے همین باشه اے 

گفتم...

خواست بره �ه گفتم:دیگه به من نگو خانم



با تعجب بهم نگا �ردو خواست چیزے بگه 

�ه گفتم:اینجورے راحتترم.

سرے ت�ون دادو رفت

داشتم وسایالرو میبردم توے اتاقی �ه قرار 

بود برم..

تقریبا دیگه تموم بود وسایالے بزرگا هم نگهبانا 

برده بودن...

همین �ه خواستم پامو توے اتاق بذارم زیر 

دلم به شدت درد گرفت و جعبه از دستم افتاد.

جعبه �ه داخلش وسایالے چینی بود افتادو 

به شدت صداے بلندے داد.



دستمو زیر دلم گذاشتم و خم شدم روے زمین

تا به خودم بیام از زمین �نده شدم و توے بغل 

�سی فرو رفتم،با دیدن قیافه تیام پیراهنشو 

از درد چنگ زدم تا به خودم بیام بیمارستان 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بودیم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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د�تر:ش�ر خدا خطر رفع شده ولی بیشتر 

مراقب باشین..



حتما داروهاتونو مصرف �نین و استراحت 

مطلق داشته باشین.

داروهایی �ه براے آسمتون میخورینو 

هیچوقت فراموش ن�نین

از روے تخت بلند شدم و ممنونی گفتم

بدون توجه به تیام از اتاق زدم بیرون...

پشت سرم تیامم اومدو سریع دستمو گرفت

برگشتم به دستمون نگاه �ردم و سرمو باال 

آوردم و به خودش نگاه �ردم.



چشمام میون چشماے تیامو دستاے قفل 

شدمون درگردش بود...

پوزخندے زدم و سریع دستمو عقب �شیدم

....

همین �ه به خونه رسیدیم غذا خوردم و 

خوابیدم..

روزها پشت سرهم میگذشت و من بهتر میشدم 

البته از لحاظ جسمی نه روحی..

روحی �ه داغون بودم

وارد اتاق تیام شدم و مشغول تمیز �ردن اتاق 

شدم...



با حرفهای النا �ه گفت اتاقو براے شبشون 

آماده �نم دلم میخواست هق بزنم..

النا خونه نبودو تیامم توے سالن نشسته بود

داشتم �ارارو می�ردم �ه دستم از عقب 

�شیده شد.

برگشتم �ه تیامو دیدم

تیام:دارے چه غلطی می�نی...؟

پوزخندے زدم و گفتم:ببخشید قربان داشتم 

اتاقتونو تمیز می�ردم مگه خودتون دستور 

نداده بودین..؟



م�ثی �ردم و گفتم:آخ ببخشید یادم نبود 

�ه بچه هاتون توے ش�م منه و باید 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...مواظبشون باشم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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گل هایی �ه روے تخت پرپر �رده بودم و 

برداشتم و گفتم:النا خانم گفت اتاقتونو براے 

شب آماده �نم...

حاال هم اگر با این خدمت�ار حقیر �ارے 

ندارین من برم..



همین �ه خواستم از �نارش ردشم دستمو 

گرفت و با خشم توے چشمام زل زد...

تا به خودم بیام لباشو روے لبم گذاشت و 

شروع �رد به بوسیدنم.

ازش جدا شدم و تا بخواد به خودش بیاد 

دستمو باال آوردم و زدم توے صورتش.

مات شده بهم نگا �ردو �ه گفتم:بی شرف 

آشغال ازت بدم میاد..

ازت بدم میاد �ه مثل یه دستمال �اغذے 

باهام رفتار می�نی.

دیگه حق بوسیدنمو ندارے فهمیدے؟



اینو گفتم و از اتاق زدم بیرون.

رفتم توے اتاقمو تا تونستم گریه �ردم و 

بعدش خوابیدم.

با سرو صداے یه بچه از خواب پریدم

از اتاق اومدم بیرون �ه دیدم النا یه بچه 

بغلشه و داره ت�ونش میده و با یه نفر حرف 

میزنه و میگه:آخه برادر من،من میخوام برم 

امشب مهمونی بیا بچه تو ببر..

تاحاال ندیده بودم بچه بغلش بگیره

النا با عصبانیت گوشی رو قطع �رد...



همین �ه نگاهش به من خورد لبخند خبیثی 

زدو گفت:این بچه رو بگیر ببر باال بخوابونش..

لعنت بهت،لعنت

بدون هیچ حرفی پسر بچه شیرینی �ه داشت 

با چشماش من و میخورد بغل �ردم و رفتم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.باال
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تقریبا به نظرم دو سالی داشت

حرفاے نامفهموی میزد �ه اصال نمیفهمیدم..



روے تخت خوابوندمشو بهش نگاه �ردم چقدر 

خوش�ل بود.

چشماش آبی بودو موهاش بور

لپاشو بوسیدم و �نارش دراز �شیدم.

در بی هوا باز شدو النا اومد داخل و با 

عصبانیت گفت:آماده شو قراره تو هم بیاے..

البته به عنوان پرستار بچه

قهقه اے زدو رفت بیرون...

با حرص روے تخت نشستم

خدا لعنتتون �نه..



بلند شدم و جلو �مدم وایسادم و به لباسایی 

�ه داخلش بود نگاه �ردم.

لبخند شیطونی زدم و لباس بلند قرمزے �ه 

بهم چشم� میزدو از داخل �مد بیرون 

�شیدم و مشغول پوشیدنش شدم...

آرایش �ردم و موهامو هم درست �ردم

�نار بچه نشستم و بهش نگاه �ردم...

در �ه باز شد نگاهمو دوختم به تیام �ه وارد 

اتاق شد.



بهم نگاهی �ردو خواست چیزے بگه �ه النا 

اومد داخل و گفت:بیاین بیرون.

دست تیامو گرفت و رفتن

اے خدا دلم میخواست خفش �نم...

بچه رو بغل �ردم و از اتاق زدیم بیرون

تیام و النا دست همو گرفته بودن و داشتن 

میرفتن سمت در سالن.

منم پشت سرشون داشتم میرفتم

این بچه مگه چند �یلو بود �ه من اینقدر 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉سنگین احساسش می�ردم...؟
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النا و تیام توی ماشین نشسته بودن

النا تا من و دید مثل بچه ها نق نق �ردو 

گفت:زود باش دیگه چی�ار می�نی؟...

با حرص توے ماشین نشستم 

تیام زل زده بود به من،منم از رو نرفتم و بهش 

خیره شدم.

النا چند بارے تیامو صدا زدو وقتی دید تیام زل 

زده به من و جوابشو نمیده با حرص پاشو 



زمین �وبیدو اسمشو باداد صدا زد....

تیام خونسرد عقب برگشت و گفت:چیه؟

النا:هیچی..

...

باالخره رسیدیم

همین �ه پیاده شدیم نگهبان در عقب ماشین 

و باز �ردو یه دلیجان از داخلش بیرون 

�شید.

النا با عصبانیت گفت:اینو براے چی آوردے 

الزمش نداریم بذار سر جاش..



تیام:من گفتم

گیسو آراشیدو  بذار داخل دلیجان و بیارش...

سرے ت�ون دادم و آراشیدو گذاشتمش توے 

دلیجان..

چه اسم خوش�لی،آراشید..

همین �ه وارد مهمونی شدیم سرم شدید درد 

گرفت.

به قدرے صداے اهنگ زیاد بود �ه �سی 

صداے �سی رو نمیشنید.



روے صندلی نشستم و دستمو روے دلیجان 

گذاشتم و به خودم نزدی�ترش �ردم...

با دیدن النا و تیام �ه میرقصین اش� توے 

چشمام جمع شد.

اصال چرا یدفعه اے اینجورے شد؟

چرا من اینجورے رفتار می�نم.؟

چرا سرش دادو بیداد نمی�نم؟

چرا ازش طالق نمیگیرم و خودمو راحت 

نمی�نم؟سرم پر از سواالیی بود �ه براش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...جوابی نداشتم
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�سی جلوم وایساد

سرمو باال اوردم �ه دیدم خدمت�ارے جلوم 

وایساده...

با یادآورے دفعه قبل �ه حالم بد شد سینیو 

پس زدم و گفتم چیزے نمیخوام.

من یه احمقم 

آره احمقم وگرنه تا حاال اینجا نبودم...



دستشویی داشتم ولی هیچ�س نبود تا 

آرایشیدو پیشش بذارم..

حرصی سرجام نشستم

با دیدن خانومی �ه به سمت دلیجان اومدو 

سریع آراشیدو از دلیجان برداشت و بغلش �رد 

خش�م زد.

خواستم بلندشم بگیرمش �ه با انگلیسی 

گفت:من مامانشم.

دنبال تیام میگشتم 

چشمم بهش خورد...



اشاره اے بهش �ردم اونم بهم گفت اش�ال 

نداره.

نفس راحتی �شیدم و سریع از خدمت�ار راه 

دستشویی رو پرسیدم...

وارد دستشوویی شدم و کارمو �ردم و اومدم 

بیرون.

همین �ه خواستم از پله ها بیام پایین خوردم 

به یه نفر...

با دیدن برسام وحشت زده عقب �شیدم

پوزخندے بهم زد و یه قدم جلو اومد...



لباسمو با دستم گرفتم و �شیدم باال و دوباره 

رفتم عقب...

عقب عقب رفتم تا خوردم به در دستشویی

روم خم شد �ه گفتم:برو �نار...

به عقب پرت شدم خواستم بخورم زمین �ه 

دستاشو دورم حلقه �ردو سریع من و �شید 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...توے دستشویی و درو بست

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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من:چی�ار دارے می�نی عوضی؟



برسام با صداے بلندے خندیدو گفت:واقعا 

حامله اے؟هوم؟...

�اش از دستت نداده بودم ببین چه حورے 

شده.

دستشو روے گونم �شید �ه سرمو عقب 

آوردم و تا به خودش بیاد سیلی خوابوندم توے 

صورتش..

بهت زده بهم نگاه �رد تا به خودش بیاد درو 

باز �ردم و رفتم بیرون.

همین �ه اومدم بیرون با تیام چشم تو چشم 

شدم...



با ترس بهش نگاه �ردم تا بخواد به خودش 

بیاد رفتم پایین.

پایین شلوغ بودو تاری�

داشتم به دورو برم نگاه می�ردم �ه از پشت 

�شیده شدم.

من و برگردوند سمت خودش �ه تیامو دیدم

دستمو آزاد �ردم و خواستم از �نارش ردشم 

�ه مح�م من و گرفت و چسپوند به 

خودش...

نفسم ی�ی ی�ی شده بودو گلوم خس خس 

می�رد.



با صداے گرفته اے گفتم ولم �نه ولی صدام 

به گوشش نرسید..

من و �شون �شون برد سمت ی�ی از اتاقا و 

پرتم �رد داخل.

پخش زمین شدم و سرم به لبه تخت خورد

برگشت طرفمو گفت:اون تو چه غلطی 

می�ردین؟هان؟...

پوزخندے زدم و گفتم:به تو چه؟

اومد از زمین بلندم �ردو خواست بزنه توے 

صورتم �ه دستش توے هوا خش� شد.



گفتم:نه بزن خجالت ن�ش

خودمو ازش جدا �ردم و گفتم:بزن اونقدر بزن 

تا بمیرم،بذار بمیرم راحت شم از این 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...زندگی

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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چنتا سلفه پشت سر هم �ردم و دوباره افتادم 

روے زمین..

روے زمین جلوم نشست و گفت:چته؟

من:هیچی.



برو گم شو نمیخوام ببینمت

سرمو باال آوردم و گفتم:همین فردا میرم 

درخواست طالق میدم،همین فردا...

تو هم برو با عشقت خوش باش

نترس بچه هاتو بهت میدم.

هق هقم توے اتاق پیچید...

عصبانی دستشو توے موهاش �شیدو 

خواست دستشو سمتم بیاره �ه جیغ بلندے 

�شیدم و گفتم:بهم دست نزن...



هق هق �ردم و گفتم:با این دستاے �ثیفت 

به من دست نزن..

رفتی...

رفتی به اون زنی�ه دست زدے دیگه به من 

دست نزن..

دستاشو دوطرف صورتم گذاشت و تا بخوام 

بفهمم چی در چیه لباشو روے لبام گذاشت..

ثابت خودشو نگه داشته بودو هیچ �ارے 

نمی�رد.

لبامو ت�ون دادم �ه وحشی شدو شروع به 

بوسیدنم �رد...



دستمو روے سینش گذاشتم تا از خودم جداش 

�نم..

دستشو سمت گردنم بردو گردنمو نوازش �رد.

همین �ه ی�م دستش شل تر شد خودمو 

ازش جدا �ردم و هولش دادم عقب..

با تلو تلو از زمین بلندشدم و دستمو روے لبم 

گذاشتم و گفتم:دیگه من و نبوس..

جیغی زدم و با گریه گفتم:دیگه منو نبوس، 

فهمیدی؟



دستامو دوطرف سرم گذاشتم و گفتم:دیگه 

نبوس،نبوس،نمیخوام ببوسیم،با این لباے 

لعنتیت من و نبوس،با این لبایی �ه اون و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بوسیدے من و نبوس

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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تیام با داد گفت:نیست اون طورے �ه ف�ر 

می�نی نیست؟...

من:من اون چیزے رو �ه میبینم باور می�نم

تو من و پس زدے،تو پسم زدے.



نابودم �ردے..

دستمو روے دهنم گذاشتم و پشت سر هم سلفه 

�ردم.

خواست سمتم بیاد �ه خودمو عقب �شیدم

سرم گیچ رفت که همونجا افتادم..

دستمو به سرم گرفتم و گفتم:ازت متنفرم

دستمو گرفت و بلندم �رد....

دیگه جونی توے تنم نبود �ه بخوام مقاومت 

�نم.

......



من و روے تخت گذاشت و خواست دست ببره 

براے لباسم �ه دستشو پس زدم و 

گفتم:نمیخوام،دستتو بهم نزن..

پوفی �شیدو از اتاق زد بیرون

......

با سروصداے زیادے از خواب پریدم

آخ چقدر سرم درد می�رد.

بلند شدم و از اتاق زدم بیرون

باالے پله ها وایسادم و به النا و تیام �ه 

داشتن با هم بحث می�ردن نگاه 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ردم�

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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النا:نه تو دوسم ندارے،دارے بازیم میدے

تیام دستاشو دوطرف صورت النا گذاشت و 

گفت:به خدا دیشب هیچی نشد فقط آوردمش 

خونه..

النا دستشو پس زدو گفت:نه تو بخاطر اون 

جنده من و ول �ردے اومدے..



تیام یه دفعه رنگ عوض �ردو خواست بزنه 

توے صورتش �ه دستشو عقب �شید.

به من گفت جنده؟

تیام خودشو جلو �شیدو لبشو روے لب النا 

گذاشت.

با دیدن این صحنه چنان بدنم لرزید �ه حالت 

تهو گرفتم...

خواستم عقب گرد �نم ولی پاهام باهام راه 

نیومد.

بدنم لرزید و افتادم زمین

.....



آخخ

چشمامو باز �ردم و دیدم بیمارستانم

واے چقدر سرم درد می�رد..

پرستار زنی اومد داخل یه آمپول بهم زدو گفت 

دیگه آمپولی ندارم و میتونم استراحت �نم.

....

در باز شدو یه پرستار مرد اومد داخل

نیم خیز شدم �ه اومد طرفمو سالم �رد...

آمپولی آماده �رد �ه بزنه توے دستم.



همین �ه نزدی� دستم شد مش�وڪ بهش 

نگاه �ردم و گفتم:وایسا..

مگه پرستاره نگفت دیگه آمپول ندارم؟..

گفتم:ولی پرستار گفت دیگه آمپول ندارم.

درست هم نمیتونستم حرف بزنم...

با زور من و گرفت و خواست آمپولو بزنه توے 

دستم �ه خودمو عقب �شیدم و خواستم 

جیغ بزنم �ه هولم دادو روے تخت و بالشتو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...گذاشت و روے دهنم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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بالشتو به دهنم فشار میداد 

دست و پا زدم ولی انگار هیچی...

دیگه داشتم نفس �م میوردم �ه با شتاب از 

روم �نار رفت..

به سلفه افتادم

انگار نفسم بند اومده بود...

اصال نفهمیدم �ی از من جداش �رد

با نشستن ماس� ا�سیژن روے دهنم بعد چند 

ثانیه تونستم نفس ب�شم...



.....

اگر بمیرمم دیگه پیش تو واینمیسم 

تیام:اگر بهت بگم چه خبره توے خطر 

میوفتی...

جیغی زدم و گفتم:دیروز نزدی� بود بمیرم 

توے خطر نبودم؟...

همین االن بهم میگی 

نگی دیگه من و نمیبینی...



دیدم چیزے نمیگه خواستم از �نارش ردشم 

�ه دستمو گرفت و گفت:براے این�ه بفهمم 

جنسایی �ه دست النا هست و �جا قایم 

�رده مجبور شدم باهاش وارد رابطه بشم..

باهاش وارد رابطه بشه؟

ش�ه خودمو ازش جدا �ردم و گفتم:س�س 

داشتین؟...

سرشو پایین انداخت و چیزے نگفت

من:خیانت�ار عوضی،دیگه دلم نمیخواد 

ببینمت.



براے همین فردا برات بلیط میگیرے،براے همین 

فردا...

فهمیدے؟

دیگه حتی نمیخوام ریختتو ببینم...

عصبی دستمو گرفت و گفت:میرے ولی ف�ر 

ن�ن ولت می�نم،میدونم �ارم اشتباه بود 

ولی این �ار منه،منم �ارم تموم شد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...میام

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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من:دیگه نمیخوام ببینمت تو بهم خیانت کردے

چونمو توے دستش گرفت و گفت:حرف دهنتو 

بفهم �ی گفته باهاش س�س داشتم.؟

هوم؟...

دستشو پس زدم و گفتم:از این�ه سا�ت 

میشی و چیزے نمیگی معلومه.

تیام:نیست نیست خیال بافی ن�ن

میرے ایران حرفی از این�ه برسام زندست 

نمیزنی.

همه منتظرن تو رو ببینن



خودمم چند ماه بعد میام...

من:ازت بدم میاد

تیام مح�م بازومو گرفت و گفت:سگم ن�ن 

گیسو...

من:تو همیشه سگی

با پشت دست زد توے دهنم �ه پوزخندے زدم 

و خودمو ازش جدا �ردم و سریع از اتاق 

بیرون زدم..

....

پامو روے اولین پله گذاشتم و رفتم باال حتی 

به پشت سرمم نگاه ن�ردم.



ولی بازم میگفتم نباید برم 

نباید تنهاشون بذارم...

ولی دیگه دیر بود.

مهماندار سا�مو ازم گرفت و گذاشت باال و 

خودمم نشستم.

از پشت شیشه به تیام نکاه �ردم 

حتی یه لحظه هم چشم ازم برنداشت...

چشمامو بستم سرمو ت�یه دادم به صندلی

....



«چهار ماه بعد»

مامان:بشین خسته شدے.

من:خیلی سنگین شدم میترسم یه چیزے بشه 

باید برم د�تر...

آخه درد دارم

مامان:آره عزیزم بریم خودمم باهات 

میام،داروهاتم مصرفت �ن دلم میخواد سالم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...باشی

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت115#



با درد چشمامو باز �ردم و ناله �ردم

مامان �نارم خوابیده بود...

نمیخواستم بیدارش �نم ولی دیگه دردم از 

حد گذشته بود.

با ناله مامان و صدا زدم �ه وحشت زده بلند 

شد و گفت:چی شده؟

من:درد دارم.

یا خدایی گفت و بلند شدو گفت:هنوز وقتش 

نیست �ه...



من:نمیدونم مامان یه �ارے �ن خیلی درد 

دارم.

دست پاچه بلند شد تا بره بابا رو صدا بزنه

تا به خودم بیام بیمارستان بودیم.

من و روے بالن�ارد گذاشتن و بردن داخل...

پرستار:چند ماهته

من:هفت ماه...

پرستار:ف�ر �نم باید بچه رو دنیا بیاریم،پدر 

بچه �جاست؟...

من:ایران نیست،بچه هام دوقلوان



پرستار رو به مامان گفت:باید خودشو برسونه 

به رضایت پدر نیازه...

مامان:دخترم آسم داره تورو خدا مواظب 

باشین

از درد جیغی زدم و مالفه زیر پامو چنگ زدم..

پرستار:سریع ماس� ا�سیژن و بیارین

ماس� و روے دهنم گذاشتن...

نفسی �شیدم و دوباره از درد مالفه رو چنگ 

زدم.

من و منتقل �ردن به یه اتاق خصوصی



بهم مس�ن زدن تا دردم �متر بشه...

در باز شدو چنتا پرستار اومدن داخل،نمیدونم 

چه خبر بود ولی ی�ی از پرستارا گفت من و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...آمده �نن براے عمل

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت116#

ینی اومد؟به از این همه وقت؟

جیغی از درد زدم �ه وسط پاهام خیس شد...

وحشت زده و با درد گفتم:ف�ر �نم �یسه 

آبم پاره شده.



سریع به اتاق عمل منتقل شدم

.....

چشمامو از درد باز �ردم

روے دهنم ماس� اکسیژن بود..

زیر دلم درد می�رد

روے سینم سنگین بود...

دلم میخواست بلندشم ولی سرمم سنگین بود

با حس این�ه ی�ی باالے سرمه چشمامو به 

سمت باال �شیدم و تیامو دیدم.



خواستم ماس�و بردارم �ه دستشو روے 

دستم گذاشت و نذاشت.

سریع از اتاق زد بیرون و بعد از چند وقیقه با 

یه پرستار برگشت...

پرستار ماس� و برداشت و گفت:خوبی 

عزیزم؟

من:خوبم بچه هام �جان؟...

لبخندے زدو گفت:نگران نباش دوتاشون خوبن

من:میتونم ببینمشون.



پرستار:نه هفت ماهه دنیا اومدن توے شیشه 

هستن بهتر �ه شدے میتونی برے ببینیشون...

چشمم افتاد به تیام �ه با هیجان وایساده 

بودو به پرستار گوش می�رد.

من:درد دارم،قفسه سینم سنگینه

پرستار:االن برات مس�ن میارم و بهت میزنم..

ماس�و روے دهنم گذاشت و گفت:دیگه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..برشندار حتی براے یه لحظه

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت117#



سرے ت�ون دادم �ه �نار رفت

تیام �نارم اومدو دستمو گرفت...

پرستار لبخندے بهمون زدو رفت بیرون

همین �ه در بسته شد دستمو از دستش بیرون 

�شیدم..

دوباره دستمو گرفت و گفت:تقال ن�ن بی جون 

تر از این حرفایی �ه بخواے خودتو اذیت 

�نی...

خواستم تقال �نم �ه در باز شدو دوباره 

پرستار وارد شد.



آمپولی توے سرمم زدو رفت بیرون

چشمامو روے هم گذاشتم و دوباره خوابیدم..

....

با حس این�ه ی�ی داره دستامو نوازش 

می�نه چشمامو باز �ردم.

تیامو دیدم �ه زل زده توے چشمامو داره بهم 

نگا می�نه..

نگاهی به دستم �ردم 

تیام:دستات �بود شده؟...

خواستم ماس�و بردارم �ه نذاشت



تیام:چند ساعت دیگه باید براے بچه ها شیر 

ببریم.

هنوز براشون اسمم انتخاب ن�ردیم

اون همینجورے حرف میزدو من بهش نگاه 

می�ردم.

با تقه اے �ه به در خورد به خودش اومدو 

دستشو از دستم جدا �رد،بابا و مامان تیام 

بودن و مامان و بابای خودم چون اتاق 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...خصوصی بود همه رو راه میدادن

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔



پارت118#

چند ماهی از روزے �ه بچه ها دنیا اومده 

بودن میگذشت.

بچه هارو تقریبا یه هفته اے بود آورده بودیم 

خونه...

چون هفت ماهه دنیا اومدن خیلی سخت بود

گندم قیافش مثل من بودو توفان مثل باباش.

خدایی خیلی اذیت میشدم ولی خب برام 

شیرین هم بود.



اینقدر به تیام بی محلی �ردم �ه خودش 

دوباره برگشت ولی گفت دوباره برمیگرده...

من تیامو میشناسم غد تراز این حرفا بود �ه 

بخواد با دوبار پس زده شدن بره و دیگه 

برنگرده.

چی�ار �نم �ه دلم راضی نمیشد

هر لحظه �ه بخوام ببخشمش صحنه اے �ه 

داشت النا رو میبوسید میاد جلو چشمم...

خودش گفت س�س نداشتن ولی باورم نمیشه

چطور النا بهش ش� ن�رده...



پرستار گرفته بودم براے بچه ها چون خیلی 

سخت بود بخوام خودم تنهایی از پسشون 

بربیام.

بچه ها هم به مراقبت بیشترے نیاز داشتن

چون پرستارے �ه گرفته بودم با این چیزا 

آشنایی باالیی داشت خیلی خوب بود.

با صداے سپیده پرستار بچه ها به خودم 

اومدم.

من:بله..

سپیده:مهمون دارین؟...



من:�یه؟

خواست جواب بده ولی با دیدن �سی �ه 

پشتش بود هنگ به سپیده نگاه �ردم �ه چرا 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...درو روش باز �رده

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت119#

اشاره اے به سپیده �ردم �ه بره توے اتاق.

برسام پوزخندے زدو اومد جلو 

گفتم:اینجا چه غلطی می�نی.؟



برسام:اومدم بچه هاے برادرمو ببینم و البته 

بچه هاے زن قبلیمو...

با نفرت بهش نگا �ردم و گفتم:از خونه من برو 

بیرون.

نشست روے مبل و گفت:تو میخواے من و 

بیرون �نی؟

خنده هیستری�ی �ردو بعد با تموم جدیتی 

�ه توے صورتش بود گفت:اون شوهر لعنتیت 

�جاست؟..

من:نمیدونم حاال هم از خونم گم شو برو بیرون



تا بخوام به خودم بیام سمتم حمله ور شدو 

گلومو گرفت و جسپوندم به دیوار.

آخی گفتم �ه با عصبانیت توے صورتم غریدو 

گفت:دم در آوردے.

پوزخندے از حرفاش زدم �ه جرے تر شدو 

بیشتر فشار داد...

داشتم نفس �م میوردم 

دستمو روے دستش گذاشتم تا از خودم جداش 

�نم ولی انگار هیچی.

با بیرون اومدن سپیده خودشو ازم جدا �ردو 

سریع از خونه زد بیرون...



سپیده سریع سمتم اومدو گفت:خوبین.؟

با صدایی �ه خس خس می�رد گفتم:نه برو 

اسپریمو بیار،سریع رفت و اسپریمو 

آورد،باالفاصله زدم توے دهنم و نفسم آزاد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...شد

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت120#

داشتم به گندم شیر میدادم �ه صداے آیفن و 

شنیدم.

چند بار سپیده رو صدا زدم ولی انگار نبود 



گندم و گذاشتم سر جاشو بلند شدم مانتومو 

تنم �ردم ی�ی از شاالمو هم روے سرم 

انداختم و از اتاق بیرون زدم.

به دورو برم نگاه �ردم 

المپ دستشویی روشن بود...

پوفی �شیدم و رفتم سمت در سالن

همین �ه درو باز �ردم ی�ی با شتاب افتاد 

سمتم و باالفاصله لباش روے لبام بود..

ش�ه شده بودم 



نمیتونستم حرفی بزنم و ولی میتونستم حدس 

بزنم �یه...

بهش نگا �ردم و خواستم خودمو ازش جدا 

�نم �ه مح�م دستاشو دورم پیچیدو آهی 

�شید.

با ببخشید سپیده دوتامون از هم جدا شدیم...

سپیده با هول سریع وارد اتاق بچه ها شد

تیام �ه دید سپیده رفته داخل اتاق سریع 

چمدونشو داخل �شیدو درو بست.

خواستم از �نارش ردشم �ه سریع من و 

گرفت و چسپوند به دیوار..



صورتم چسپیده بود به دیوار

با هول گفتم:چی�ار می�نی؟...

زیر گوشم گفت:میخوام ب�نمت

هول شده خواستم ازش جدا بشم �ه شلوارمو 

پایین �شید.

دوباره خواستم ازش جداشم،سفت من و گرفت 

و دستشو وسط پاهام بردو گفت:بیچارم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ردے تو�

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت121#



من:اینجا نه،تیام تورو خدا بـ...

هنوز حرفم تموم نشده بود �ه خودشو واردم 

�رد.

خواستم جیغ بزنم �ه دستشو روے دهنم 

گذاشت..

مشتی روے دستش �ه �نار سرم بود زدم و 

نامردے نثارش �ردم..

.....

من:تیام تو رو خدا ولم �ن از وقتی اومدے 

سه ساعت گذشته فقط...



توے این سه ساعت سه بار س�س داشتیم

زبونشو روے سر سینم �شیدو گفت:میدونی 

چند ماهه نذاشتی طعمتو بچشم؟هوم؟

میدونی؟..

با تقه اے �ه به در خورد گفتم:بله؟

سپیده بود �ه گفت:ببخشید مزاحم شدم بچه 

ها شیر میخوان گریه می�نن...

بلند شدم و گفتم:باید برم

دستشو وسط پاهام بردو انگشتشو واردم 

�ردو گفت:دیرتر برے چیزے نمیشه.



من:تو رو خدا تیام

انگشتشو عقب جلو �رد �ه آهی �شیدم،تا 

بخوام به خودم بیام آلت خودشو جایگزین 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...انگشتش �رد

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت122#

بچه هارو شیر دادم و اومدم بیرون

باید یه چیزایی روشن میشد...

در اتاقو باز �ردم و رفتم داخل

سرگرم گوشیش بود...



نشستم و گفتم:تموم شد؟

تیام:چی تموم شد؟...

من:قضیه النا؟

تیام:ول �ن تو رو خدا گیسو...

من:چی رو ول �نم

چهار بار،چهار بار از وقتی �ه اومدی س�س 

داشتیم،بعد این�ه از اینجا رفتی میرے 

میوفتی روے النا.؟

با عصبانیت روے تخت نشست و گفت:میزنم 

توے دهنتا.



پوزخندے زدم و گفتم:میدونی چیه،اصال 

نمیخوام ببینمت.

یادمه اون روز بهم گفتی اگر پاش برسه داداش 

خودمم می�شم...

گفتم منم میکشی گفتی نه

گفتی برام فرق دارے نمیذارم عذاب ب�شی...

پس چی شد؟

اون همه قول و قرار �جا رفت...

من و �ردے خدمت�ار اون افریته



اون چند روز �لی عذاب �شیدم...

فهمیدم برات با یه خدمت�ار هیچ فرقی ندارم

شایدم دلت میخواد بردت باشم؟هان؟دلت 

میخواد.؟

�مربندشو �ه همونجا بودو برداشتم و 

انداختم روے تخت و شروع �ردم باز �ردن 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...د�مه های لباسم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت123#

تیام:گیسو برو خر نشو،این �ارا چیه می�نی؟



من:میخوام بردت باشم،بیا،بیا سیاه و �بودم 

�ن،لعنت بهت.

خواستم سوتینمو در بیارم �ه دستمو گرفت 

گفت:گیسو برو بیرون وگرنه...

دستشو پس زدم و گفتم:وگرنه چی؟

وگرنه این �اریو �ه میگمو می�نی؟...

خنده عصبی �ردم و گفتم:بیا بزن

عصبی دندوناشو روے هم فشوردو گفت:من 

ارباب نیستم �ه تو بخواے بردم باشی..



لباسمو برداشت و خواست تنم �نه �ه پسش 

زدم و با گریه نشستم �ف اتاق.

من:ازت بدم میاد،ازت بدم میاد �ه دوستم 

ندارے،از خودم بدم میاد �ه اینقدر عاشقتم 

�ه اینجورے دارم عذاب می�شم...

جلوم زانو زدو گفت:بهت گفتم تموم میشه فقط 

ی�م صبر �ن من نمیخوام تو عذاب 

ب�شی...

سرمو بلند �ردم و زل زدم توے چشماشو 

گفتم:االن عذاب نمی�شم.

بلندشدم و گفتم:این آخرین اخطاریه �ه بهت 

میدم یا من یا این �ار �وفیت...



با تعجب بهم نگا �رد �ه گفتم:از النا دست 

ب�ش اگر این �ارو �ردے باهات تا جهنم 

میام.

اینو گفتم و رفتم بیرون 

دست و صورتمو شستم و رفتم توے اتاق بچه 

ها...

.....

سینمو از دهن گندم بیرون �شیدم و دادمش 

به سیمین و اومدم بیرون.

در اتاقو باز �ردم و رفتم داخل



تیام نبود...

در �مدو باز �ردم تا لباسامو بردارم برم 

حموم دیدم لباساشم نیست،اش� توے چشمام 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...جمع شد

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت124#

چند روز گذشت و خبرے از تیام نشد

بچه ها خیلی اذیت می�ردن...

دلم میخواست توے این شرایط �نارم میبود 

با زنگ خوردن گوشیم از ف�ر بیرون اومدم...



با افتادن اسم تیام روے گوشیم با تعجب بهش 

نگا �ردم..

نمیدونستم بردارم یا نه

د�مه اتصالو زدم و خواستم سالم �نم �ه 

صداے خستش توے گوشی پیچید..

نه خسته نبود

انگار...

انگار...

من:الو تیام.



تیام:یه ماشین برات میفرسم سریع بیا...

خواستم حرف دیگه اے بزنم �ه قطع �رد

حیرت زده به گوشیم نگا �ردم و سریع بلند 

شدم و لباسامو پوشیدم.

وارد اتاق بچه ها شدم و رو به سپیده 

گفتم:مواظب بچه ها باش.

....

من:از طرف �ی اومدے؟

مرده:آقاے رییس..

من:اسم رییست؟



مرده:آقا تیام...

سوار ماشین شدم و بعد از تقریبا ی� ساعت به 

یه خونه رسیدیم.

همین �ه ماشین وایساد پیاده شدم و سمت 

خونه رفتم،استرس تموم بدنمو فرا گرفته 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بود

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت125#

مرده سریع گفت:خانم وایسین شما �ه 

نمیدونین �جا هستن..



با این حرفش ی�م م�ث �ردم ولی همین 

�ه خودش جلو شد سریع پشت سرش راه 

افتادم..

همین �ه پشت اتاقی وایسادیم صداے داد پر 

دردے به گوشم خورد..

خواستم درو باز �نم �ه جلوم وایسادو 

نذاشت..

با بغض گفتم:ن�نه سرت به تنت زیادے �رده

برو �نار..

همین �ه رفت �نار درو باز �ردم.



با دیدن تیام �ه روے تخت بودو چند نفرم 

�نارش بودن ش�ه شدم.

چی شده بود؟

دست و پاے تیام بسته بودو پشت سرهم 

سرشو ت�ون میداد.

با گریه گفتم:اینجا چه خبره

تیام دوباره داد پر دردے �شید �ه سریع 

رفتم باالے سرش...

با دیدن چشماش حیرت زده به �سی �ه 

�نارش بود گفتم:چرا اینجورے شده؟.



مرده:حمله عصبیه

من:چرا براے چی؟...

مرده:ما اطالعی نداریم

دوباره خواستم چیزے بپرسم �ه ی�ی دیگه 

شون رو به همین مرد گفت:آقاے د�تر مثل 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...این�ه بهتر شدن

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت126#

�نارش نشستم و سرشو بوسیدم و با گریه 

بهش نگا �ردم..



سرمی بهش وصل �ردن و از اتاق بیرون رفتن

خوابش برده بود...

سرمو �نارش روے تخت گذاشتم و چشمامو 

بستم.

.....

چند ساعت بود خواب بودو هنوز بیدار نشده 

بود.

دستشو نوازش �ردم و اسمشو زیرلب زمزمه 

�ردم...

ناله اے �ردو چشماش باز شد



من:تیام خوبی عزیزم...

دوباره ناله اے �ردو گفت:خوبم

من:چی شد چرا اینجورے شدے؟...

تیام:بعدا میگم،فقط بدون دیگه تموم شد

النا تموم شد...

من:چی�ار �ردے تیام؟

النا رو �شتی؟...

تیام:مجبور شدم



دستمو روے دهنم گذاشتم و با تعجب بهش نگا 

�ردم.

تیام:نمیخواستم از دستت بدم

دستی به صورتش �شیدم و دیگه چیزے 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نگفتم،چیزے نداتشم �ه بگم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت127#

من:بلند شو ببرمت حموم

تیام:مگه دست و پامو بستن خودم میتونم 

برم...



من:نه،هموز درست نمیتونی راه برے.

تیام:گیسو ول �ن تو رو خدا �شتی من و 

چند روزه.

من:اصال نمیخواد به درڪ

حرصی از اتاق بیرون زدم و رفتم اتاق بچه 

ها...

گندم و توے بغلم گرفتم و گونه شو بوسیدم و 

مشغول شیر دادنش شدم..

به سپیده نگاه �ردم و گفتم:توفانو بیار بهش 

شیر بدم..



گندمو سر جاش گذاشتم و توفانو از سپیده 

گرفتم.

داشتم به توفان شیر میدادم �ه در زده شد

تیام وارد اتاق شدو سپیده وقتی دید تیام 

اومده توے اتاق رفت بیرون..

رو به روم نشست و گفت:قهر �ردے؟

مح�م گفتم:آره...

خندیدو گفت:نباش دیگه

توفانو سرجاش گذاشتم و در اتاقو باز �ردم و 

گفتم:سپیده بیا بچه ها رو بخوابون..



سپیده سریع اومدو من سریع رفتم توے اتاق 

خودمون.

قبل از این�ه تیام برسه لباسامو برداشتم و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...رفتم توے حموم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت127#

دوشی گرفتم و اومدم بیرون

تیام دست به سینه ت�یه داده بود به دیوارو 

بهم نگا می�رد...



بی توجه بهش سمت �مد رفتم و داشتم 

لباسامو بیرون میاوردم �ه بپوشم ولی یه 

دفعه از پشت �شیده شدم..

زبونی روے الله گوشم �شیدو گفت:میخوام 

ب�نمت..

تنم گر گرفت ولی بهش اهمیت ندادم و ازش 

جدا شدم و گفتم:اول برو رو به راه شو بعد به 

ف�ر...

هنوز حرفم تموم نشده بود �ه پرتم �رد روے 

تخت.

.....



من:تیام زشته دعوتمون �رده باید بریم

تیام:من میگم زشت نیست و نمیریم،اون به 

خونمون تشنست تو االن میگی زشته بریم.

حرصی پامو زمین �وبیدم و گفتم:باشه تو نیا 

من میرم.

تیام:چطورے میخواے برے باید من باهات 

باشم..

من:ولی تیام من میخوام برم

تیام:یادت نیست چی به سرمون اومد،تو رو 

خدا گیسو دست از سرم بردار...



به صالحمون نیست بریم

من:ولی من میخوام این آدمی �ه میگی رو 

ببینم.

تیام:اصال من غلط �ردم �ه گفتم،میدونی 

چجور جاییه،جاے سالمی نیست �ه من تو رو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..ببرم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت128#

با حرص روے تخت نشستم

تیام:خیل خوب میریم..



نیشم تا بناگوش باز شدو پریدم بغلشو 

گفتم:مرسی.

نگاهی بهم �رد و سرشو توے گردنم برد

سرمو باال آوردو لباشو روے لبام گذاشت و 

مشغول بوسیدنم شد..

.....

تیام:از خودم جدا نمیشی

من واقعا به این آدم اصال اعتماد ندارم...

من:باشه مواظبم

وارد شدیم...



یه جورے صداے موزی� بلند بود �ه ترسیدم

دست تیامو سفت چسپیدم...

رفتیم و یه جایی نشستیم

تیام در گوشم با صداے نسبتا بلندے 

گفت:مشورب خوردن نداریم...

من:باشه

با نزدی�تر شدن یه نفر رومو برگردوندم طرف 

تیام و سوالی بهش نگاه �ردم...

جلومون وایساد



تیام سریع بلند شدو جلوش وایساد منم 

وایسادم.

دوتاشون توے چشماے هم زل زده بودن و با 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...پوزخند همدیگه رو نگا می�ردن

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت129#

یه دفعه مرده زد زیر خنده و با گفت:خوش 

اومدین...

رو به من گفت:خوش اومدے بانوے زیبا

سرے ت�ون دادم و ممنونی گفتم...



اون مرده رفت 

تقریبا همسناے تیام بود...

تیام با عصبانیت روے صندلیش نشست

خواستم چیزے بگم ولی بهتر بود حرفی نزنم..

صداے اهنگ ی�م �متر شده بود و بهتر بود

تیام دستمو گرفت و گفت:بریم برقصیم �ه 

االن از عصبانیت منفجر میشم...

وسط وایسادیم و من دستمو دور گردنش حلقه 

�ردم،اونم دستاشو دور �مرم حلقه �رد...



المپاے سالن خاموش شد و فقط رقص نور بود 

�ه روشن بود.

تیام دستمو گرفت و منم ازش فاصله گرفتم و 

قرے به �مرم دادم و همین �ه خواستم 

دوباره برم توے بغلش از پشت �شیده شدم..

اصال نفهمیدم چی شد

توے بغل یه نفرو فرو رفتم...

اولش ف�ر می�ردم تیامه ولی وقتی نفساے 

بو دارشو حس �ردم فهمیدم تیام نیست...

تقال �ردم دستاشو از دورم باز �نم ولی نشد



در گوشم گفت:تقال ن�ن بانوے زیبا..

تنم لرزیدکمن و سمت خودش برگردوندو 

گفت:خوش�لی.

خواستم یه چیزے بارش �نم �ه دوباره از 

پشت �شیده شدم و توے بغل �سی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...رفتم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت130#

تیام با داد گفت:چه غلطی �ردے حرومزاده؟



مرده دستشو به عالمت تسلیم باال دادو 

گفت:ببخشید...

میشه حرف بزنیم؟

تیام با عصبانیت گفت:نه نمیشه...

مرده:لطفا

تیام چشماشو با حرص بازو بسته �ردو 

گفت:باشه...

دست من و گرفت و با هم رفتیم سمت پله ها

بادیگارداش در اتاقی رو باز �ردن و رفتیم 

داخل.



همین �ه وارد اتاق شدیم تموم بادیگارداش با 

اسلحه شون برگشتن سمتمون.

جیغی �شیدم و چسپیدم به تیام

سه تا بادیگارد بودن و با خودش...

مرده پوزخندے زدو گفت:باالخره افتادے توے 

چنگم.

انگار برامون برنامه چیده بود

تیام:خودتو مرده فرض �ن...

مرده قهقهه اے زدو گفت:اینجا خونه منه توے 

منطقه منه..



تیام چشمم افتاد روے میزو صندلی �ه وسط 

اتاق بودو پوزخندے زدو گفت:امشب همینجا 

می�شمت.

نمیدونستم تیام چه نقشه اے داره ولی خیلی 

خونسرد بود...

مرده جلو تیام وایسادو ضربه اے به پاے تیام 

زد �ه تیام زانو زد،هل �رده اسمشو صدا 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...زدم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت131#



تا مرده بخواد به خودش بیاد تیام یه چیزے از 

�نار �فشش بیرون آوردو ی�ی زد به پاش...

مرده ناله اے �ردو افتاد زمین

تا به خودم بیام دیدم سه تا بادیگارداشم روے 

زمینن...

اصال نفهمیدم چی شد

تیام خواست دستمو بگیره و بریم بیرون �ه با 

پشت خورد زمین و اسلحش از دستش افتاد.

مرده اسلحه به دست رو به تیام بود



چشمم افتاد به اسلحه اے �ه همونجا روے 

زمین افتاده بود...

مرده تمام حواسش به تیام بود اصال به من نگاه 

نمی�رد.

توے یه حر�ت روے زمین خوابیدم و اسلحه 

رو برداشتم..

من تا حاال ازش استفاده ن�رده بودم ولی 

همون روز �ه تیام بهم یاد داد یچیزایی یاد 

گرفته بودم.

دستام میلرزید و نمیدونستم چی�ار �نم



اونم وقتی دید من اسلحه به دستم خواست به 

تیام شلی� �نه �ه توے یه تصمیم ناگهانی 

شلی� �ردم...

با دیدن تصویر رو به روم جیغی �شیدم و 

اسلحه از دستم افتاد..

زبونم بند اومده بود و مات مردے شده بودم 

�ه تیر یه راست توے مغزش رفته بودو 

خونش روے زمین ریخته بود...

تیام سریع به سمتم اومدو جلوم وایسادو 

صورتمو قاب گرفت و گفت:هیش،هیچی نیست 

اصال نترس..

میخوایم بریم بیرون خیلی ریل�س باشه؟



ضربه آرومی به صورتم زدو گفت:فهمیدے چی 

گفتم؟..

من:من ،من آدم �شتم،نه نه من ن�شتم،من 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نبودم،ام�ان نداره من نزدمش

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت132#

تیام:گیسو به خودت بیا

اسلحه رو ازم گرفت و تمیزش �ردو دستمو 

گرفت و درو باز �ردو رفتیم بیرون...



تا به ماشین رسیدیم نزدی� بود از ترس تشنج 

�نم.

تیام دستمو گرفت و با ترس گفت:چرا اینقدر 

سردے...؟

من:تیام.

تیام پیشونیشو به پیشونیم زدو گفت:جانم، 

جانم؟

من:یه لحظه نفهمیدم چی شد وقتی دیدم 

اسلحه شو سمتت گرفته انگار یه آدم دیگه 

شدم.

من نمیخواستم ب�شمش



تیام:میدونم،میدونم...

....

همین �ه به خونه رسیدم خوابیدم

با �ابوسی �ه دیدم با ترس از خواب 

پریدم...

زدم زیر گریه و توے خودم جمع شدم

تیام سرمو توے بغلش گرفت و مشغول دست 

�شیدن به موهام شد.

نمیدونم چقدر گریه �ردم �ه خوابیدم



با صداے پی در پی آیفن از خواب پریدم...

قبل از این�ه من به در برسم تیام زودتر درو 

باز �رد.

با دیدن دوتا افسر پلیس �ه جلوم بودن با 

وحشت به تیام نگاه �ردم...

تیام بفرماییدے گفت �ه افسره برگه اے 

بیرون آورد و گرفت جلو تیام و گفت:شما 

بازداشتید..

ش� زده دستمو جلو دهنم گرفتم و نزدی� 

بود گریم بگیره..

تیام:چرا؟



افسر:بیاین �النترے میفهمین...

تیام:باید لباس بپوشم

دست من و گرفت و با هم رفتیم توے اتاق و تا 

خواستم چیزے بگم لباشو روے لبام گذاشت و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...شروع �رد به بوسیدنم

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت133#

ازم جدا شدو گفت:اصال نمیخواد بترسی

به هیچ�س خبر نده حتی مامان بابام..



حرفی از این�ه تو به اون شلی� �ردے 

نمیزنی؟

فهمیدے؟

با گریه سرے ت�ون دادم �ه سرمو بوسیدو 

مشغول لباس پوشیدن شد.

خواست از اتاق بیرون بره �ه دستشو گرفتم و 

رفتم توے بغلش..

مح�م بغلم �ردو دوباره سرمو بوسیدو رفت 

بیرون.

.....

چند روز بود تیام توے بازداشگاه بود



و�یلش �اراشو انجام میداد...

به �سی هم اجازه نمیدادن ببینتش

دیوونه شده بودم نمیدونستم چی�ار �نم..

اثر انگشت تیام روے اون اسلحه لعنتی مونده 

بود.

همه چیز دست به دست هم داده بود تا قاتل 

بودن تیام برمال بشه..

.....

امروز روز دادگاه بود 



ح�م رو امروز میدادن...

و�یلش میگفت امیدے به آزاد شدنش نیست..

یا اعدام یا حبث ابد.

شب و روزم گریه بود..

....

با دیدن تیام با اون لباس زندان قلبم به درد 

اومد.

همه چیز خیلی سریع جلو رفت،قیافش افتاده 

شده بود و ریشش تمام صورتشو گرفته 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بود



♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت134#

با شنیدن حبث ابد ناباور دستمو روے دهنم 

گذاشتم و با گریه به تیام خیره شدم...

نه نه نباید اینجور میشد

من باید مجازات میشدم...

من بهش شلی� �ردم

وقتی داشتن تیامو میبردن حتی نذاشتن 

سمتش برم...



با گریه خواستم دستشو بگیرم �ه ی�ی از 

افسرا تذ�ر داد..

چشمام سیاهی رفت و همونجا افتادم

....

چشمامو �ه باز �ردم روے تختم بودم

با تقه اے �ه به در خورد نیم خیز شدم...

سپیده وارد اتاق شدو گفت:و�یلتون اومدن 

میخوان ببیننتون...

باشه اے گفتم و بلند شدم

جلو آینه وایسادم و به خودم نگاه �ردم...



صورتم رنگ پریده شده بود و انگار یه مرده 

متحرڪ بودم.

شالمو درست �ردم و از اتاق زدم بیرون

با صمدے احوال پرسی �ردم و نشستم...

من:با من �ارے داشتین؟

صمدے:بله آقاے رییس گفتن آماده باشین...

با حالت سوالی نگاهش �ردم،نمیدونسم 

منظورش چیه...

صمدے:روزے �ه قراره رییس و به یه زندان 

دیگه منتقل �نن شما باید از ایران خارج 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بشین

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔

پارت135#

من:منظورتون چیه؟

صمدے:حرفمو ساده زدم رییس گفتن روزے 

�ه میخوان به یه زندان دیگه منتقل بشن 

میخوان از ایران خارج بشن..

دیگه فایده ای نداره اینجا باشین

من:اگر بالیی سرش بیاد چی؟...



صمدے:چیزے نمیشه،با هل�وپتر شخصی 

ایشون میرین...

صمدے �ه رفت بی حال روے �اناپه افتادم

یعنی واقعا میخواست فرار �نه...؟

....

فردا قرار بود تیامو منتقل �نن

وسایالمونو جمع �رده بودم...

تیام مل� و امال�ی توے ایران نداشت

البته این خونه به نامش بود..



خیلی نامردے بود �ه اینجورے میخواستیم  

بدون دیدن خانواده بریم.

ولی نمیشد ریس� �رد و تیامو توے خطر 

انداخت..

از ف�ر بیرون اومدم و بلند شدم و رفتم طرف 

اتاق بچه ها...

.....

تیام:توے ماشین با دست و پاے بسته نشسته 

بودم،اطراف و درست نمیدیدم ولی توے یه 

منطقه پرت شهر بودیم...

�م �م نقشه باید شروع میشد



نگاهی به دوتا زندانی دیگه اے �ه پیشم بودن 

�ردمو چشمم به اسلحه اے �ه دست افسره 

بود خورد...

با رسیدن دوتا موتورے خودمو آماده �ردم

دوتا موتوریه دوطرف ماشین در حال حر�ت 

بودم...

بلندشدم و تا افسره �ه �نارمون بود به 

خودش بیاد همینطور با دستاے بسته اسلحه رو 

ازش گرفتم و با ته آرنجم ی�ی آوردم توے 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...صورتش �ه بی هوش شد

♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔



پارت136#

دنبال �لید دستبندم میگشتم تا بازش �نم

دوتا زندانیه با ترس بهم نگا می�ردم...

دوتا پلیس جلویی با دیدن این صحنه هول 

�ردن...

باالخره �لیدو دیدم و سریع دستمو باز �ردم

موتوریا با اسلحه به تایراے ماشین زدن...

افسره دیگه نتونست ماشین و نگه داره و 

وایساد.



در ماشین باز شدو سریع رفتم بیرون

ی�ی از افسرا خواست بیاد سمتم �ه مجبور 

شدم یه گلوله به پاش بزنم.

سریع پشت موتور سوار شدم 

....

چشمم به گیسو  بود �ه با نگرانی داشت بهم 

نگاه می�رد.

گیسو مهم ترین فرد زندگی من 

�سی �ه بخاطر من به یه نفر شلی� �رد...



بچه هام �ه تا حاال نتونسته بودم درست 

بغلشون �نم  ولی از حاال به بعد دیگه فرق 

می�نه...

من تیامم از پس همه چیز برمیام،هنوزم همون 

آدم پستیم �ه میتونه برادرشو ب�شه..

امروز از ایران میرم ولی یه روزے برمیگردم 

هیچ�س نمیتونه جلوے من و بگیره...

نمیدونم توے آینده چی میخواد به سرم میاد 

ولی قسم میخورم تا آخرین لحظه عمرم از 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...گیسو و بچه هام مواظبت �نم

پایان رمان♔♫هـمـِه مـن بـرای تـو♪♔
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